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Estilo e solidez
Os armários metálicos MecaluxX proporcionam um novo con cei -

to de design compacto e agradável, que se integra em qualquer

ambiente: vestiários, escritórios, escolas, etc.

Molduras integradas nos laterais, sistemas exclusivos de união,

painel duplo nas portas, ausência de pés... cada um dos seus

elementos foi estudado a fim de proporcionar ao conjunto uma

gran de rigidez.

Qualidade garantida
Para o seu fabrico é utilizado aço laminado a frio de alta qualida -

de, que é tratado mediante processos únicos que garantem uma

longa durabilidade e resistência.

Os armários Mecalux marcam a diferença

Simplicidade 
Os componentes do armário foram reduzidos a um número

mínimo, facilitando assim o seu transporte, montagem e possibili-

dades de combinação. A montagem destes componentes efectua-

se de uma maneira muitíssimo fácil, sem necessidade de parafusos

nem ferramentas.

Sistema modular
As múltiplas possibilidades de combinação standard e os diver sos

acessórios permitem ajustar-se às mais diversas necessida des. A

partir de um bloco inicial, pode-se unir um número ilimitado de

armários, criando assim conjuntos homogéneos.



3

Componentes básicos

1) Laterais

2) Fundos

3) Estante

4) Travessas

5) Porta

6) Cabide

7) Pé pilar

8) Pé fundo

9) União travessa

10)Fechadura
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Uma, duas ou quatro portas
O sistema modular de portas permite compartimentar o espaço

de acordo com todas as necessidades.

Combinações múltiplas

Três larguras diferentes
Fabricam-se com três larguras: 25, 30 e 40 cm. A altura total é de

180 cm e a profundidade de 50 cm.

Portas reversíveis
As portas podem instalar-se com abertura para a direita ou para a

esquerda indistintamente. Uma moldura estudada para conse-

guir a máxima abertura facilita a introdução das roupas ou

objectos pessoais.

Distribuição do interior
A colocação de estantes intermédias permite diferentes

distribuições do espaço interior.

Acabamentos 
Todos os componentes estruturais são fabricados em chapa

galvanizada que proporciona uma grande resistência à

corrosão. As portas podem ser de chapa galvanizada ou

pintada em côr azul RAL 5010 com acabamento martelado.
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Tectos inclinados
Sobrepõem-se encaixando-se facilmente nos lados dos armários para evitar o possível depósito de objectos

sobre os mesmos, permitindo além disso uma limpeza rápida e eficaz.

Acessórios

Fechadura e porta-etiquetas 
Existem dois tipos de fechadura, com

chave e preparada para cadeado. Ao lado

existe um prático porta-etique tas para a

identificação pessoal de cada armário.

Divisórias interiores
Um separador vertical situado no centro do armário permite separar comparti-

mentos: para roupa de trabalho e limpa, secagem de humidade, etc. No armário de

40 cm de largura, a divisória pode colocar-se deslocada, distribuindo-se assim o inte-

rior em diferentes volumes.
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Portas reforçadas
As portas de 40 cm são constituídas por dois painéis

unidos entre si sem necessidade de soldadura,

permitindo uma grande rigidez e um acabamento

perfeito.
Ventilação posterior
As grelhas de ventilação estão situadas nos painéis de fundo, con -

seguindo assim um acabamento diáfano da parte da frente.

Os rodapés evitam a acumulação de suji-

dade debaixo do armário, além de propor-

cionar uma linha compacta ao conjunto.

Os armários com pés instalam-se en lugares

que requerem uma limpeza contínua do

chão dos vestiários.

Os cabides encaixam nas estantes de

maneira fácil e segura.

Pormenores funcionais
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A montagem destes armários é muito simples, sem necessidade de

parafusos nem de ferramentas. Qualquer pessoa pode realizar em

pouco tempo a sua montagem consultando as instruções de

montagem juntas. Partindo de um corpo base e acrescentando

corpos de ampliação, é possível montar tantos armários como se

quiser, independentemente do seu tipo.

Bancos 
Mecalux também fornece bancos vestiários

como complemento à sua gama de armários.

Lateral decorativo
Opcionalmente podem-se colocar nos laterais externos painéis da

mesma côr que as portas. 

Grande facilidade de montagem

1 2

3 4

Montagem dos laterais e 
do fundo

Montagem das travessas

Colocação de estantes 
e cabides

Encaixe das portas



e-mail: info@mecalux.pt - mecalux.pt

Mecalux está presente em mais de 70 países em todo o mundo
Escritórios em: Alemanha - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chile - Colômbia - Eslováquia - Espanha - EUA  
França - Holanda - Itália - México - Perú - Polónia - Portugal - Reino Unido - República Checa - Turquia - Uruguai

MECALUX ESTANTES, LDA.
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LISBOA
Tel. 214 151 890
Rua Quinta do Pinheiro, 16
2.º Piso Fração H, Edifício Tejo 
2790-143 Carnaxide

PORTO
Tel. 229 966 421/2
Rua dos Transitários, 182 
2º piso Sala BX, Freixieiro
4455-565 Perafita




