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Categoria

Sala de estar

Nome BANCADA HAVANA
Descrição Curta

Bancada Rack 1 porta de correr para Tv 60" Havana DJ Móveis 5625

Descrição Longa

A Bancada Havana foi desenvolvida para trazer mais charme e modernidade para seu ambiente de
sala de estar. Além de oferecer espaço para televisor e objetos de decoração, a Bancada Havana
garante muita elegância e requinte para a sala. Seu tampo suporta até 40kg e acomoda aparelhos de
até 60 polegadas garantindo o melhor do entretenimento. A Bancada Havana possui uma porta
deslizante que ajuda a manter o ambiente todo organizado. Em seus nichos acomode seus aparelhos
eletrônicos de home theater, caixas de som, DVD, aparelho de som e livros. Possui ainda 6 rodízios
embutidos no rodapé que facilitam na hora que precisar movimentar sua Bancada Havana e limpar
sua sala. Não podemos esquecer de comentar do puxador de alumínio anodizado que é muito mais
resistente, tornando a Bancada Havana a solução que você precisa para sua sala.

Linha

Diferenciais

Opções / Códigos

Códigos EAN

DJ+. Móveis práticos com estilo tradicional e preços que cabem no seu bolso
Produzido em MDP e MDF que proporcionam maior resistência contra empenamento e melhor
acabamento nas bordas e superfícies e ainda é proveniente de madeira de reflorestamento e que não
coloca o meio ambiente em risco, diminuindo o desmatamento.
Impressão ultravioleta com 08 camadas que garantem maior resistência, alta definição e mais vida
para seu móvel
Furação para passagem de cabos mantém os fios mais organizados e escondidos
Puxador de alumínio anodizado, muito mais resistente.
Rodízios, que facilitam a movimentação do móvel na hora da limpeza.
5625.062 - Carvalho Vittro/Fendi Brilho
5625.105 - Madero TX/Teka TX
5625.107 - Teka TX/Vanilla Perolizado
5625.108 - Rústico Malbec/Rústico Malbec
5625.139 - Dorale Brilho/Conhaque Brilho

7898945818773 - Carvalho Vittro/Fendi Brilho
7898563872553 - Madero TX/Teka TX
7898563872577 - Teka TX/Vanilla Perolizado
7898563872560 - Rústico Malbec/Rústico Malbec
7898563877664 - Dorale Brilho/Conhaque Brilho

Dimensões e Atributos
Largura produto montado
Altura produto montado
Profundidade produto montado
Peso do produto sem embalagem
Material da estrutura
Material das portas
Material das prateleiras
Acabamento das bordas
Material do fundo
Material do Tampo
Revestimento externo
Revestimento interno
Quantidade de portas
Possui porta de correr
Sistema das portas de correr
Quantidade de prateleiras
Quantidade de nichos
Quantidade de gavetas

1800mm
685mm
400mm
36,25kg
MDP
MDF
Melamina
MDF
MDP
Impressão ultravioleta com 08 camadas
Impressão ultravioleta com 08 camadas
1
Sim
Trilho e Guias deslizadoras
5
-

Acompanha suporte para TV
Possui furação para passagem de cabos
Possui vidro
Produto extensível
Possui opção de montagem inversa
Possui rodízios
Possui sapatas para proteger contra
Necessita fixação na parede
Sistema de Montagem

Não
Sim. Os fios ficam mais organizados e escondidos
Não
Não
Sim. Porta dupla face para alguns padrões de cores.
Sim. 06 rodízios
Não necessário, pois os rodízios já protegem contra umidade do piso
Não
Girofix, cavilhas e parafusos

Capacidade
Ideal para TVs de até
Espaço para TVs medindo até (LxAxP)
Espaço para aparelhos tipo DVD medindo
até (LxAxP)
Peso máximo que suporta

60"
1800x385mm
03 espaços: 580x186x384mm
40Kg no tampo

Embalagem
Este móvel chegará em sua casa separado
01 volumes
em
Peso total do produto com embalagens 37,35kg
Volume total de todas as embalagens 0,0971m³
VOLUME 1
Largura da embalagem
Altura da embalagem
Profundidade da embalagem
Volume da embalagem

1827mm
125mm
425mm
0,0971m³

Peso da embalagem 37,35kg
7898945820264 -Carvalho Vittro/Fendi Brilho
7898945827539-Madero TX/Teka TX
Códigos EAN desse volume
7898945827546 -Teka TX/Vanilla Perolizado
7898945829359-Rústico Malbec/Rústico Malbec

Manutenção e Limpeza

Montagem
Garantia
Imagens, vídeos e esquemas de
montagem

Informações importantes

Fornecedor

Para manter seu móvel novo por muito mais tempo, evite locais úmidos, mantenha-o distante de
líquidos e de fontes de calor. Evite a exposição prolongada ao sol. Para limpá-lo com segurança utilize
uma flanela seca sem produtos abrasivos e nem lustra móveis.
Esse produto necessita de montagem.
Acesse o site www.djmoveis.ind.br e entre na seção "SOU LOJISTA" para baixar o manual de
montagem.
03 meses contra defeito de fabricação
Acesse o site www.djmoveis.ind.br e entre na seção "SOU LOJISTA". Lá você baixa sem stress tudo que
precisa.
Se preferir, você incorpore em seu e-commerce os vídeos acessando nosso canal
www.youtube.com/djmoveis
Verifique a qualidade de sua parede antes de fixar qualquer móvel nela. As cores do produto podem
variar de acordo com o seu monitor, a iluminação do ambiente em que você está e até mesmo a sua
percepção visual. Além da cor pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar evidentes na foto,
por isso as imagens são meramente ilustrativas. Os objetos decorativos que aparecem na foto não
acompanham o produto.

DJ Móveis - DJ Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
CNPJ: 85.074.623/0001-61 I.E. 628.04343-80
Rua Juriti Vermelha, 210 a 290, Pq. Industrial V, Arapongas - PR - CEP 86.702-280

Serviço de Atendimento ao
Cliente

43 / 3172 7777
sac@djmoveis.ind.br
Acesse www.djmoveis.ind.br e obtenha mais informações

Medidas dos nichos

As medidas estão na sequência Largura x Altura x Profundidade

