
ARMARIS

E C O N Ò M I C S

Es fabriquen en xapa laminada en fred de 
0,7 mm. Consten d’un sol tipus de pany en 
cada model i els colors subministrables són 
gris RAL-7035 per al cos i blau RAL-5005 
per a les portes. Totes les portes porten 
topalls de goma antisoroll. A diferència de 
les altres famílies, aquests mobles no poden 
personificar-se.
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I N O XF E N Ò L I C SM E T À L · L I C S

Aquesta línia està fabricada en acer certifi-
cat, amb xapes laminades en fred de prime-
ra qualitat, tallades per làser. Tots els mobles 
reben un tractament antioxidant de fosfatació 
en quatre etapes, seguit d’un recobriment de 
pintura epoxi.
La seva estructura confereix a cada armari i 
taquilla, la resistència, seguretat i durabilitat 
davant el maltractament.
Combinen disseny i funcionalitat.

La família de mobles fenòlics, es fabrica 
íntegrament en tauler fenòlic compacte i ferrat-
ges d’acer inoxidable AISI-304. Aquest material 
és un laminat decoratiu fabricat a base de resines 
fenòliques homogèniament reforçades amb fibres 
de cel·lulosa, segons norma EN-438.
Les fulles exteriors van impregnades de resines de 
melamina, per donar-los el color escollit. El nucli 
interior dels taulers és negre.
És un producte d’alta densitat i amb un excel·lent 
comportament davant agressions mecàniques i 
químiques.

Els armaris i taquilles d’aquesta família estan 
fabricats íntegrament en acer inoxidable AISI-304 
segons norma europea EN-10088.

Són mobles molt adequats per a la 
indústria alimentària, laboratoris, hospitals, i en 
general per a llocs on es pecisi un alt grau d’higiene, 
i en conseqüència la neteja sigui intensiva. Per la 
seva neteja i entreteniment, simplement aigua i 
sabó. També són adequats per a recintes amb un 
grau moderat d’agents químics en l’ambient.


