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Integrante dos produtos de armazenagem da 
linha Jataí, os Lockers Própolis são feitos em 
compensado laminado de madeira maciça e 
as portas em chapa de aço lisa com aberturas 
para ventilação e reforço estrutural. 

São móveis que se encaixam tanto em 
ambientes escolares, quanto em escritórios 
e ambientes corporativos. 

O resultado é um ambiente organizado com 
material de fácil acesso.  

ARMAZENAGEM 
NA PRÁTICA

Clique aqui e veja a página do produto em nosso site! 

https://www.novidario.com.br/lockers-propolis/
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Suas bases são executadas em aço carbono 
tubular, com duas opções de altura. 

A estrutura dos Lockers é feita em compensado 
laminado de madeira maciça revestido de laminado  
FORMICA®, com a possibilidade de combinar cores 
variadas de acabamento na estrutura e no batente.

As portas são executadas em chapas de 
aço com 9 mm de espessura, com reforço 
estrutural interno e aberturas para ventilação.

Os modelos Grande de 6 portas e Médio de 
4 portas possuem ganchos de suporte para 
mochilas, bolsas etc. Os nichos de todos modelos 
comportam capacete.

Todos modelos possuem suportes de cadeado 
para fechamento dos nichos. Cadeados não 
acompanham o produto.

SAIBA MAIS
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Grande 8 portas

Médio 6 portas

Baixo 6 portas Baixo 4 portas

Médio 4 portas

Grande 6 portas

dimensões (cm):
A 180 x L 75 x P 45
nicho: A 43 x L 34,6 x P 41

largura livre de passagem de objetos: 28,5 cm
volume interno: 0,060m³

dimensões (cm):
A 130 x L 75 x P 45
nicho: A 40 x L 34,6 x P 41

largura livre de passagem de objetos: 28,5 cm
volume interno: 0,058m³

dimensões (cm):
A 80 x L 112 x P 45
nicho: A 37 x L 34,6 x P 41

largura livre de passagem de objetos: 28,5 cm
volume interno: 0,053m³

dimensões (cm):
A 80 x L 75 x P 45
nicho: A 37 x L 34,6 x P 41

largura livre de passagem de objetos: 28,5 cm
volume interno: 0,053m³

dimensões (cm):
A 130 x L 75 x P 45
nicho: A 62 x L 34,6 x P 41

largura livre de passagem de objetos: 28,5 cm
volume interno: 0,088m³

dimensões (cm):
A 180 x L 75 x P 45
nicho: A 57,5 x L 34,6 x P 41

largura livre de passagem de objetos: 28,5 cm
volume interno: 0,081m³

DO TAMANHO DA SUA NECESSIDADE

Clique aqui e veja a página do produto em nosso site! 

https://www.novidario.com.br/lockers-propolis/
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CLIQUE AQUI E FAÇA SEU 
ORÇAMENTO

novidario.com.br

https://www.novidario.com.br/lockers-propolis/
https://www.novidario.com.br/lockers-propolis/
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Rua Costa Carvalho, 97
Pinheiros, São Paulo - SP
05429-130

11 94021-6247
11 3476-4488

novidario.com.br

@novidario @novidariooficial

Siga nossas redes:

Contato:

contato@novidario.com.br

anacaetano@novidario.com.br

patricia.furtado@novidario.com.br

https://www.novidario.com.br/
https://pt-br.facebook.com/novidariooficial/
https://www.linkedin.com/company/novid%C3%A1rio/
https://br.pinterest.com/novidario/_created/
https://www.instagram.com/novidario/
https://www.novidario.com.br/
https://www.novidario.com.br/

