
Kconcept
Prateleira metálica

Dimensões

Guia de pedido

CÓDIGO
45036

Ideal para apoio de copos, porta temperos, porta 
mantimentos e outros utensílios.

Acabamento

Cores
pintadas

Madeira
Naturalle

COR DA MADEIRA
         Naturalle

         

Cor da prateleira?         
Consulte os acabamentos         

Capacidade de carga
máxima

1 Kg

QRCODES

PRODUTO:

CONTEÚDO DO QR CODE:

CONTEÚDO DO QR CODE:

CONTEÚDO DO QR CODE:

LOCAL DE ARMAZENAGEM ON LINE:

LOCAL DE ARMAZENAGEM ON LINE:

LOCAL DE ARMAZENAGEM ON LINE:

APLICADO NOS MATERIAIS:

APLICADO NOS MATERIAIS:

APLICADO NOS MATERIAIS:

MANUAL DE MONTAGEM E USO

GOOGLE DRIVE DA METAL.
PASTA: INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

ARQUIVO:
45449

Catálogo Técnico linha premium

PRATELEIRA METALICA
Manual de 
montagem

99
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