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TECNOLOGIA, INSPEÇÃO E LIBERDADE DE DESIGN.
100% made in Italy, desenvolvido em mais de 30 anos de comparação com
designers de 70 países ao redor do mundo, os sistemas integrados Raised
Access Floors CBI Europe resolvem todos os problemas relacionados à
incompatibilidade entre os mostos estruturais e as contínuas metamorfoses
exigidas pela evolução tecnológica , eco-sustentabilidade e habitabilidade dos
ambientes.
→ leia tudo
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MADEIRA CONGLOMERADA / PAINÉIS DE
AÇO SEMI-ENCAPSULADOS
Os painéis em conglomerado de madeira de
alta densidade, recobertos até a borda
superior em aço galvanizado 0,5 mm, são
projetados para combinar a espessura
reduzida (28 mm) - portanto, otimização do
transporte e manuseio no local - com a alta
resistência às tensões de carga do pisos feitos.

Este site ou as ferramentas de terceiros utilizadas por este fazem uso de cookies necessários para o
funcionamento e úteis para os fins descritos na política de cookies.

CONSULTE A POLÍTICA DE COOKIES ACEITAR COOKIES

https://www.cbi-europe.it/public/files/CBI_01_2020_BP_WOODCORE_SEMI-ENCAPSULATED%20STEEL_ITA.pdf
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CONSULTE A POLÍTICA DE COOKIES ACEITAR COOKIES

https://www.youtube.com/watch?v=iEjkC2Xwt0U
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COMPARTILHAR

 

CBI Europe Via Mons.AO Romero, 14 60027 Osimo (AN) _ Itália
número VAT 00969360429
T +39 071 71 08 688 _ FAX +39 071 71 08 635

info@cbi-
europe.com
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