
ARMARIS 
TAQUILLES 



ARMARIS i TAQUILLES 
Els nostres armaris i taquilles aporten una solució pràctica, ràpida i decorativa en qualsevol ambient: 
oficines, clubs esportius, escoles, tallers, magatzems... 
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Components: 
ü  Cos. 
ü  Porta. 

ü  Pany. 
ü  Penjador. 

ü  Safata. 
ü  Separador vertical. 
ü  Peus. 

 

1 
 

3 
 4 

 5 
 

2 

6 
 7 

 



Metàl·lics Inoxidables 

 
 

Aquesta línia està fabricada en 
acer certificat, amb xapes 
laminades en fred de primera 

qualitat, tallades per làser. Tots 
els mobles reben un tractament 

antioxidant de fosfatació en 
quatre etapes, seguit d’un 
recobriment de pintura epoxi. 

Es subminis t ren totalment 
electrosoldats, formant cossos 

monobloc que no necessiten 
muntatge algun. Totes les 
portes estan emmarcades i 

s’articulen sobre frontisses. La 
seva estructura confereix a 
cada armari i taquil la, la 

r e s i s t è n c i a , s e g u r e t a t i 
d u r a b i l i t a t  d a v a n t  e l 

maltractament. 

Els armaris i taquilles inoxidables 
estan fabricats íntegrament en 
acer inoxidable AISI-304 segons 

norma europea EN-10088. 
Són mobles molt adequats per 

a la indústr ia al imentària, 
laboratoris, hospitals, i en 
general per a llocs on es precisi 

un alt grau d’higiene, i en 
conseqüència la neteja sigui 

intensiva. També són adequats 
per a recintes amb un grau 
moderat d’agents químics en 

l’ambient. 

La família de mobles fenòlics, es 
fabrica íntegrament en tauler 
fenòlic compacte i ferratges 

d’acer inoxidable AISI-304. 
Aquest material és un laminat 

decoratiu fabricat a base de 
r e s i n e s f e n ò l i q u e s h o m o -
gèniament reforçades amb 

fibres de cel· lulosa, segons 
norma EN-438. 

Les ful les exteriors van im-
p r e g n a d e s d e r e s i n e s d e 
melamina, per donar-los el color 

escollit. El nucli interior dels 
taulers és negre.  
Per la seva composició és 

higiènicament segur davant 
atacs bacterians.  

Fenòlics 



Sèrie Metàl·lica Econòmica 
ü  Disseny compacte d’immillorable relació qualitat – preu. 
ü  Es fabriquen en xapa laminada en fred de 0,7 mm. 

ü  Alçada 1.800 mm amb peus inclosos. 
ü  Fondària 500 mm. 

ü  Es fabriquen en dos amplades: 300 i 400 mm. 
ü  Una, dues o quatre portes, que permeten ajustar-se a cada necessitat. 
ü  La sèrie 1 disposa d’un prestatge, i les sèries 1 i 2 també una barra penjador. 

ü  Opcionalment és possible subministrar cadascuna d'aquestes versions amb 
sostre inclinat, i en aquest cas la seva alçada arriba als 2.025 mm per la 

seva part posterior. 

Colors: 
 
Gris clar 

 
Blau 



Sèrie Metàl·lica ST 
ü  Es fabriquen en xapa laminada en fred de 0,8 mm. 
ü  Els mobles ST tenen una alçada de 1.800 mm sense peus i 1.900 mm amb peus. 

ü  Fondària 500 mm. 
ü  Es fabriquen en quatre amplades: 250, 300, 400 i 500 mm. 

ü  Una, dues, tres, quatre o cinc portes, que permeten ajustar-se a cada necessitat. 
ü  La sèrie 1 disposa d’un prestatge, i les sèries 1 i 2 també una barra penjador. 
ü  El disseny dels mobles incorpora un sòcol integrat de 70 mm a la base. 

ü  Opcionalment és possible subministrar cadascuna d'aquestes versions amb sostre inclinat, i en aquest cas la seva alçada arriba 
als 2.025 mm per la seva part posterior. 

ü  Es subministren de sèrie en 18 colors a escollir, tant per al cos com per a les portes. 



Sèrie Metàl·lica SM 
ü  Es fabriquen en xapa laminada en fred de 0,8 mm. 
ü  Els mobles SM tenen una alçada de 1.370 mm sense peus. La seva altura està pensada per poder muntar-los en llocs on es té 

restriccions d'alçada o bé sobre bancs TORINO. 
ü  Fondària 500 mm. 

ü  Es fabriquen en quatre amplades: 250, 300, 400 i 500 mm. 
ü  Una, dues, i tres portes, que permeten ajustar-se a cada necessitat. 
ü  La sèrie 1 disposa d’un prestatge, i les sèries 1 i 2 també una barra penjador. 

ü  El disseny dels mobles incorpora un sòcol integrat de 70 mm a la base. 
ü  Opcionalment és possible subministrar cadascuna d'aquestes versions amb sostre inclinat, i en aquest cas la seva alçada arriba 

als 1.575 mm per la seva part posterior.  
ü  Es subministren de sèrie en 18 colors a escollir, tant per al cos com per a les portes. 



Sèrie Metàl·lica SF 
ü  Es fabriquen en xapa laminada en fred de 0,8 mm. 
ü  Els mobles SF tenen una alçada de 940 mm sense peus. La seva altura està pensada per poder muntar-los en llocs on es té 

restriccions d'alçada. 
ü  Fondària 500 mm. 

ü  Es fabriquen en quatre amplades: 250, 300, 400 i 500 mm. 
ü  Una i dues, que permeten ajustar-se a cada necessitat. 
ü  La sèrie 1 disposa d’una barra penjador. 

ü  El disseny dels mobles incorpora un sòcol integrat de 70 mm a la base. 
ü  Es subministren de sèrie en 18 colors a escollir, tant per al cos com per a les portes. 

 



Sèrie Metàl·lica Especial 



Sèrie Inoxidable 
ü  Els gruixos de xapa estan calculats per obtenir la màxima solidesa del moble: fons de 0,6 mm; laterals, prestatges i portes de 0,8 

mm; tapes superiors i bases de 1,2 mm. 

ü  Els mobles ST tenen una alçada de 1.800 mm sense peus i 1.900 mm amb peus. 
ü  Fondària 500 mm. 

ü  Es fabriquen en quatre amplades: 250, 300, 400 i 500 mm. 
ü  Una, dues, tres, quatre o cinc portes, que permeten ajustar-se a cada necessitat. 
ü  La sèrie 1 disposa d’un prestatge, i les sèries 1 i 2 també una barra penjador. 

ü  El disseny dels mobles incorpora un sòcol integrat de 70 mm a la base. 
ü  Opcionalment és possible subministrar cadascuna d'aquestes versions amb sostre inclinat, i en aquest cas la seva alçada arriba 

als 2.025 mm per la seva part posterior. 



Sèrie Fenòlica ST 
ü  Els gruixos del tauler estan calculats per a un òptim repartiment de càrregues: fons perforats de 3 mm; laterals, prestatges, tapes 

superiors i bases en 10 mm; portes en 13 mm. 

ü  Els mobles ST tenen una alçada de 1.800 mm sense peus i 1.900 mm amb peus. 
ü  Fondària 500 mm. 

ü  Es fabriquen en cinc amplades: 200, 250, 300, 400 i 500 mm. 
ü  Una, dues, tres, quatre o cinc portes, que permeten ajustar-se a cada necessitat. 
ü  La sèrie 1 disposa d’un prestatge, i les sèries 1 i 2 també una barra penjador. 

ü  Opcionalment és possible subministrar cadascuna d'aquestes versions amb sostre inclinat, i en aquest cas la seva alçada arriba 
als 2.025 mm per la seva part posterior. 

ü  Es subministren de sèrie en 12 colors a escollir, tant per al cos com per a les portes. 



Sèrie Fenòlica SM 
ü  Els gruixos del tauler estan calculats per a un òptim repartiment de càrregues: fons perforats de 3 mm; laterals, prestatges, tapes 

superiors i bases en 10 mm; portes en 13 mm. 

ü  Els mobles SM tenen una alçada de 1.370 mm sense peus i 1.575 mm amb peus. La seva altura està pensada per poder muntar-
los en llocs on es té restriccions d'alçada o bé sobre bancs GENOVA. 

ü  Fondària 500 mm. 
ü  Es fabriquen en cinc amplades: 200, 250, 300, 400 i 500 mm. 
ü  Una, dues i tres portes, que permeten ajustar-se a cada necessitat. 

ü  La sèrie 1 disposa d’un prestatge i una barra penjador. 
ü  Es subministren de sèrie en 12 colors a escollir, tant per al cos com per a les portes. 



Sèrie Fenòlica SF 
ü  Els gruixos del tauler estan calculats per a un òptim repartiment de càrregues: fons perforats de 3 mm; laterals, prestatges, tapes 

superiors i bases en 10 mm; portes en 13 mm. 

ü  Els mobles SF tenen una alçada de 940 mm sense peus i 1.040 mm amb peus. La seva altura està pensada per poder muntar-los 
en llocs on es té restriccions d'alçada. 

ü  Fondària 500 mm. 
ü  Es fabriquen en cinc amplades: 200, 250, 300, 400 i 500 mm. 
ü  Una i dues portes, que permeten ajustar-se a cada necessitat. 

ü  La sèrie 1 disposa d’una barra penjador. 
ü  Es subministren de sèrie en 12 colors a escollir, tant per al cos com per a les portes. 



Sèrie Fenòlica Especial 



COLORS 
 
 

 
 



BANCS DE VESTUARI 
Qualsevol instal·lació de vestuari implica l'ús de bancs. FIOSA pot oferir gran quantitat de models. 



BY FUSINA BS 

FONDÀRIA 
mm 

340 350 
350 
750  

340 
370 
710 

AMPLADA 
mm 

1.000, 1.500, 
2.000 

500, 1.000, 
1.500, 2.000 

500, 1.000, 
1.500, 2.000 

COS acer/fusta acer/fusta acer/fusta 

inox/fusta 

BANC V V V 

VESTUARI X V V 

VESTUARI 
DOBLE 

X V V 

FUSINA BY 

BS 



NOVARA CORONA FP 

FONDÀRIA 
mm 

400 
400 
750 

400 
400 
750 

370 
370 
710 

AMPLADA 
mm 

500, 1.000, 
1.500, 2.000 

500, 1.000, 
1.500, 2.000 

1.000, 1.500, 
2.000 

COS acer/fenòlic acer/fenòlic acer/fenòlic 

Inox/fenòlic Inox/fenòlic Inox/fenòlic 

BANC V V V 

VESTUARI V V V 

VESTUARI 
DOBLE 

V V V 

NOVARA CORONA 

FP 



COLORS 
 
 

 
 



CABINES 
FENÒLIQUES 
Les cabines fenòliques són el resultat de sumar les 
extraordinàries característiques del material fenòlic, les 
de l’acer inoxidable i les de l’alumini. Resistent a un ús 

diari intensiu i molt sovint en ambients humits i fins i tot 
corrosius, aquestes cabines també han de fer front 

moltes vegades a una neteja agressiva amb lleixius i 
desinfectants. 

Són de fàcil instal·lació i adaptació als diferents 

projectes. 





Polígon Industrial Pla de Baix – Carretera Sant Joan les Abadesses, 76 
17800 OLOT (Girona) 

972 264 758 / 972 237 876 / 618 402 270 

info@fiosa.cat      -      www.fiosa.cat 


