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Peso por gift (Kg) 200 gr

Tipo de Embalagem Papelão

Lote mínimo 01 caixa/gift (2 peças)

Embalagem  

Material do corpo do
produto

Aço SAE1020

Espessura de chapa
(mm)

1 mm

Tipo de Pintura Epóxi

Cor Preto

Profundidade (mm) 160 mm

Largura (mm) 34 mm

Altura (mm) 11 mm

Vantagem
Confeccionado em aço;
Acabamento em pintura epóxi na cor pretam de alta resistência a riscos e a corrosão. Para uso
em ambientes internos (EIA-569);
Comercializada em pares;
Sistema de encaixe rápido, dispensando uso de ferramentas;
Fixação em qualquer caixa matálica ou plástica, mediante uso de parafusos ou rebites;
Versatilidade - Permitindo o uso de quaisquer módulos do CDM Centro de Distribuição
Multimídia, em caixas padrão de mercado;
Produto em conformidade com a diretiva RoHS.

Compatibilidade Linha de produtos CDM

Ambiente de
Operação

Interno não agressivo

Ambiente de
Instalação

Interno

RÉGUA MODULAR - CDM
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alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas

2/2

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de
metais pesados na fabricação dos
produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Garantia 12 meses

Acessórios Inclusos  

Quantidade por caixa
(gift)

2 peças

Quantidade por caixa
(carton)

01 caixa


