
Kconcept
Vidro proteção

Dimensões

Guia de pedido

CÓDIGO
46373

385mm

4mm

Utilizado em áreas de cozimento para evitar o 
aquecimento dos painéis de LED.

Acabamento

Vidro
Fumê

Largura do vidro?
         650mm

            950mm

         

Cores
pintadas

Cor da máscara do vidro?         
Consulte os acabamentos         

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:
45451

Catálogo Técnico linha premium

VIDRO PROTEÇÃO
Manual de 
montagem

101
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