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	Caixas e acessórios
para organização
G2
G3
G5
G6
G 11

Bandeja de apresentação
Envelopes
Etiquetas para preços
Caixas de serviço
Caixas organizadoras

Bandeja de apresentação
• Para a apresentação exclusiva de produtos, como por exemplo
óculos, estojos, joías, correntes, etc.
• Bandeja de plástico escovado com apoio antiderrapante
de Polímero macio
• Tamanho utilizável: 247 x 208 mm

300 x 221 x 21 mm

1433 . .

G
2

1433 10

Preto/Cinza claro

1433 11

Preto/Cinza escuro

1433 12

Preto/Vinho

Envelope para serviços
• Envelope para serviços, fabricado em material resistente,
Polipropileno semitransparente
• Os cantos sanfônicas de nylon Oxford podem ser expandidos até 4 cm

DIN A 5
155 x 215 x 40 mm

25 peças

1434 0 .
1434 00

Verde

1434 01

Azul

1434 02

Vermelho

DIN A 6
125 x 165 x 40 mm

25 peças

1434 1 .
1434 10

Verde

1434 11

Azul

1434 12

Vermelho

Embalagens para lentes de contacto
• Feito em PVC com fecho em velcro
• Indicado para embalagens de lentes de contacto diárias (2x)
ou mensais (4x)
• Medidas: 215 x 160 mm
• Dimensões CL embalagem: 160 x 110 x 40 mm

20 peças

1431 10

G
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Envelope «PE» com fecho
•
•
•
•
•
•

Recomendado para ordens de serviço formato DIN A5
Conteúdo facilmente visível, pelo material transparente PE
Resistente e flexível
Fácil de abrir graças ao fecho
Óculos, lentes e ordem de serviço organizados num só envelope
Modo de transporte perfeito para qualquer condição exterior

175 x 230 mm

20 peças

1436 00

Envelope «opticover» para ordens de serviço
•
•
•
•
•
•

Recomendado para ordens de serviço formato DIN A5
Conteúdo facilmente visível, devido ao material transparente PVC
Resistente e flexível
Fácil para abrir
Cantos arredondados
Óculos, lentes e ordem de serviço organizados num envelope

157 x 218 mm
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1442 00

20 peças

1442 10

100 peças

Interior de gaveta em espuma
Para armações,
a espuma corta-se à medida da gaveta
• Medidas exteriores (W x H x D): 197 x 3,4 x 100 cm
• Medidas Interiores (H x D): 25 / 20 x 44 mm

1430 10

Cinza escuro

Para óculos de sol,
a espuma corta-se à medida da gaveta
• Medidas exteriores (W x H x D): 197 x 4 x 100 cm
• Medidas interiores (H x D): 32 / 20 x 60 mm

1430 11

Cinza escuro

Etiquetas para preços

estável

• Etiquetas para preços para quase todo o tipo de modelos de armações
• Para fixar na haste
• Para ser usado com:
1. Caneta marcadora para lentes (para limpar com álcool)
2. Etiquetas N. Art. 0081 00

500 peças

0080 01

12 mm
11 mm

33 mm

flexível

200 peças de cada

16 mm

13 mm

17 mm

17 mm

37 mm

36 mm

0083 00

0083 10

11 mm

15 mm

57 mm
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0083 40

Etiquetas auto-adesivas
26 mm

22 mm

53 mm

0083 60

• Adaptável para todas as etiquetas de preços da B & S
• Papel branco

65 x 10 mm, divisível em duas partes iguais

0081 00

264 peças

Encaixe perfeito.
Top Product

As caixas de serviço B & S são fabricadas com equipamentos injetores CNC de última geração na Europa.
Esta técnica de produção aumenta significativamente a qualidade no acabamento e precisão. Além dos tamanhos
já conhecidos resolvemos incluir uma caixa em tamanho extra alto para óculos de desporto tipo curvatura 8 e estojos,
porque muitos dos nossos clientes aguardavam por esta novidade.

Caixas de serviço – versão grande
•
•
•
•

Feito em plástico flexível ABS, resistente contra quebra
Empilhável
Com suporte de etiqueta e alça
Ambas as caixas podem ser combinadas

Colorido

Transparente – extra alto – 65 mm

• Medidas internas (L x A x P): 166 x 45 x 230 mm

• Para armações curva 8
• Medidas internas (L x A x P): 166 x 65 x 230 mm
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170 x 47 x 255 mm

10 unidades inclusive etiquetas

1454 . .

1452 30

1454 30

Transparente

1454 31

Azul claro

1454 32

Vermelho

1454 33

Cinza

Etiquetas para reposição
• 1 Folha de revestimento frente e verso (regravável)
10 peças

0077 00

170 x 67 x 255 mm

Para N. Art. 1452 . . e 1454 . .

Transparente

10 unidades inclusive etiquetas

Proteção de silicone
•
•
•
•
•
•

Para caixas de serviço N. Art. 1452 . . e 1454 . .
Material: Elastómero Termoplástico (TPE)
Com separações para lentes e fornituras
Superfície adaptável para remoção de lentes
Cores podem sinalizar a prioridade do serviço
Diminui o risco de arranhões

163 x 226 mm

10 peças

1454 . .
1454 40

Verde

1454 41

Azul

1454 42

Vermelho
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Todas as caixas de serviço são empilháveis e possuem suportes para etiquetas e alça.

Caixas de serviço em plástico reciclável
• Ambas as caixas podem ser combinadas

Versão extra alta
• Extra alta – 65 mm
• Com espaços separados para lentes e peças pequenas, parafusos, etc.
• Medidas internas (L x A x P): 162 x 65 x 255 mm
O suporte de metal adequado N. Art. 1479 01 pode ser encontrado
ao lado.

170 x 70 x 262 mm

1447 27

10 unidades inclusive etiquetas

Transparente

G
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Versão intermédia
• Com espaços separados para lentes e peças pequenas, parafusos, etc.
• Medidas internas (L x A x P): 162 x 43 x 255 mm
O suporte de metal adequado N. Art. 1479 00 pode ser encontrado
ao lado.

170 x 48 x 262 mm

1456 05

Vermelho

1456 27

Transparente

1456 28

Fumê

10 unidades inclusive etiquetas

Enchimento de espuma
•
•
•
•

Para caixas de serviço com divisórias N. Art. 1447. . e 1456 . .
As lentes podem ser retiradas facilmente
Ajuda a proteger as lentes de quebrarem ou esmilharem
Cor: Antracite

80 x 10 x 80 mm

1456 30

20 peças

Suporte de metal para caixas de serviço
versão intermédia e extra alta
• P
 ara guardar 10 caixas de serviço (altura 45 mm) ou 8 caixas
de serviço (altura 70 mm)
• O suporte metálico carregado com caixas pode ser transportado
facilmente graças à alça na parte superior
• Fornecido sem caixas de serviço

200 x 630 x 240 mm

Para 10 caixas de serviço versão intermédia N. Art. 1456 . .
1479 00

2,2 kg

Para 8 caixas de serviço versão extra alta N. Art. 1447 . .
1479 01

1,8 kg
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Caixa de serviço – versão pequena
• Medidas internas (L x A x P):138 x 36 x 216 mm

142 x 39 x 240 mm

1455 27

10 unidades inclusive etiquetas

Transparente

Etiquetas para reposição
• 1 Folha de revestimento frente e verso (regravável)

10 peças

0078 00

Para N. Art. 1455 . .

0079 00

Para N. Art. 1456 . . e 1447 . .

Caixas de serviço
•
•
•
•
•
•
•

Tamanho reduzido para envio com o sistema de dobragem da caixa
Empilhável
Inclui separador interior para lentes e pequenos acessórios
Inclui porta etiquetas para identificação dos conteúdos
Possível utilização com armação mais curvas
Material: Polipropileno
Medidas internas (L x A x P): 160 x 60 x 246 mm

174 x 67 x 260 mm

10 unidades inclusive etiquetas

1448 3 .
1448 30

Transparente fosco

1448 31

Verde fosco

1448 32

Azul claro fosco

1448 33

Roxo fosco

1448 34

Rosa fosco
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Etiquetas para reposição
• 1 Folha de revestimento frente e verso (regravável)
10 peças

0076 00

Para N. Art. 1448 . . e 1449 27

Caixa organizadora
• Com 15 compartimentos para peças diversas
• Algumas separações podem ser removidas
• Material: PP

105 x 23,5 x 178 mm

1435 00

Caixa organizadora com 5 compartimentos
• Com 5 compartimentos para peças diversas
• Material: PP

130 x 35 x 90 mm

1438 00
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Sortido de caixas, pequeno
•
•
•
•

Material: Plástico ABS resistente ao impacto
Fixador seguro
Empilháveis
Com opção de receção das bandejas en encaixe (N. Art. 1446 10
e 1451 10)
190 x 18 x 126 mm

1445 10

Sortido de caixas, médio
•
•
•
•

Material: Plástico ABS resistente ao impacto
Fixador seguro
Empilháveis
Com opção de receção das bandejas en encaixe (N. Art.1446 00
e 1451 00)
190 x 37 x 126 mm

1445 20

Bandeja de encaixe
Para a caixa de organização N. Art. 1445 20,
dividido em 9 compartimentos maiores.

1451 00

Bandeja de encaixe
Para a caixa de organização N. Art. 1445 10,
dividido em 9 compartimentos maiores.

1451 10

Bandeja de encaixe
Para a caixa de organização N. Art. 1445 20,
dividido em 25 compartimentos pequenos.

1446 00
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Bandeja de encaixe
Para a caixa de organização N. Art. 1445 10,
dividido em 24 compartimentos pequenos.

1446 10

Caixa organizadora «Quick Box»
Caixa cor cinza, duas gavetas transparentes, paredes de separação
transparentes, 4 compartimentos iguais por cada gaveta.

130,5 x 73 x 182 mm

1450 00

Separadores para Quick Box
Cinza/Transparente
Grandes, para a separação das gavetas no sentido longitudinal
do sistema «Quick Box».
5 peças

1420 56

Separadores para Quick Box
Cinza/Transparente
Pequenos, para a separação das gavetas no sentido transversal
do sistema «Quick Box».
10 peças

1420 59

Bandeja de encaixe para Quick Box
Para parafusos, charneiras, pedras preciosas e outras peças.

1420 01

Caixa organizadora para fornituras
Com 7 compartimentos separados que podem ser abertos
individualmente.
Cor: Transparente

8,7 cm

1437 00

3 peças
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Pequenas caixas – grandes vantagens!
Economia de espaço, organização e sempre perto:
A melhor forma de guardar peças de armações.
Caixas organizadoras
• Tampa transparente que fecha automaticamente
• Possibilidade de encaixe entre as caixas
• Diferentes tamanhos podem ser combinados

Caixa organizadora com fundo inclinado
• P
 ara plaquetes, parafusos, etc.
• Fundo inclinado e cantos redondos para facilitar a remoção
de peças pequenas
• Medidas internas (L x A x P): 37 x 10/15 x 40 mm

42 x 18 x 57 mm

G
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1457 11

Branco

1458 21

Azul

4 peças

Caixas organizadoras
• Para plaquetes, parafusos, etc.
• Medidas internas (L x A x P): 37 x 15 x 40 mm
42 x 18 x 57 mm

1457 10

Branco

1458 20

Azul

4 peças

Caixa organizadora Cinza
• Para ponteiras
• Medidas internas (L x A x P): 57 x 15 x 68 mm
63 x 18 x 85 mm

4 peças

1459 30

Caixa organizadora Branco
• Para parafusos, buchas e porcas
• Medidas internas (L x A x P): 37 x 15 x 12 mm
43 x 18 x 29 mm

1457 20

4 peças

Magazine para peças pequenas, com
três gavetas, incl. caixas organizadoras
• Equipado com:
36 peças caixas organizadoras – N. Art. 1457 10, branco, vazio
36 peças caixas organizadoras – N. Art. 1458 20, azul, vazio
16 peças caixas organizadoras – N. Art. 1459 30, cinza, vazio
• Cor do armário: Cinza claro
265 x 108 x 364 mm

1459 50

Magazine para peças pequenas, com
três gavetas, sem caixas organizadoras
• Cor branco, azul, cinza – para organização de peças pequenas
• Adequado para as caixas N. Art. 1457 10, 1457 20, 1458 20
e 1459 30
• Capacidade máxima por gaveta, veja N. Art. 1459 50
• Cor do armário: Cinza claro
265 x 108 x 364 mm

1458 50
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Grátis!
A partir de um pedido de 20 diferentes Fornituras, serão fornecidas
as caixas correspondentes gratuitamente!

Exemplo para um
conjunto adequado

