
COZINHA 

 

Armários em mdf branco 18mm  

Puxadores perfil alumínio 

Tampo granito com 2 cubas inox 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Armários em mdf branco 18mm 

Puxadores perfil alumínio 

Tampo granito  

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

 

Armário em mdf branco 18mm 

Puxadores perfil alumínio. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Armários em mdf branco 18mm 

Puxador perfil alumínio 

Rodapé granito 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

 

Armários em mdf branco 18mm 

Puxador perfil alumínio 

Tampo granito 

Rodapé granito 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFEITÓRIO 

 

Bancada de apoio com tampo em granito. 

Pés em inox 

Prateleiras mdf branco 18mm 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Balcão apoio mdf branco 18mm 

Tampo granito 

Pés alumínio. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

 

 

 



LAVANDERIA 

 

Armário em mdf branco 18mm 

Tampo e rodapé em granito. 

Puxador perfil alumínio. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Armário aéreo em mdf branco 18mm. 

Puxador perfil alumínio. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

 



DISPENSA 

 

Armários em mdf branco 18mm 

Sem portas, somente com prateleiras 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 



Armário banheiro/professores 

 

Armário em mdf branco 18mm 

Puxador perfil alumínio 

Tampo granito com cuba embutida 

Espelho colado em chapa de mdf 15mm 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 



AÉREOS BANHEIROS 

 

 Serão 3 armários deste( para 3 banheiros) 

Armário aéreo em mdf branco 18mm. 

Puxador perfil alumínio. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

1 armário aéreo em mdf branco 18mm. 

Puxador perfil alumínio 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



MÓVEL PARA LIVROS 

 

 

 1 PEÇA MÓVEL PARA LIVROS (CORREDOR) EM MDF BRANCO TX. 

OBS: Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



SECRETARIA 

 

Armário aéreo em mdf 18mm branco tx para secretaria. 

Obs: para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

 

Balcão apoio em mdf 18mm na cor branco tx para secretaria. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

 

 Gaveteiro para pastas de arquivo (Secretaria) em mdf 18mm cor branco tx. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Mesa com gaveteiro em mdf 18mm branco tx ( secretaria): 2peças 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 





 



SALA PROFESSORES 

 

Armário apoio em mdf 18mm branco tx sala professores. 

2 prateleiras mdf 36mm branco tx sala professores. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Móvel café mdf 18mm branco tx sala professores. 

Armários com chave em mdf 18mm branco tx para sala professores. 

Bancada com gaveteiro mdf 18mm branco tx para sala professores. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

Armário/nichos em mdf 18mm branco tx para sala professores. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

 



 



 



SALA A1 

 

Armários em mdf branco 18mm 

Puxadores ângulo na madeira 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

 

 

Total de 20 nichos com gaveta para alunos. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 



 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Nichos em mdf branco 18mm 

Armário em mdf branco 18mm com portas puxador ângulo madeira. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

 

 



 



SALA B1 

 

Mobiliário em mdf branco 18mm 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Armários em mdf branco 18mm 

Puxador ângulo na madeira 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

Total de 20 nichos com gaveta para alunos 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 



 

 

 

 

 



 



SALA B2 

 

Mobiliário em mdf branco 18mm. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 



 

Total de 20 nichos com gaveta para alunos. 

Puxadores ângulo na madeira. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 



 

 

 



SALA B3 

 

Total de 20 nichos com gavetas para alunos. 

Mobiliário em mdf branco 18mm 

Puxador ângulo na madeira. 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 



 

 

Para execução medidas devem ser conferidas no local. 

 



 

 


