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Categoria Dormitório

Nome ROUPEIRO CANI

Descrição Curta Roupeiro com 4 portas 6 gavetas com espelho Cani DJ Móveis 20392

Descrição Longa

O Roupeiro Cani é um guarda-roupa espaçoso pensado para o armanenamento de uma maneira funcional e 

prática, para isto ele conta com 4 portas com dobradiças metálicas e 6 gavetas com corrediça metálica, sendo 

as portas centrais com espelhos e para dar um toque especial, ele possui puxadores na cor champagne o que 

dá todo requinte para seu ambiente, ainda possui 6 prateleiras internas, sendo 4 removíveis para organizar 

seus objetos. Para roupas mais delicadas possui 1 cabideiro e 1 calceiro ambos em aluminio, tudo isto para 

manter suas roupas passadas e organizadas. Produzido em MDP, proveniente de madeira de reflorestamento 

e em pintura UV, que garante maior resistência e durabilidade, é o produto certo para o seu quarto.

Linha Dormitórios, Móveis modernos, com qualidade, design inovador e preços acessíveis

Diferenciais

˗ Produzido em MDP que proporciona maior resistência contra empenamento e é proveniente de madeira de 

reflorestamento, não colocando o meio ambiente em risco, evitando assim, o desmatamento.

˗ Impressão ultravioleta com 08 camadas que garantem maior resistência, alta definição e mais vida para seu 

móvel.

- 4 portas com dobradiças metálicas;

- 6 gavetas com corrediças metálicas;

- 6 Puxadores Doblo 586mm em PVC com pintura na cor champagne;

- 2 Puxadores Adara 360mm em PVC com pintura na cor champagne;

- Sapata 15x15mm deslizadaora, que protegem contra umidade;

- 4 Espelhos 900x360x3mm

Opções / Códigos 20392.146 - Rústico Malbec / Off White

Códigos EAN 7898688951645 - Rústico Malbec / Off White

Dimensões e Atributos
Largura produto montado 2120mm

Altura produto montado 2170mm

Profundidade produto montado 465mm

Peso do produto sem embalagem 134,55Kg

Material da estrutura MDP

Material das portas MDP 15mm

Material das prateleiras MDP de 12mm

Acabamento das bordas Melamina

Material do fundo MDF 3mm

Revestimento externo Impressão ultravioleta U.V. alto brilho com 8 camadas 

Revestimento interno Impressão ultravioleta U.V. alto brilho com 8 camadas 

Quantidade de portas 4

Tipo de porta Bater

Porta com sistema reversível Não

Sistema das portas Dobradiças Metálicas

Possui puxador Sim, 8 em plástico na cor champagne

Quantidade de prateleiras 6

Quantidade de gavetas 6

Sistema das gavetas Dobradiça Metálica

Possui pés Não

Possui vidro Não

Possui Espelho Sim, 4 espelhos de 900x360x3mm

Quantidade de Cabideiro 2, alumínio

Possui sapatas para proteger contra umidade 

do piso
Sim, 5mm

Necessita montagem Sim

Sistema de Montagem Porca Cilíndrica, cavilhas e parafusos.



Embalagem

Este móvel chegará em sua casa separado em 04  Volumes

Peso total do produto com embalagens 139,30Kg

Volume total de todas as embalagens 0,270m³

VOLUME 1

Largura da embalagem 475mm

Altura da embalagem 72mm

Profundidade da embalagem 2230mm

Volume da embalagem 0,0763m³

Peso da embalagem 38,00Kg

VOLUME 2

Largura da embalagem 477mm

Altura da embalagem 57mm

Profundidade da embalagem 2240mm

Volume da embalagem 0,0609m³

Peso da embalagem 37,15Kg

VOLUME 3

Largura da embalagem 475mm

Altura da embalagem 60mm

Profundidade da embalagem 2140mm

Volume da embalagem 0,0610m³

Peso da embalagem 32,50Kg

VOLUME 4

Largura da embalagem 600mm

Altura da embalagem 70mm

Profundidade da embalagem 1710mm

Volume da embalagem 0,0718m³

Peso da embalagem 31,65Kg

Manutenção e Limpeza
Para manter seu móvel novo por muito mais tempo, evite locais úmidos, mantenha-o distante de líquidos e de 

fontes de calor. Evite a exposição prolongada ao sol. Para limpá-lo com segurança utilize uma flanela seca sem 

produtos abrasivos e nem lustra móveis.

Montagem
Esse produto necessita de montagem, o manual de instruções vai junto com o produto, caso precise de uma 

cópia, acesse o site www.djmoveis.ind.br e entre na seção "SOU LOJISTA" para baixar o manual de montagem.

Garantia 03 meses contra defeito de fabricação

Imagens, vídeos e esquemas de 

montagem

Acesse o site www.djmoveis.ind.br e entre na seção "SOU LOJISTA". Lá você baixa sem stress tudo que precisa.

Se preferir, você pode incorporar em seu e-commerce os vídeos acessando nosso canal 

www.youtube.com/djmoveis

Informações importantes

As cores do produto podem variar de acordo com o seu monitor, a iluminação do ambiente em que você está 

e até mesmo a sua percepção visual. Além da cor pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar 

evidentes na foto, por isso as imagens são meramente ilustrativas. Os objetos decorativos que aparecem na 

foto não acompanham o produto.

Fornecedor
DJ Móveis - DJ Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

CNPJ:  85.074.623/0001-61 I.E. 628.04343-80

Rua Juriti Vermelha, 210 a 290, Pq. Industrial V, Arapongas - PR - CEP 86.702-280

Serviço de Atendimento ao Cliente
43 / 3172 7777

sac@djmoveis.ind.br

Medidas dos nichos As medidas estão em milímetros

Acesse www.djmoveis.ind.br e obtenha mais informações


