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00001

ROUPEIRO EM AÇO MONTAVEL 08 PORTAS GRADE
SOBREPOSTA Roupeiro de aço carbono com 08 portas
GRANDE sobrepostas, com dimensões aproximadas
292x409mm, confeccionado predominantemente em
chapa de aço SAE1008 a 1012 com 0,46mm (#26) de
espessura. Dimensões aproximadas totais: 1850 (A) x
2760 (L) x 400 (P). Mecanismo de abertura das portas
deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2
dobradiças internas em cada porta. As dobradiças são
formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas,
respectivamente. O posicionamento dos corpos
concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e são unidos
por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das
2 dobradiças, após união é de 60 mm. Sistema de
travamento das portas é individualizado por porta do
tipo “pitão para cadeado” com 2 alojamentos para
utilização de cadeado. Visando maior segurança aos
usuários e melhor resistência as portas devem ser
embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e
possuem reforço interno tipo “ômega” fixado na parte
central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar
individualizado por portas, atendendo NR 24, cada
porta contem 2 conjuntos que facilitam a circulação de
ar, um na parte superior e outro na parte inferior.
Sistema de identificação individualizado por porta, cada
porta possui um porta etiqueta, estampado no próprio
corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37
mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna
da porta. Os pés niveladores são confeccionados em
polipropileno injetado, que confere maior resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção
transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em
cada extremidade inferior da base do armário em um
estabilizador triangular. Estabilizador triangular com
medida aproximada de 85 mm de lado, dobras
estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de
solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite de
aço utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores.
Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de
túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo
Corona, tinta em pó híbrida (epóxi-poliéster) com
acabamento texturizado, com camada média de 50
mícrons. Polimerização em estufas com a peça
alcançando mínimo de 200º C por um período de 10
minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total
do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do
acabamento final do produto. Para garantir todas as
características solicitadas devem ser apresentados os
seguintes laudos: • Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa
salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT
8094:1983; • Laudo emitido por laboratório de
resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas
conforme NBR ABNT 8095:1983; • Laudo emitido por
laboratório de resistência à corrosão por exposição ao
dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos
conforme NBR 8096:1983; • Laudo emitido por
laboratório de resistência por dureza a lápis com
resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; •
Laudo emitido por laboratório de Aderência com
resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; •
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Apresentar laudo por profissional habilitado que o
móvel atende as especificações da NR17; • Laudo
emitido por laboratório controle de atividade
antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;

00002

ROUPEIRO EM AÇO MONTAVEL 12 PORTAS GRADE
SOBREPOSTA Roupeiro em aço Montável Continuação
de 12 portas GRANDESOBREPOSTA. Roupeiro de aço
carbono com 12 portas GRANDE sobrepostas, com
dimensões aproximadas 292x409mm, confeccionado
predominantemente em chapa de aço SAE1008 a 1012
com 0,46mm (#26) de espessura. Dimensões
aproximadas totais: 1850 (A) x 4140 (L) x 400 (P).
Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo
pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas
em cada porta. As dobradiças são formadas por 2
corpos com 2 e 3 bainhas, respectivamente. O
posicionamento dos corpos concêntrico entre as 2
faces cilíndricas e são unidos por 1 pino com 4 mm de
diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças, após
união é de 60 mm. Sistema de travamento das portas é
individualizado por porta do tipo “pitão para cadeado”
com 2 alojamentos para utilização de cadeado. Visando
maior segurança aos usuários e melhor resistência as
portas devem ser embutidas, minimizando presença
arestas cortantes, e possui reforço interno tipo
“ômega” fixado na parte central no sentido vertical.
Sistema de circulação de ar individualizado por portas,
atendendo NR 24, cada porta contem 2 conjuntos que
facilitam a circulação de ar, um na parte superior e
outro na parte inferior. Sistema de identificação
individualizado por porta, cada porta possui um porta
etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo,
de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação
da etiqueta pela parte interna da porta. Os pés
niveladores são confeccionados em polipropileno
injetado, que confere maior resistência e durabilidade
mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal
circular e com altura de 80 mm, disposto em cada
extremidade inferior da base do armário em um
estabilizador triangular. Estabilizador triangular com
medida aproximada de 85 mm de lado, dobras
estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de
solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite de
aço utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores.
Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de
túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo
Corona, tinta em pó híbrida (epóxi-poliéster) com
acabamento texturizado, com camada média de 50
mícrons. Polimerização em estufas com a peça
alcançando mínimo de 200º C por um período de 10
minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total
do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do
acabamento final do produto. Para garantir todas as
características solicitadas devem ser apresentados os
seguintes laudos: • Laudo emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa
salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT
8094:1983; • Laudo emitido por laboratório de
resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas
conforme NBR ABNT 8095:1983; • Laudo emitido por
laboratório de resistência à corrosão por exposição ao
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dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos
conforme NBR 8096:1983; • Laudo emitido por
laboratório de resistência por dureza a lápis com
resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; •
Laudo emitido por laboratório de Aderência com
resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; •
Apresentar laudo por profissional habilitado que o
móvel atende as especificações da NR17; • Laudo
emitido por laboratório controle de atividade
antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;

12,0000 30.705,00Total Geral:

Pag. 3


	Page 1
	Page 2
	Page 3

