
PRESTATGERIES 
INOX

Prestatgeries funcionals i estètiques, 
especialment dissenyades per a ús 

alimentari. Multiplicarà l’espai de la seva 
cambra frigorífica, cuina o magatzem.

Les armadures estan formades per una 
estructura de tub d’acer inoxidable AISI-304 de 
30*30 *1 mm.
Els travessers són d’acer inoxidable de 1,5 mm 
de gruix i plegats en forma d‘ “U”.
El anivellador és una peça roscada a la base que 
permet anivellar la prestatgeria.

Els prestatges poden ser de tres tipus:
- Acer inoxidable d’1 mm. llis, acabat mat 2-B
- Acer inoxidable d’1 mm. perforat, acabat 
mat 2-B
- Polipropilè d’ús alimentari

Fons de 300, 400 i 500 mm.
Allargada de 860 a 3920 mm.
Nivells en alçada: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Permet la incorporació de rodes.
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P R E S T A T G E R I E S    I N O X I D A B L E S

Safata inox llisa

Prestatgeries amb estructura i travessers 
d’acer inoxidable AISI-304, i safates inoxidables llises, 
amb acabat mat 2-B.

PRESTATGERIES AMB SAFATES INOX LLISES:

Safata inox perforada

Prestatgeries amb estructura i travessers d’acer 
inoxidable AISI-304, i safates inoxidables perforades, 
amb acabat mat 2-B.

PRESTATGERIES AMB SAFATES INOX PERFORADES:

Safata de polipropilè

Prestatgeries amb estructura i travessers d’acer 
inoxidable AISI-304, i safates de polipropilè 
d’ús alimentari.

PRESTATGERIES AMB SAFATES DE POLIPROPILÈ:

El sistema de muntatge i ancoratge, es 
caracteritza per la seva simplicitat i rapidesa, 
que alhora va acompanyat de gran seguretat i 
fiabilitat.
Bàsicament el muntatge consisteix en acoblar 
els travessers a les armadures, mitjançant una 
peça d’unió que no necessita femelles ni cargols.
Les carcasses porten unes finestretes 
distanciades entre si de 200 mm, en el qual 
s’introdueix la peça d’ancoratge i en aquesta 
peça al seu torn de dalt a baix el travesser 
quedant d’aquesta manera feta l’estructura de 
la prestatgeria.
Acabat el muntatge, només queda anivellar i 
incorporar les safates que correspondran en 
cada cas.

Prestatgeries funcionals i estètiques, especialment dissenyades per a ús alimentari. Multiplicarà l’espai 
de la seva cambra frigorífica, cuina o magatzem.


