
SÉRIE 600
BANCADAS
NOVO DESIGN
Counters
New Design

O MELHOR FRIO.
A MELHOR QUALIDADE. 

THE BEST COLD. 
THE BEST QUALITY.

LE MEILLEUR FROID. 
LA MEILLEUR QUALITÉ.

EL MEJOR FRIO. 
LA MEJOR CALIDAD. 

SÉRIE 600
BANCADAS
NOVO DESIGN
PORTA INOX
Porta em inox com destaque para o puxador lateral inteiro, 
com suporte de prateleiras amovível que permite regular em 
altura para uma maior flexibilidade na organização do espaço.

PORTA DE VIDRO CLÁSSICA
Porta em vidro com destaque para o puxador lateral pequeno. 
Interior com iluminação e com suporte de prateleiras amovível 
que permite regular em altura para maior flexibilidade na 
organização do espaço. 

PORTA DE VIDRO PREMIUM 
Porta em inox com aro em alumínio revestido a vidro 
serigrafado cinza com puxador lateral pequeno e 
iluminação LED no interior das portas. Com suporte de 
prateleiras amovível que permite regular em altura para 
maior flexibilidade na organização do espaço.

SÉRIE 600
Counters
New Design
Stainless Steel Door
Stainless steel door with emphasis on the entire side handle, 
with removable shelf support that allows height adjustment for 
greater flexibility in organizing the space.

Classic Glass Door
Glass door with emphasis on the small side handle. Interior 
with lighting and removable shelf support that allows height 
adjustment for greater flexibility in organizing the space. 

 Premium Glass Door 
Stainless steel door with aluminum frame covered in gray silk-
screened glass with small side handle and LED lighting inside 
the doors. with removable shelf support that allows height 
adjustment for greater flexibility in organizing space.
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SÉRIE 600
Suporte de prateleiras amovível que permite regular em altura e 
maior flexibilidade na organização do espaço.
Removable shelf support that allows height adjustment for greater 
flexibility in organizing the space. 

PORTA
DE INOX
Comum a todas as séries

Stainless
Steel door
Common to all series

PORTA 
DE VIDRO 
PREMIUM
Comum a todas as séries
*valor sob orçamento

Premium 
Glass door
Common to all series
* Value under budget

PORTA 
DE VIDRO
CLÁSSICA
Comum a todas as séries

Classic 
Glass door
Common to all serie

Portas em inox
Stainless steel door

Puxador lateral inteiro
Whole side handle 

Iluminação no interior
Indoor lighting

Aro em alumínio revestido a vidro serigrafado cinza 
Alumínum frame coated with gray silk-screened glass

Puxador lateral pequeno
Small side handle

Puxador lateral pequeno 
Small side handle

Iluminação no interior das portas 
(FITA LED)

Lighting inside the doors
(LED strip)

LED

Posição correta do suporte, pino voltado para 
cima / Correct suport position. Pin facing up;

Colocar suporte na vertical para que o pino fique 
na horizontal / Put support vertically so that the 
pin is horizontal;

pino / pin

patilha de segurança / Security tab

suporte /
suport

1

3

2

4Insira o pino no nível pretendido / Insert the 
pin at the desired level;

Colocar o suporte na posição horizontal. Exercer 
alguma pressão na parte inferior do suporte 
de forma a encaixar no orifício de baixo / Place 
the support in a horizontal position. Apply some 
pressure to the lower area to fit the hole.


