
Chapa - Cartas

Chapa cartas liso em inox - AISI 304 
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  Referência Acabamento Preço 

X FR CORREIO Inox 20.70€ 

 

soincometal

soincometal



Medidas aprovadas pelos C.T.T.
Caixas de correio

CSBN 385 AL FT

CSBN 280 AL FT Aluminio

  Referência Material Preço 

CSBN 280 AL FT Alumínio Lacado 36.60€ 

 
 

Entrada do correio pela frente e saída por trás

280

170

385

  Referência Material Preço 

CSBN 280 AL F Alumínio Lacado 31.40€ 

 

Entrada e saída do correio pela frente

370

170

280

CSBN 280 AL F

 Referência Material Preço 

CSBN 385 AL FT Alumínio Lacado 36.60€ 

 

Entrada do correio pela frente e saída por trás

385280

170

 

- Aplicação de integrar na parede ou em bateria.
- Corpo em chapa galvanizada lacada preto
- Frentes em alumínio com acabamentos diversos:
      »Anodizado natural
      »Lacado a cores várias
 

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação individual ou em bateria

Dados técnicos

Descrição

- Caixa de aplicação individual ou em bateria.

Dados técnicos

Descrição

- Caixa de aplicação individual ou em bateria.

 

- Aplicação de integrar na parede ou em bateria.
- Corpo em chapa galvanizada lacada preto
- Frentes em alumínio com acabamentos diversos:
      »Anodizado natural;
      »Lacado a cores várias;
        

 

- Aplicação de integrar na parede ou em bateria.
- Corpo em chapa galvanizada lacada preto
- Frentes em alumínio com acabamentos diversos:
     »Anodizado natural;
     »Lacado a cores várias;
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Referência Material Preço 

10 351 AN Alumínio lacado prata 40.80€ 
10 351 LB Alumínio lacado branco, rall 9010   43.70€ 

 

Entrada e saída do correio pela frente

 

- Fixação frontal, aplicação à parede
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos diversos:
      »Alumínio lacado prata;
      »Alumínio lacado branco;
     

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação interior  individual ou em bateria. 

10 351

Referência Material Preço 

10 361 AN Alumínio lacado prata 52.20€ 
 

Entrada e saída do correio pela frente

  

- Fixação frontal, aplicação à parede
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos diversos:
      »Alumínio lacado prata;
      
 

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação interior  individual ou em bateria. 

10 361

Medidas aprovadas pelos C.T.T.
Caixas de correio

CSBN 385 AL F Aluminio

 Referência Material Preço 

CSBN 385 AL F Alumínio Lacado 31.40€ 

 

385265

170

Entrada e saída do correio pela frente

 

- Aplicação de integrar na parede ou em bateria.
- Corpo em chapa galvanizada lacada preto
- Frentes em alumínio com acabamentos diversos:
      »Anodizado natural;
      »Lacado a cores várias;
       

Dados técnicos

Descrição

- Caixa de aplicação individual ou em bateria

soincometal

soincometal

soincometal

soincometal



Caixas de correio
Aluminio

Referência Material Preço 

30 103 AN Alumínio lacado prata 56.48€ 

 

30 103
Entrada e saída do correio pela frente

Outras medidas

 

- Aplicação de integrar ou em bateria
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos diversos:
      »Alumínio lacado prata;
      
 

Dados técnicos

Descrição

- Caixa individual para aplicação exterior 
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Referência Material Preço 

30 502 AN Alumínio lacado prata 66.61€ 

*30 502 LB Alumínio lacado branco, rall 9010 54.21€ 

 

Referência Material Preço 

30 303 AN Alumínio lacado prata 62.66€ 

 

Caixas de correio

30 502

30 303 Aluminio

30 602

Entrada do correio pela frente e saída por trás

Entrada e saída do correio pela frente

Entrada do correio pela frente e saída por trás

Referência Material Preço 

30 602 AN Alumínio lacado prata 75.04€ 
*30 602 LB Alumínio lacado branco, rall 9010 62.98€ 

 

Outras medidas

 

-  Aplicação de integrar ou em bateria
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos diversos:
      »Alumínio lacado prata;
      
      

Dados técnicos

Descrição

- Caixa de integrar de aplicação individual ou em bateria 

 

- Aplicação de integrar ou em bateria
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos diversos:
      »Alumínio lacado prata;
      »Alumínio lacado branco;
      

Dados técnicos

Descrição

- Caixa de embutir de aplicação individual ou em bateria

 

- Aplicação de integrar ou em bateria
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos diversos:
      »Alumínio lacado prata;
      »Alumínio lacado branco;
     
      

Dados técnicos

Descrição

- Aplicação de integrar ou em bateria 
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* Até final de stock

* Até final de stock

335



Medidas aprovadas pelos C.T.T.
Caixas de correio

3100

5100 Inox

5200

375

280

Entrada e saída do correio pela frente

174

174

375
300

Entrada do correio pela frente e saída por trás

172

372
287

Entrada e saída do correio pela frente

Referência Material Preço 

5200  - Aço inox AISI 304 - Acetinado 107.63€  
 

Referência Material Preço 

3100  - Aço inox AISI 304 - Acetinado 91.98€  
 

 

-  Aplicação de integrar ou em bateria
- Caixa totalmente em inox

     

Dados técnicos

Descrição

- Caixa de integrar de aplicação individual ou em bateria

 

- Aplicação de integrar ou em bateria
- Caixa totalmente em inox

Dados técnicos

Descrição

- Caixa de integrar de aplicação individual ou em bateria

 

- Aplicação de integrar ou em bateria
- Caixa totalmente em inox;

Dados técnicos

Descrição

6

Referência Material Preço 

5100  - Aço inox AISI 304 - Acetinado 89.32€  
 

#

#

#

Desconto de  10% para caixas de correio em inox.#

soincometal

soincometal

soincometal

soincometal

- Caixa de integrar de aplicação individual ou em bateria



Medidas aprovadas pelos C.T.T.
Caixas de correio

2400

3200 Inox

2500

 

 

172

390

Entrada do correio pela frente e saída por trás

287

146302

403

Entrada e saída do correio pela frente

Referência Material Preço 

     2400  - Aço inox AISI 304 - Acetinado 114.13€  

 

146 302

403

Entrada do correio pela frente e saída por trás

Referência Material Preço 

3200 - Aço inox AISI 304 - Acetinado 100.91€  
 

Referência Material Preço 

2500 - Aço inox AISI 304 - Acetinado 105.84€ 
 

 

-  Aplicação de integrar ou em bateria
- Caixa totalmente em inox

Dados técnicos

Descrição

- Caixa de embutir de aplicação individual ou em bateria

 

- Fixação frontal, aplicação à parede
- Caixa totalmente em inox

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação exterior individual ou bateria

 

- Fixação frontal, aplicação à parede
- Caixa totalmente em inox

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação exterior individual ou em bateria
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#

#

#

soincometal

soincometal

soincometal

soincometal

soincometal

Desconto de  10% para caixas de correio em inox.#



Medidas aprovadas pelos C.T.T.
Caixas de correio

33-017 Inox
Entrada e saída do correio pela frente

  Referência Material Preço 

33-017 Aço inox AISI 304 - Acetinado 117.42€ 

 

 

- Fixação frontal, aplicação à parede
- Caixa totalmente em inox.

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação exterior individual ou em bateria

10 009
Outras medidas

10 014

 

Referência Material Preço 

10 009 - Aço inox AISI 304 - Acetinado 55.80€ 

 

Entrada do correio pela frente e saída por trás

Entrada do correio pela frente e saída por trás

Referência Material Preço 

10 014 - Aço inox AISI 304 - Acetinado 72.60€ 

 

Medidas aproximadas de homologação

 

- Fixação frontal, aplicação à parede
- Caixa totalmente em inox

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação pelo interior da parede

 

- Fixação frontal, aplicação pelo interior da parede
- Caixa totalmente em inox

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação exterior individual ou em bloco
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soincometal

soincometal

soincometal

soincometal

soincometal

soincometal

Muro



Caixas de correio
Aço lacado

Medidas aprovadas pelos C.T.T
33-517

Entrada e saída do correio pela frente

 

- Fixação frontal, aplicação à parede
- Caixa de correio em aço zincado com acabamentos diversos:
      » Lacado bordeux;
      » Lacado Cinzento escuro.

Dados técnicos

  Referência Material Preço 

*33-517 BD Aço zincado bordeux 61.68€ 

33-517 LCZ Aço zincado lacado cinzento escuro 83.84€ 

 

Descrição

- Caixa para aplicação exterior individual ou em bloco

Entrada do correio pela frente e saída por trás
10 299

Referência Material Preço 

10 299 LCZ - Aço galvanizado lacado cinza (rall 7032) 55.40€ 

 

10 290

275

360
125

390

Referência Material Preço 

10 290 LCZ - Aço galvanizado lacado cinza (rall 7032) 68.90€ 

 

Outras medidas

Descrição

- Caixa para aplicação interior inividual

 

- Fixação frontal, aplicação pelo interior do muro/ portão;
- Caixa de correio em aço zincado:
      » Lacado Cinzento escuro.

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação interior individual

 

- Fixação frontal, aplicação pelo interior do muro/ portão;
- Caixa de correio em aço zincado:
      » Lacado Cinzento escuro.

Dados técnicos
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Entrada do correio pela frente e saída por trás

soincometal

soincometal

soincometal

soincometal

* Até final de stock



Caixas de correio
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33-317
Entrada e saída do correio pela frente

 

- Fixação frontal, aplicação à parede
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos diversos:
      »Alumínio lacado prata;
      »Alumínio lacado branco

Dados técnicos

Descrição

- Caixa para aplicação exterior individual ou em bloco

10 380

Referência Material Preço 

10 380 AN Alumínio lacado prata. 73.30€ 

 

Entrada do correio pela frente e saída por trás

 

- Fixação frontal, aplicação à parede ou em grade
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos:
      »Alumínio lacado prata
 

Dados técnicos

Descrição

- Caixa individual para aplicação exterior 

soincometal

soincometal

soincometal

                

375

375

305

Entrada do correio pela frente e saída por trás + caixa de serviço

Referência Material Preço 

31 433 AN Alumínio lacado prata. 221.50€ 

 

 

- Fixação frontal, pelo interior do muro.
- Caixa totalmente em alumínio.
- Com acabamentos:
      »Alumínio lacado prata
 

Dados técnicos

Descrição

- Caixa individual para aplicação exterior 

* Até final de stock

Abril 2022 

  Referência Material Preço 

33-317 LP Alumínio, Lacado prata, rall 9006 107.18€ 

*33-317 LB Alumínio, lacado branco, rall 9010 78.84€ 

 

31 433


