…acrescente valor à sua oficina,
os seus clientes vão agradecer !!!

Carrinho porta peças W8-T3/9007
Composição do Carrinho porta Peças
✓ 3 prateleiras
✓ 2 rodas fixas e 2 rodízios giratórios
✓ Sistema de travagem
✓ Tampo ABS à prova de riscos em cada prateleira
✓ Revestimento a epóxi
✓ Embalado plana para reduzir o custo do transporte
✓ 100% fabricado em Itália.

PREÇO
PROMOÇÃO

€ 97,50
Acresce o IVA à taxa em vigor

Organize o seu espaço oficinal com sistemas da Keen Space.
Vai melhorar sua performance e acrescentar valor ao seu negócio!
Campanha válida até 31/12/2017 salvo rutura de stocks

WORKBENCH WBWS15-005
Composição da bancada de 1,5 mt
✓ Bancada de trabalho de 1,5 mt de largura
com em aço inoxidável laminado 20/10
com acabamento epoxy
✓ Tampo superior em matéria ABS
resistente a riscos com 3 mm de
espessura
✓ Zona aberta com 0,50 mt de largura com
painéis perfurados na lateral e no fundo;
✓ Módulo de 4 gavetas com 1 mt de largura
com sistema de fecho central com chave
✓ Pés com sistema de ajustamento de 8,8
mm a 24,8 mm

PREÇO
PROMOÇÃO

€ 975,00
Acresce o IVA à taxa em vigor

Organize o seu espaço oficinal com sistemas da Keen Space.
Vai melhorar sua performance e acrescentar valor ao seu negócio!
Campanha válida até 31/12/2017 salvo rutura de stocks

WORKBENCH WBWS20-018
Composição do WORKSPACE de 2 mt
✓ 1 Bancada de trabalho de 2,0 mt de largura em aço
inoxidável laminado 20/10 com acabamento epoxy
✓ 1 Tampo superior em matéria ABS resistente a riscos
com 3 mm de espessura
✓ Zona aberta com 0,50 mt de largura com painéis
perfurados na lateral e no fundo;
✓ 1 Módulo de 4 gavetas com 1 mt de largura com
sistema de fecho central com chave
✓ Pés com sistema de ajustamento de 8,8 mm a 24,8
mm
✓ 1 Painel de parede perfurado com 2 mt de largura
✓ 1 Calha técnica para ar comprimido e distribuição de
energia (tomadas e acoplamentos não incluídos)
✓ 1 Armário suspenso com 1 mt de largura com porta
retrátil e sistema de chave
✓ 2 prateleiras
✓ Tampas de base frontais e laterais

PREÇO
PROMOÇÃO

€ 1.975,00
Acresce o IVA à taxa em vigor

Organize o seu espaço oficinal com sistemas da Keen Space.
Vai melhorar sua performance e acrescentar valor ao seu negócio!
Campanha válida até 31/12/2017 salvo rutura de stocks

WORKBENCH WBWS20-023
Composição do WORKSPACE de 2 mt
✓ 1 Bancada de trabalho de 2,0 mt de largura em aço
inoxidável laminado 20/10 com acabamento epoxy
✓ 1 Tampo superior em matéria ABS resistente a riscos
com 3 mm de espessura
✓ Zona aberta com 0,50 mt de largura com painéis
perfurados na lateral e no fundo;
✓ 1 Módulo de 4 gavetas com 1 mt de largura com
sistema de fecho central com chave
✓ Pés com sistema de ajustamento de 8,8 mm a 24,8 mm
✓ 1 Painel de parede perfurado com 2 mt de largura
✓ 1 Calha técnica para ar comprimido e distribuição de
energia (tomadas e acoplamentos não incluídos)
✓ 2 Armários suspensos com 1 mt de largura com porta
retrátil e sistema de chave
✓ Trolley de ferramenta com tampo superior ABS de 3
mm, 6 gavetas, 2 rodas fixas, 2 giratórias dimensionado
para ser arrumado sob a bancada de trabalho.

PREÇO
PROMOÇÃO

€ 2.475,00
Acresce o IVA à taxa em vigor

Organize o seu espaço oficinal com sistemas da Keen Space.
Vai melhorar sua performance e acrescentar valor ao seu negócio!
Campanha válida até 31/12/2017 salvo rutura de stocks

