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Bancos

Tampos

GLOBALSIT

de cozinha

Os bancos GLOBALSIT são fornecidos com uma estrutu-

Uma solução prática e elegante. As excelentes perfor-

ra tubular em Inox, revestido com reguado de HPL

mances do HPL aliadas ao design com o expoente

12mm. A GLOBALDIS disponibiliza algumas versões já

máximo no Fénix NTM.

standarizadas, todavia, por consulta existe a possibili-

Solução sempre à medida, consulte a GLOBALDIS para o efeito.

dade de produzir outras soluções à sua medida.
Características técnicas e dimensionais disponíveis no
catálogo técnico GLOBALDIS for WC.

Serviço de montagem disponível.

Tampos

de mesa

A intemporalidade do HPL na utilização em tampo de mesa evoluiu para
expressões mais minimalistas, a GLOBALDIS disponibiliza esta solução à sua
medida, for you.

Mobiliário HPL

soluções e mobiliário HPL

Cores disponíveis
0001

0211

0647

0682

0660

0594

0561

0711

0623

0509

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY

GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.
Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

GRUPO VICAIMA
Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

Contact Center 808 50 50 30

Cabines

Baías

Cacifos

GLOBALCAB

separadores urinol

GLOBALOCKER

Envie-nos os seus desenhos, a GLOBALDIS prepara o

A GLOBALDIS disponibiliza três modelos standard,

A GLOBALDIS disponibiliza uma infindável oferta em

seu orçamento em 48h;

porém existe a possibilidade de desenhar o seu próprio

cacifos HPL. Este produto a par das cabines

As cabines são fornecidas com todos os painéis devida-

modelo, a GLOBALDIS produz.

GLOBALCAB são personalizados a cada espaço, a cada

mente cortados e mecanizados, e com toda a ferragem

necessidade, porém existem algumas possibilidades já

em Inox necessária ao seu correcto funcionamento;

standerizado que facilitam a sua escolha.

As cabines são acompanhadas com um esquema de
Características técnicas e dimensionais disponíveis no

montagem de fácil interpretação;

catálogo técnico GLOBALDIS for WC.
Especificações sobre as dimensões das casas de
banho com acesso a cadeiras de rodas, orientação para
Serviço de montagem disponível.

dimensões mínimas, identificação de Cabines Extra
Largas, Mobilidade Condicionada, Standard e outras
características técnicas e dimensionais disponíveis no

Corpo e prateleiras cacifos:

catálogo técnico GLOBALDIS for WC.

HPL 10mm
Cores disponíveis:

Serviço de montagem disponível.

0001

0211

Costas (perfuradas ou opacas):
HPL 03|04mm
Cores disponíveis
0001

0211

Portas
HPL 12mm
Cores disponíveis

Cores disponíveis

Cores disponíveis

0001

0211

0647

0682

0660

0001

0211

0647

0682

0660

0001

0211

0647

0682

0660

0594

0561

0711

0623

0509

0594

0561

0711

0623
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