
É o expositor de parede em 

madeira com o qual tornará o 

seu ambiente requintado e 

original. Fabricado em madeira 

de faia europeia, o expositor é 

composto por uma estrutura 

principal e 4 estantes fixas com 

ripas de madeira para expor 

revistas e folhetos de diversos 

tamanhos. Graças à ligeira 

inclinação das prateleiras, as 

suas revistas estarão sempre 

perfeitamente expostas, sem 

risco de cair.
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EXPOSITOR DE 
MADEIRA PARA PAREDE

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-parete/wood-rack-wall-1237
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INFO

PESO: 4Kg

DETALHES ÚNICOS E MATERIAL DE QUALIDADE
Escolha a elegância e exclusividade da madeira de faia para os seus 
quartos! O design exclusivo nunca passará despercebido!

Prateleiras ligeiramente inclinadas com 
tiras  porta-revistas,  também  em 
madeira. 

O Wood Rack Wall está disponível nas dimensões indicadas acima: altura 1380 mm, largura 

330 mm, profundidade 80 mm. A montagem é muito simples, pois todos os componentes 

da estrutura são montados por intertravamento. 

1 WRW1380 1380x330x80mm

B WOOD RACK
WALL 

idmendões 1pc

https://www.youtube.com/watch?v=OOcv4aZYORg


WOOD RACK 
FREE
EXPOSITOR DE CHÃO 
DE MADEIRA

Wood Rack Free é o expositor de 

chão em madeira capaz de 

decorar os seus quartos de forma 

única e original feito em madeira 

de faia, o expositor é composto por

uma estrutura principal e 4 

prateleiras fixas com ripas de 

madeira para expor revistas e 

brochuras de vários tamanhos. O 

pé da estrutura é feito de forma a 

permitir a sua inclinação mas, ao 

mesmo tempo, confere grande 

estabilidade.

https://www.kdvisual.it/it/prodotti/espositori-portadepliant/da-terra/wood-rack-free-1238
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PESO: 6Kg

UMA MONTAGEM... MUITO FÁCIL!
Graças à simplicidade de montagem, você pode 
montar e desmontar o Wood Rack Free sempre que 
quiser e movimentá-lo conforme sua necessidade!

Wood Rack Wall O suporte de exibição é ligeiramente
 inclinado para evitar que seus 
catálogos ou revistas caiam!

O Wood Rack Free é constituído por uma estrutura em 

madeira de faia com 1700 mm de altura, 330 mm de largura  

e 80 mm de profundidade. A saliência máxima do pé é de 

300 mm.

B WOOD RACK FREE       dimensões 1pc

1 WRF1700 1700x330x80mm

https://www.youtube.com/watch?v=L4Do285wwZQ


37 cm

22 cm

3 cm

149 cm

Brochura de Madeira Zig-Zag

Porta-folhetos em madeira de faia 
tingida escura com 5 prateleiras para 
brochuras A4. Montagem rápida e 
fácil.


