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OS NOSSOS CACIFOS

A nossa gama de cacifos apresenta uma variedade de materiais de forma a se adequar às 

necessidades de cada cliente.

Possuímos medidas standard, mas também produzimos por medida sob consulta.

MEDIDAS STANDARD
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CACIFOS EM FENÓLICO
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Cacifos totalmente em compacto fenólico com parafusaria anticorrosiva.

Devido às suas características hidrófugas, antibacterianas, antifúngicas e retardantes de 

incêndio, torna-se o material ideal para locais como hospitais, casas de banho de 

estabelecimento de ensinos, balneários desportivos e também locais com uso intensivo como 

superfícies comerciais ou industriais.



5

CACIFOS EM FENÓLICO COM 

PERFILARIA EM ALUMÍNIO
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Cacifos com estrutura em compacto fenólico, perimetria em perfis de alumínio e parafusaria 

anticorrosiva. 

Assim como os cacifos em 100% fenólico, as suas características, torna-os ideais para locais 

como hospitais, casas de banho de estabelecimentos de ensinos, balneários desportivos e 

também locais com uso intensivo como superfícies comerciais ou industriais.
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CACIFOS EM MDF 

HIDRÓFUGO E FENÓLICO
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Cacifos com estrutura em MDF hidrófugo e portas em compacto fenólico com parafusaria 

anticorrosiva. 

Devido às suas características hidrófugas, adequa-se a locais como balneários de 

estabelecimentos de ensino e balneários desportivos.
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CACIFOS EM MELAMINA
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Cacifos com estrutura em aglomerado de partículas de madeira com uma superfície melamínica 

decorativa e parafusaria anticorrosiva. Estes cacifos são adequados para locais com baixa 

humidade em ambientes como escritórios. 
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FENÓLICO

CORES EM STOCK

Branco Cinza PretoAntracite

Creme LaranjaAmarelo Vermelho

Verde Carvalho EAzul Carvalho C

*Cores em formato digital poderão não se assemelhar completamente ao real

MELAMINA

Branco Cinza PretoAntracite

Carvalho trigo Cerejeira chocFaia Pereira

Cerejeira Nogueira Wengue


