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Caixa de chão estanque IP66 com suporte e tampa 

Plástico PC-ABS livre de halogéneos, com resistência a 690ºC (teste fio incandescente) 

Para equipar com 4 mecanismos 22,5x45 mm ou 2 mecanismos 45x45 mm 

Código Tipo Dimensões 

(ØxA mm) 

Cor Emb. 

(und.) 

Regulação altura 

(mm) 

Venda mín. 

(und.) 

733122666 ELINEDK-GRM IP 205 x 67 Cinza escuro 1 — 1 

Composição Dimensões (mm) 

Caixa de chão estanque 4 módulos (sem equipamento) 

Código Tipo Dimensões 

(CxLxA mm) 

Cor Furo* 

(mm) 

Emb. 

(und.) 

Venda mín. 

(und.) 

731022596 ELINEMINI R-Box 173x143x80 Aço inox 119x134 1 1 

* dimensões no caso de aplicações em secretária ou pavimento técnico 

Caixa de chão estanque IP66 com suporte e tampa 

Dois níveis de abertura da tampa. Armação metálica em aço inox e corpo interior plástico. 

Para equipar com 6 mecanismos 22,5x45 mm ou 2 mecanismos 45x45 mm e 2 mecanismos 22,5x45 mm 

Composição Dimensões (mm) 

Caixa de chão estanque 6 módulos (sem equipamento) N 
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Código Tipo Dimensões 

(ØxA mm) 

Cor Furo* 

(Ø mm) 

Emb. 

(und.) 

Venda mín. 

(und.) 

731022597 ELINEMINI C-Box 150 x 72 Aço zincado 131 1 1 

* dimensões no caso de aplicações em secretária ou pavimento técnico 

Caixa de chão estanque IP66 com suporte e tampa 

Tampa articulada, estrutura robusta em liga de aço zincado 

Para equipar com 6 mecanismos 22,5x45 mm ou 2 mecanismos 45x45 mm e 2 mecanismos 22,5x45 mm 

Composição Dimensões (mm) 

Caixa de chão estanque 6 módulos (sem equipamento) 

Caixa de chão com suporte e tampa POP-UP 

Tampa articulada. Instalação em mobiliário, chão técnico e chão de betão. 

Para equipar com 1 mecanismo 45x45 mm e 1 mecanismos 22,5x45mm. 

Código Tipo Dimensões 

(CxLXA mm) 

Cor Furo* 

(Ø mm) 

Emb. 

(und.) 

Venda mín. 

(und.) 

731022598 ELINEMINI P-Box 124,5x120x56 Aço inox 102x105 1 1 

* dimensões no caso de aplicações em secretária ou pavimento técnico 

Composição Dimensões (mm) 

Caixa de chão 3 módulos (sem equipamento) N 
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Caixa de chão metálica para betonilha (compatível com caixa de chão ref. 733159340) 

Código Tipo Dimensões 

(CxL mm) 

Regulação altura 

(mm) 

Emb. 

(und.) 

Módulos Venda mín. 

(und.) 

733159345  E-LINE-DK-GRM 170 x 170 75 (máx.) | 60 (min.) 1 6 1 

Dimensões (mm) 

Caixa de chão com suporte e tampa 

Plástico PA6 livre de halogéneos, com resistência a 690ºC (teste fio incandescente 

Para equipar com 6 mecanismos 22,5x45 mm ou 3 mecanismos 45x45 mm 

Código Tipo Dimensões 

(Ø mm) 

Cor Emb. 

(und.) 

Regulação altura 

(mm) 

Venda mín. 

(und.) 

733159340 E-LINE-DK-GRM 144 Cinza escuro 1 95(máx.) | 75 (min.) 1 

Composição Dimensões (mm) 

Caixa de chão 6 módulos (sem equipamento) 

Suporte de fixação à secretária (compatível c/ caixa de chão ref. 731022598) 

Código Tipo Descrição  Furo 

(Ø mm) 

Emb. 

(und.) 

Venda mín. 

(und.) 

732086156 P-Box 3M Suporte de fixação à secretária em aço inox 114x116 1 1 

N 

Dimensões (mm) 
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Código Tipo Dimensões 

(CxLxA mm) 

Cor Revest. da tampa 

(mm) 

Emb. 

(und.) 

Venda mín. 

(und.) 

733122701 DK-MX1 250 x 250 x 90 Cinza escuro 12 1 1 

Inclui tampa para chão falso, na cor cinza escuro. 

Dimensões (mm) 

Caixa de aparelhagem c/ suporte e tampa (16 módulos verticais | Para equipar c/  8 mecanismos 45x45) 

 Disponível na cor cinza escuro 

 Versões: 16 módulos na vertical e 24 módulos na horizontal 

 Feita em material plástico livre de halogéneos, com resistência a 690ºC (teste fio incandescente) 

 Possui um grande e prático organizador de cabos 

 Acabamento perfeito, facilitando a integração estética em qualquer ambiente 

 Preparada para diferentes tipos de chão: carpete, parquet e granito 

 Pega de abertura ergonómica 

 Possibilidade de colocar a abertura de tampa à esquerda ou direita  

Composição geral do sistema 

CAIXAS DE APARELHAGEM COM SUPORTE E TAMPA 

733122701 

733122705 

733122135 

733082311 
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Suporte para chão falso (compatível c/ caixas de chão ref. 733122701 e 733122705) 

Código Tipo Descrição  Emb. 

(und.) 

Venda mín. 

(und.) 

733122135 MX1 1 Suporte para chão falso, na cor cinza escuro. 1 

Caixa de pavimento metálica para betonilha (compatível c/ caixas de chão ref. 733122701 e 733122705) 

Código Tipo Dimensões 

(CxL mm) 

Regulação altura 

(mm) 

Emb. 

(und.) 

Módulos Venda mín. 

(und.) 

733082311 DB-MX1 360 x 360 —- 1 16/24 1 

Dimensões (mm) 

Caixa de aparelhagem c/ suporte e tampa (24 módulos horizontais | Para equipar c/ 12 mecanismos 45x45) 

Código Tipo Dimensões 

(CxLxA mm) 

Cor Revest. da tampa 

(mm) 

Emb. 

(und.) 

Venda mín. 

(und.) 

733122705 DK-MX1 250 x 250 x 90 Cinza escuro 12 1 1 

Inclui tampa para chão falso, na cor cinza escuro. 

Dimensões (mm) 


