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Loja das Ferragens está, como sempre, na vanguarda.

É com muito prazer que lhe apresentamos os mais recente 
produto: THIN, uma gaveta com um design único e atraente.

capacidade de carga durabilidade

100 000 ciclos



Roupeiros Cozinhas

Casa de banho Outros ambientes
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As várias aplicações das gavetas THIN, 
conferem-lhe toda a versatilidade, em cozinhas,
casa de banho, roupeiros e outros ambientes e 
mobiliário.



A COMBINAÇÃO PERFEITA

A função e o design em harmonia, como nunca viu.
As gavetas THIN impressionam pelo seu design compacto, pelo material
de qualidade, pelo seu design linear e pela versatilidade dos seus
acessórios.
Com espessura de apenas 12, 8 mm prepare-se para ser surpreendido.
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ARMAZENAMENTO EFICAZ

O design compacto e linear, característicos, também, do sistema de
classe de armazenamento criam espaços harmoniosos dentro da
própria gaveta.

Alturas : 85 mm; 120 mm; 170 mm; 200 mm
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EXIGENTE

Qualquer gaveta THIN se adapta às mais diversas necessidades, por
muito exigentes e complexas que estas sejam.
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ORGANIZAÇÃO SURPREENDENTE

Com uma grande área, esta gaveta facilmente assegura espaço para
tudo o que necessita e com fácil acesso, sendo que pode abrir a gaveta
na totalidade da sua expansão.
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DESLIZAMENTO SUAVE

Uma nova série de corrediças que se adapta perfeitamente à THIN. 
Todas as vezes que abrir a gaveta sentirá um deslizamento suave, trasn-
mitindo uma impressão suave e macia.
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SEGURANÇA

A T H I N ajuda-o a organizar os espaços e a manter os objetos em
segurança, quer a gaveta esteja aberta ou fechada.
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DESLIZAMENTO SUAVE

Uma nova série de corrediças que se adapta perfeitamente à THIN.
Todas as vezes que abrir a gaveta sentirá um deslizamento suave, 
transmitindo uma impressão suave e macia.
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LOJA DE PAREDES

Avenida da Zona Industrial 9, 
4585-303 Rebordosa -  Paredes
tlf. 22 415 30 78 paredes@lojadasferragens.pt
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4705 - 630 Tebosa - Braga
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