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Sistema de equipamento e organização para farmácias
O sistema de equipamento e organização para farmácia foi concedido para a arrumação organização de medicamentos e outros
elementos pequenos. Este sistema garante uma montagem simples e eficiente. Oferece diferentes opções de sistema com 
componentes coordenados. 

Divisória standard

Storage spaceStorage/Pharmacy SystemPlanning and ConstructionDiVariante do sistema C
Película ranhurada autocolante

Variante do sistema  C Variante do sistema D
Combinação de pelicula autocolante ranhura e divisória standard Combinação de tiras ranhuradas, calhas de retenção e divisórias. 

1 Divisória Standard 2 Película ranhurada 1
2

Tira ranhurada 
Divisória

Embalagem: 1 unidade

Nota
Em caso de utilização da divisória standard, na variante do sistema D, as
extremidades laterais têm de ser boleads para uma espessura de 1,5 mm.
A partir de uma altura de 80 mm e de uma largura de 171 mm, a divisória
tem um orifício central.

Embalagem: 1 ou 25 unidades

Nota

Material: Plástico
Cor: Transparente
Montagem: para encaixar entre suportes em cruz,

película ranhurada ou ranhuras em
madeira com largura 2.5 mm 

Altura
mm

Medida B
mm

40 80–180
80 80–310

Aplicação: em combinação com a divisória
standard 

Material: Plastico
Colour: Branco
A distância entre ranhuras de  2.5 mm

AlturaH
mm
40
60
80
120

A pelícuka ranhurada, com 40 e 80 mm de altura, pode ser colada às
divisórias standard, se for cortada ao  meio.
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Barra ranhurada 
Com ranhura de 1 lado

Barra ranhurada
Com ranhura dos 2 lados

Perfil em T

Cremalheira de fixação

Embalagem: 1 ou 50 unidades

Embalagem: 1 ou 25 unidades

Nota
As barras ranhuradas com 2 lados podem ser fixadas uma à outra para obter divisores
centrais e divisórias de qualquer altura divisível por 32 mm.

Packing: 1 or 25 pieces

embalagem: 1 ou 50 unidades
Nota
Também é possivel inserir divisórias de contraplacado com 8 mm de espessura entre as
cremalheiras de fixação.

Aplicação Divisão de gavetas
Material: Plástico
Cor: Cinzento

Barra ranhurada de 1 lado

Aplicação: Divisão de gavetas
Material: Plástico
Cor: Cinzento

Barra de ranhurada de 2 lados

Aplicação: para estabilizar a barra
ranhurada dos 2 lados para
encaixar na ranhura 

Material: Alumínio
Acabamento: natural

T-profile

Aplicação para alojamento frontal da
barra ranhurada dos 2 lados 

Material: Plástico
Cor: Cinzento
Montagem: para colagem

Cremalheira de fixação
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