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JETLINE + : UM ESPAÇO DE TRABALHO MODULAR, EVOLUTIVO E INOVADOR

TENHA ORGULHO NA SUA OFICINA 
A sua ofi cina deve atraí-lo tanto pela estética 
quer pela sua funcionalidade, armazenamento, organização e limpeza. 

Uma ofi cina limpa e arrumada, torna-se atrativo para os seus clientes.

FACILITE A SUA VIDA
Organize o seu espaço de trabalho.
Uma ferramenta bem arrumada, é rentabilizar tempo
e energias.

EXPLORE TODO O SEU ESPAÇO !
Arrume e organize também em altura.
O seu carro fi nalmente tem o seu local para arrumação.

TRABALHE CONFORTAVELMENTE
Duas alturas de nível de trabalho, plano de trabalho espaçoso.

LIVRE DE FUROS, E FIXAÇÕES,
Devido à estrutura autoportante, pode agora projectar a sua estrutura 
de forma livre.
Crie postos em estrela, dois a dois, ou em formato U, tudo é possível !

Gestão da
sua ferramenta

Arrume a ferramenta comum,
vestuário, etc...

Espaço de trabalho 
partilhado

Controlo de qualidade,
e posto de informática.

COM 

TORNE O SEU LOCAL DE TRABALHO NUM

AMBIENTE DE TRABALHO ORGANIZADO,

FUNCIONAL E ESTÉTICO.

Made in France
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PERSONALIZÁVELO CONFIGURADOR 3D DESCARREGADO EM WWW.FACOM.COM NOVOS SERVIÇOS

SEGURANÇA : equipados de novas 
corrediças com mola de retorno 
memorizada, as gavetas fecham-se 
automaticamente.

SIMPLICIDADE : opção de CHAVE 
ÚNICA, sob pedido graças aos canhões 
intercambiáveis.

 1 DESENHE O SEU ATELIER
Primeiro estabeleça a área (layout) ajustado às dimensões do espaço,
cores, e acabamentos da sua ofi cina. Pode colocar portas e janelas porque o seu
projecto corresponde exactamente à realidade do seu espaço.

 2 CRIE A SUA COMPOSIÇÃO
Crie montagem de elementos altos ou baixos, com a ajuda do
assistente electrónico.
Ele guiará a colocação e montagem dos móveis.
Pode ainda inserir livremente todos os elementos a partir da base dados 
de móveis disponível.

 3  VISUALIZE O RESULTADO EM 3D
A sua composição é apresentada em 3D com as medidas 
da sua constituição. Pode ainda visualizar em todos os 
ângulos, orientar a visualização, escolher uma visualização virtual
ajustado a altura e ângulos de visão.

 4 ESCOLHA A SUAS OPÇÕES
Kit’s de montagem, reajuste para passar a uma altura
de trabalho de 1025 mm e opção de chave única para todos as portas.

 5  ESTABELEÇA A SUA COMPOSIÇÃO E FINALIZE 
Uma vez projectado o espaço de trabalho, pode exportar o projecto detalhado 
dos seus móveis para formato PDF ou MS Excel. 
Apresentar a lista ao seu revendedor, que irá elaborar um orçamento.

DESFRUTE VOCÊ PRÓPRIO CRIANDO 
O SEU ESPAÇO DE TRABALHO IDEAL!

1

1

3

4

5

2

Pode ainda ir mais longe na personalização. Escolhendo 
a cor dos seus mobiliário (Indicando o RAL).

A SUA OFICINA COM AS SUAS CORES.

INDICANDO O RAL

Confi gurador



MAIS CONFORTO E SERVIÇOS

03

750 mm

Profundidade 
em espaço Libre
= 470 mm

MAIS ESPAÇO PARA TRABALHAR MESMO COM UM
ELEMENTO ALTO COLOCADO SOBRE O PLANO DE TRABALHO.

PLANOS DE TRABALHO ESPAÇOSOS E VERSÁTEIS

Um acabamento perfeito devido
ao novo sistema de afi nação com
os rebordos nivelados.

Os tampos 
vêm pré-
perfurados
montagem de 
móveis altos

3 acabamentos :
- Tampo madeira, multi-camada
- Tampo + inox escovado 10/10
-  Revestimento metálico com 

cobertura de borracha.

850 mm
1025 mm

O CONFORTO É UM DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA SE TRABALHAR
BEM.A GAMA JETLINE PERMITE ADAPTAR A ALTURA DO PLANO DE TRABALHO 
AO SEU TAMANHO E ÀS SUAS TAREFAS.

Através de uma simples montagem de um aumento, passamos á 1025 mm. Ideal para o trabalho
e para a arrumação: o seu carro de ofi cina tem o seu lugar debaixo da bancada de trabalho.
 

DUAS POSSIBILIDADES DE ALTURA DE TRABALHO

Aumentos
JLS2-BASEMBS

750 mm
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MAIS POSSIBILIDADES DE MONTAGEM

Em linha com os carros JET+
• Pegas das gavetas em alumínio
•  Novas cores:

vermelho 3020 e negro 9004

Os nossos móveis têm garantia de 5 anos.

NOVO DESIGN

QUALIDADE

Os kits de montagem estão disponíveis em duas dimensões: 400 e 800 mm.

Para um meio elemento ou um móvel alto

JLS2-TUBESUP400 JLS2-TUBESUP800

Para 2 elementos empilhados

Tampos vêm
pré-perfurados
para montagem 
dos kits tubulares.

Os móveis estão equipados de 
parafusos com rótula para uma 
afi nação fácil e rápida, para assegurar
uma estabilidade perfeita.

Made in France
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MÓVEIS BAIXOS

AUMENTOS

MONTAGEM E ACESSÓRIOS

MÓVEIS TÉCNICOS

MÓVEIS ALTOSPAINEIS VERTICAIS PERFURADOS

ARMÁRIOS DE ARRUMAÇÃO

PÉS E TRAVESSAS PLANOS DE TRABALHO TAMPOS

REF. JLS2-MBS7T REF. JLS2-MBS2TV

REF. JLS2-MBSPV

REF. JLS2-MBS6T

REF. JLS2-MBDPPREF. JLS2-MBSPP

REF. JLS2-CHSPP

REF. JLS2-MHTR

REF. JLS2-CHDPPREF. JLS2-CHS

REF. JLS2-MHDR

REF. JLS2-CHD

REF. JLS2-2201REF. JLS2-MHSPP REF. JLS2-MHSPV

JLS2-LIGHT 

REF.  JLS2-TCJLS2-LIGHTSUPJLS2-TUBES

JLS2-1KEY

REF.  JLS2-TRAA2/3
REF.  JLS2-TRAB2/3
REF.  JLS2-TRBB3

JLS2-PSB
JLS2-PSH

JLS2-PB1/2/3/A

JLS2-PBST1/2/3/A

JLS2-PM1/2

REF. JLS2-MBSEN REF. JLS2-MBSPC/MHSPC

JLS2-BASEMBD

JLS2-BASEMBS

REF. JLS2-A1000PPREF. JLS2-A500PP REF. JLS2-A1000PV

REF.  JLS2-PPAV1ELEC REF.  JLS2-PPAVA

REF.  JLS2-PAV1/2 REF.  JLS2-PPAV1/2
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REF. JLS2-MBS6T6 GAVETAS REF. JLS2-MBS7T7 GAVETAS

• Dimensões úteis das gavetas : C.569 x P.421 mm x A.60/130/200 mm.
• Fornecido com 6 divisórias por gaveta 60 mm e 2 divisórias para gavetas de 130 mm.
• Fecho central por chave (possibilidade mudar o canhão de fecho).
• Equipado com 4 pés de suporte com rosca  para um nivelamento perfeito.
• Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (A.985 mm com niveladores de base JLS2-BASEMBS).

• 4 gavetas altura 60 mm = 12 módulos
• 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos
• 1 gaveta altura 270 mm
• Peso : 79 kg

• 5 gavetas altura 60 mm = 15 módulos
• 1 gaveta altura 130 mm = 3 módulos
• 1 gaveta altura 200 mm
• Peso : 82,5 kg

7 GAVETAS6 GAVETAS

AUMENTOS

•  Para passar de uma altura de 850 á 1025 mm (tampo 40 mm 
incluido).

• Painel em chapa de aço com perfuração espaçamento 12/10ème.
•  Deve ser montado com 4 pés de suporte com rosca para 

nivelamento perfeito.
• Dimensões : C.720 x P. 699 X A.180 mm - Peso : 15,5 kg.

REF. JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBS6T

PEGAS DAS GAVETAS
Resistência: em alumínio anodizado 
resistente à oxidação.
Conforto : design exclusivo FACOM para 
uma imagem agradável.
Ganho de tempo: identifi cação do 
conteúdo das gavetas através de 
um pictograma na pega das gavetas 
fornecido.
GAVETAS
Segurança: fecho automático
das gavetas.
Arrumação personalizada:
partimentos, módulos em espuma, ou 
termo-moldados.
3 modúlos por gaveta:
Carga admíssivel 30 á 50 kg

ENCERRAMENTO
Opção chave única
Devido aos canhões intercambiáveis.

2 ALTURAS POSSIVEIS DISPONÍVEIS
Versão baixa 850 mm
Versão alta à 1025 mm por 
afi nação através de um aumento com 
pés.

ACESSÓRIOS
As laterais podem receber os 
acessórios JET+
(ver catálogo F13 para ver
a gama completa)

BANCA DE TRABALHO «TAMPO»  
Madeira múlti-camada com 40 mm                         
com tratamento de óleo de linhaça
Madeira + inox escovado. 
Chapa coberta com tela de borracha.
AFINAÇÃO
Novos pés afi náveis por rosca com 
rótula para uma afi nação perfeita.

MAIS PRODUTOS
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REF. JLS2-MBS2TVARMÁRIO COM GAVETA EM PAINEL VERTICAL DUPLO

•  2 paineis verticais com paineis perfurados frente e verso L6*6mm de 12 mm, em chapa de aço com 
pintura epóxi. (espaçamento 12/10ème).

•  Fixação das ferramentas com a gama de ganchos metálicos e racks universais 
(consultar catálogo F13).

•  Dimensões dos paineis 600 x 600 mm.
•  Área de arrumação útil : 1,6 m2 .
•  Carga útil 75 kg por gaveta.
•  Fecho central fecho por chave (possibilidade susbtituir canhão) com sistema de bloqueio (uma gaveta 

de cada vez).
•  Equipado com 4 pés de suporte com rosca para nivelamento perfeito.
•  É possivel igualmente empilhar 2 JLS2-MBSTV com intercalar de 1 tampo de madeira ou madeira+inox 

(utilização de tabuleiro de mtal desaconlhado).
•  Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (H.985 mm com niveladores  JLS2-BASEMBS).
•  Peso : 70 kg.

MÓVEIS EMPILHÁVEIS

JLS2-MBS2TV

2 ALTURAS POSSIVEIS DISPONÍVEIS
Versão baixa 850 mm
Versão alta à 1025 mm por 
afi nação por aumento com pés 
roscados.

PLANO DE TRABALHO 
Madeira multi-camada com 40 mm 
espessura. Tratado com óleo de linhaça. 
Madeira + Aço inox escovado.

AFINAÇÃO
Novos pés roscados com rótula.

JLS2-PB1

JLS2-MBS2TV

JLS2-BASEMBS

MAIS PRODUTOS
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•  As portas com vitrina permitem a verifi cação imediata de materiais, fácil organização e limpeza.
•  2 Portas com vitrinas em plexiglass com espessura de 3mm, montadas sobre dobradiças ocultadas 

permitem uma abertura de 110º. As portas são testadas a 10000 ciclos de aberturas/fechos.
• 1 Prateleira com pintura epóxi regulável (não de 100mm) capacidade de carga de 50 kg.
•  Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (A 985 mm com niveladores JLS2-BASEMBS).
•  Peso : 55,7 kg.

AUMENTOS

•  Para passar de uma altura de 850 á 1025 mm 
(tampo 40 mm incluido).

• Painel em chapa de aço com perfuração espaçamento 12/10ème.
•  Deve ser montado com 4 pés de suporte com rosca para 

nivelamento perfeito.
• Dimensões :  C.720 x P.699 X A.180 mm - Peso : 15,5 kg.

REF. JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSPV

ENCERRAMENTO
Opção de chave única 
Graças aos canhões intercambiáveis.

2 ALTURAS POSSIVEIS DISPONÍVEIS
Versão baixa 850 mm
Versão alta à 1025 mm por 
afi nação por aumento com pés roscados.

ACESSÓRIOS
As laterais podem receber os acessórios laterais 
da gama JET+ (ver catálogo F13 para a gama 
completa).

PLANO DE TRABALHO 
Madeira multi-camada com 40 mm espessura
Tratada com óleo  de linhaça. 
Madeira + Aço inox escovado. 
Chapa inox revestida com tela de borracha.

AFINAÇÃO
Novos pés roscados com rótula.

QUALIDADE
Portas testadas à 10 000 aberturas/encerramentos.

REF. JLS2-MBSPVARMÁRIO COM PORTA DUPLA VITRINA MAIS PRODUTOS



MÓVEIS BAIXOS COM PORTA LISA
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•    2 portas simples, montadas com dobradiças 
ocultas permite abertura 110°. 

•    Portas testadas a 10000  ciclos de abertura+/
fecho.

•    1 Prateleira com pintura epóxi regulável 
(não de 100 mm) capacidade de carga de 50 kg.

•    Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm 
(H 985 mm com niveladores JLS2-BASEMBS).

•    Peso : 57,5 kg.

•  Para passar de uma altura de 850 á 1025 mm 
(tampo 40 mm incluido).

•  Painel em chapa de aço com perfuração espaçamento 12/10ème.
•  Deve ser montado com 4 pés de suporte com rosca para 

nivelamento perfeito.

AUMENTOS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSPP

REF. JLS2-MBSPPARMÁRIO BAIXO COM PORTA SIMPLES

REF. JLS2-MBDPPARMÁRIO BAIXO COM PORTA DUPLA SIMPLES

•  O móvel duplo permite a arrumação de 
ferramentas e ou objectos longos e volumosos que 
não é possível arrumar em móveis standards.

•  Minimizando o tamanho das portas, a abertura 
deslizante (tipo persiana) é ideal para espaços 
pequenos. 

• 2 Portas de correr metálicas. 
•  1 Prateleira ajustável com pintura epóxi 

(não de 100 mm) resistente a uma carga de 75 kg. 
•  Dimensões totais : C.1449 x P.701 x A.810 mm 

(H 985 milímetros com niveladores JLS2-BASEMBD) : 
• Peso : 84,7 kg.

• Dimensões : 
   C.720 x P.699 X A.180 mm
• Peso : 15,5 kg

AUMENTO MOVEIS SIMPLES REF. JLS2-BASEMBS

AUMENTO MÓVEL DUPLOS REF. JLS2-BASEMBD

• Dimensões : 
   C.1447 x P.699 X A.180 mm 
• Peso : 19 kg

JLS2-BASEMBD

JLS2-PB2JLS2-MBDPP

ENCERRAMENTO
Opção de chave única 
Graças aos canhões intercambiáveis.

2 ALTURAS POSSIVEIS DISPONÍVEIS
Versão baixa 850 mm
Versão alta à 1025 mm por 
afi nação por aumento com pés roscados.

ACESSÓRIOS
As laterais podem receber os acessórios laterais 
da gama JET+ (ver catálogo F13 para a gama 
completa).

PLANO DE TRABALHO 
Madeira multi-camada com 40 mm espessura
Tratada com óleo  de linhaça. 
Madeira + Aço inox escovado. 
Chapa inox revestida com tela de borracha.

AFINAÇÃO
Novos pés roscados com rótula.

QUALIDADE
Portas testadas à 10 000 aberturas/encerramentos.

MAIS PRODUTOS



  

REF. JLS2-MHDRARMÁRIO DUPLO PORTA DESLIZANTE REF. JLS2-MHTRARMÁRIO TRIPLO PORTA DESLIZANTE

MÓVEIS ALTOS COM PERSSIANA
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•  O móvel duplo permite a arrumação de ferramentas e ou objectos longos e volumosos que não é possível 
arrumar em móveis standards.

• Os paineis de arrumação vertical oferecem uma visibilidade  e um acesso directo as ferramentas.
• A persiana de abertura a 100% oferecem um acesso total das ferramentas.
• Porta de lâminas deslizante, fecho por chave.
•  Equipado com um painel perfurado (6x6 mm espaçamento de 12 mm) para uma fi xação por ganchos sistema CKS 

(ver gama no catálogo F13).
•  Fixa-se directamente sobre um plano de trabalho ou sobre um muro. Não é necessário kits de montagem.
• Dimensões totais : C.1455 x P.278 x A.810 mm.
• Dimensões util da área para ganchos : C.1330 x P.714 x A.810 mm.
•  Peso : 24,2 kg.

•  O mobiliário triplo permite guardar ferramentas objetos e / ou longas e volumosos que normalmente não é 
possivel num armário standard. 

• Os painéis verticais suspensos permitem  visibilidade e acesso direto às ferramentas. 
• A porta de abertura a 100% dá-lhe acesso total a todo o equipamento. 
• Fecho por chave. 
•  Equipado com um painel perfurado (6 x 6 mm espaçamento 12 mm) para a fi xação da ferramenta com sistema 

CKS gama de ganchos (ver gama no catálogo F13). 
• Fixa-se simplesmente num palno de trabalho ou em parede. Não há necessida de kits montagem. 
• Dimensões totais : C.2182 x A.810 x P.278 mm. 
• Dimensões úteis da área de montagem : C.2057 x P.183 x A.714 mm.
•  Peso : 32,7 kg.
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MAIS PRODUTOS

•  2 portas simples, montado com dobradiças ocultadas permite 
abertura 110°. 

• Portas testadas a 10000  ciclos de abertura+/fecho.
• 2 prateleiras pintura epóxi regulavel capacidade de carga 20 kg.
• Fecho central por chave (possibilidade susbtituir canhão).
•  Fixação rápida simplesmente sobre um elemento baixo graças ao 

kit de montagem JLS2-TUBESUP 400.
• Dimensões totais : C.719 x P.278 x A.810 mm.
•  Peso : 27,5 kg.

REF. JLS2-MHSPPARMÁRIO COM PORTA SIMPLES

PORTAS 
• Chapa em aço (espessura 12/10) com pintura epoxy 
•   As portas com vitrina transparente permitem a verifi cação imediata 

dos materiais, da arrumação e da limpeza do compartimento.
•  Estes armários cumprem perfeitamente a aplicação das Normas dos 

5S. SEIRI (triagem), SEITON (arrumação), SEISO (limpo), SEIKETSU 
(Criar normas claras para triagem/arrumação/limpeza), SHITSUKE 
(incentivar melhoria continua).

MONTAGEM 
Fixação rápida e simples sobre um elemento baixo
graças ao kit de montagem JLS2-TUBESUP400.
(O JLS2-TUBESUP800 pode ser também utilizado).

QUALIDADE 
• Portas testadas à 10 000 aberturas/encerramentos.

JLS2-TUBESUP400

JLS2-TUBESUP800
•  2 portas com vitrina em Plexiglass de espessura 3 mm, montado com 

dobradiças ocultadas permite abertura 110°. 
• Portas testadas a 10000  ciclos de abertura+/fecho.
• 2 prateleiras pintura epóxi regulavel capacidade de carga 20 kg.
• Fecho central por chave (possibilidade susbtituir canhão)
•  Fixação rápida simplesmente sobre um elemento baixo graças ao kit de 

montagem JLS2-TUBESUP 400.
• Dimensões totais : C.719 x P.278 x A.810 mm.
•  Peso : 26 kg.

REF. JLS2-MHSPV ARMÁRIO COM PORTA COM VITRINA



MÓVEIS ALTOS COM PORTA E GAVETA
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MAIS PRODUTOS

PORTAS 
• Chapa em aço (espessura 12/10) com pintura epoxy 
•  Estes armários cumprem perfeitamente a aplicação das Normas dos 

5S. SEIRI (triagem), SEITON (arrumação), SEISO (limpo), SEIKETSU 
(Criar normas claras para triagem/arrumação/limpeza), SHITSUKE 
(incentivar melhoria continua).

MONTAGEM 
Fixação rápida e simples sobre um elemento baixo
graças ao kit de montagem JLS2-TUBESUP400.
(O JLS2-TUBESUP800 pode ser também utilizado).

QUALIDADE 
• Portas testadas à 10 000 aberturas/encerramentos.

JLS2-TUBESUP400

JLS2-TUBESUP800

REF. JLS2-2201ARMÁRIO DUPLO COM PORTA SIMPLES E GAVETA

•  Gavetas : 1 gaveta equipada com corrediças, 
e abertura a 100%.
Dimensões da gaveta : 
C.569 x A.60 mm x P.210 mm.

•  Fecho central fecho por chave 
(possibilidade susbtituir canhão)

•  Fixa-se rápidamente e simplesmente sobre 
um elemento baixo graças ao kit de 
montagem JLS2-TUBESUP400.

•  Dimensões totais : 
C.719 x P.278 x A.810 mm.

•  Peso : 31 kg.

•  Compacto e efi caz, este armário 
permite uma organização multipla de 
arrumação. Armário combina um painel 
vertical e uma gaveta. 

•  Painel vertical perfurado:
Área de arrumação útil: 1 m2.
O fundo e os lados dos armários são 
perfurados, e o duplo painel das portas é 
perfurado para arrumação de ferramentas 
pelo sistema CKS.

•  Abertura a 180° das portas para boa 
visibilidade e acessibilidade máxima.



MÓVEIS BAIXOS TÉCNICOS
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AUMENTOS

•  Para passar de uma altura de 850 á 1025 mm 
(tampo 40 mm incluido).

• Painel em chapa de aço com perfuração espaçamento 12/10ème.
•  Deve ser montado com 4 pés de suporte com rosca para 

nivelamento perfeito.
• Dimensões :  C.720 x P.699 x A.180 mm - Peso : 15,5 kg.

REF. JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSEN

Este mobiliário inclui
Na parte superior :
•  1 bloco normalizado para tomadas de 45mm, permitindo a montagem 3 blocos á sua escolha 

(tomadas incluídas) ( vem com cobertura em negro).
•  1 gaveta altura 200 mm, equipado com bloco de tomadas tipo SCHUKO (6 tomadas ) com luz 

indicadora de carga de dispositivos recarregáveis   ( ferramentas , iluminação, telefone , laptops , 
etc).

Parte inferior com 2 tomadas,
•  1 para ar comprimido, comprimento 14+1m , 10 mm de diâmetro interno , tubo de poliuretano, saída 

3/8 NPT (N. Facom 709).
•  1 para eletricidade , comprimento 14+1 m, 1,5 mm2 cabo qualidade 3X H05W -F, para potência 

máxima 1200 W enrolado, estendido 1800 W.
• Frente removível para facilitar o acesso as tomdas de rolo.
• Fecho central por chave (possibilidade de susbstituir canhão  ).
• Equipado com 4 pés de suporte com rosca para nivelmaneto perfeito.
•  Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm (A.985 milímetros com niveladores JLS2 - BASEMBS)
.• Peso : 69,6 kg.

REF. JLS2-MBSENARMÁRIO COM ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA+AR COMPRIMIDO

ENCERRAMENTO
Opção de chave única 
Graças aos canhões intercambiáveis.

2 ALTURAS POSSIVEIS DISPONÍVEIS
Versão baixa 850 mm
Versão alta à 1025 mm por 
afi nação por aumento com pés roscados.

ACESSÓRIOS
As laterais podem receber os acessórios laterais 
da gama JET+ (ver catálogo F13 para a gama 
completa).

PLANO DE TRABALHO 
Madeira multi-camada com 40 mm espessura
Tratada com óleo  de linhaça. 
Madeira + Aço inox escovado. 
Chapa inox revestida com tela de borracha.

AFINAÇÃO
Novos pés roscados com rótula.

QUALIDADE
Portas testadas à 10 000 aberturas/encerramentos.

MAIS PRODUTOS



MÓVEIS PARA INFORMÁTICA
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AUMENTOS

•  Para passar de uma altura de 850 á 1025 mm (tampo 40 mm 
incluido).

• Painel em chapa de aço com perfuração espaçamento 12/10ème.
•  Deve ser montado com 4 pés de suporte com rosca para 

nivelamento perfeito.
• Dimensões :  C.720 x P.699 X A.180 mm - Peso : 15,5 kg.

REF. JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PM1JLS2-MBSPC

O móvel para hardware informático protege o seu equipamento do pó e da sujidade. 
Este móvel permite arrumar o computador, impressora, teclado e rato, compõe-se por : 
• 1 gaveta de 60 mm com abertura total de um teclado ou computador portátil.
• 1 prateleira deslizante para o rato (com colocação facultativa á direita ou a esquerda).
• 2 portas montadas em dobradiças ocultadas permite abertura a 110º. 
• 1 prateleira deslizante regulável em altura, para receber, 1 pc e/ou uma impressora.
• 1caixa de 6 tomadas de alimentação eléctrica tipo SCHUKO led sinalização.  
• Fecho central por chave (possibilidade de mudar canhão).
• Equipados com 4 pés de suprite com regulação e nivelamento perfeitos. 
•  Pode ser completado com os móveis superiores JLS2-MHSPC para protecção de 

monitor - necessário apenas a utilização de tabuleiro  metálico JLS2-PM1 
(passador de cabos integrado).

•  Dimensões totais : C.722 x P.701 x A.810 mm 
(H 985 mmcom niveladores JLS2-BASEMBS).

• Peso : 57,7 kg.

REF. JLS2-MBSPCARMÁRIO MÓVEL BAIXO COM GAVETA REF. JLS2-MHSPCARMÁRIO ALTO COM PORTA VITRINA

 Para a protecção de monitores informáticos, 
•  1 armário com portas transparente em plexiglass com espessura 3 mm pode 

receber um écran até 23".
•  Equipado com tabuleiro com pintura epóxi regulável em altura.
•  Pode fi xar-se sobre um móvel baixo JLS2-MBSPC para criar um posto de 

trabalho informático completo. É necessário utilizar unicamente um tabuleiro 
metálico JLS2-PM1 (calha técnica par cabos integrado).

•  Fixação rápida e simples graças ao kit de montagem JLS2- TUBESUP400.
•  Dimensões totais : C.719 x P.278 x A.810 mm.
•  Peso : 22,7 kg.

JLS2-MHSPC



ARMÁRIO ALTO ABERTO
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MAIS PRODUTOS

•  Armário aberto para acesso rápido. 
•  Ideal para o armazenamento de documentos ou consumíveis. 
•  Carga admissível 30 kg. 
•  Fixa-se rápidamente e simplesmente num móvel baixo através de 

montagem de kit JLS2 TUbESUP (800 ou 400). 
• Dimensões totais : C.719 x A.405 mm x P.278. 
• Peso : 8,5 kg.

•  Armário aberto para acesso rápido. 
• Ideal para o armazenamento de documentos ou consumíveis. 
• Carga admissível de 50 kg. 
•  Fixa-se rapidamente e facilmente num plano de trabalho, utilizando um kit 

JLS2-TUbESUP (800 ou 400). 
• Dimensões totais : C.1446 x P.278 x A.405 mm.
•  Peso : 14 kg.

REF. JLS2-CHS ARMÁRIO SIMPLES ABERTO

REF. JLS2-CHDARMÁRIO DUPLO ABERTO

QUALIDADE 
• Portas testadas à 10 000 aberturas/encerramentos.

JLS2-TUBESUP800

PORTAS 
• Chapa em aço (espessura 12/10) com pintura epoxy 
•  Estes armários cumprem perfeitamente a aplicação das Normas dos 

5S. SEIRI (triagem), SEITON (arrumação), SEISO (limpo), SEIKETSU 
(Criar normas claras para triagem/arrumação/limpeza), SHITSUKE 
(incentivar melhoria continua).

MONTAGEM 
Fixação rápida e simples sobre um elemento baixo
graças ao kit de montagem JLS2-TUBESUP400.
(O JLS2-TUBESUP800 pode ser também utilizado).



 

ARMÁRIO ALTO COM PORTA LISA
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MAIS PRODUTOSREF. JLS2-CHSPPARMÁRIO SIMPLES PORTA BASCULANTE 

REF. JLS2-CHDPPARMÁRIO SIMPLES DUPLO PORTA BASCULANTE

PORTAS
• Porta com afi nação em chapa equipada com dois eixos.
•   Encerramento à chave (canhão substituível, fornecido

com duas chaves).

MONTAGEM 
Fixação rápida e simples sobre um elemento baixo graças ao kit de 
montagem JLS2-TUBESUP400.

QUALIDADE 
• Portas testadas à 10 000 aberturas/encerramentos.

JLS2-TUBESUP800

• Ideal para o armazenamento de documentos ou consumíveis. 
• Porta montadas em dobradiças testados a 10000 ciclos aberturas/ fechos. 
• Carga de 30 kg. 
• fecho com chave (possibilidade substituir canhão). 
•  Fixa-se facilmente e rapidamente num plano de trabalho, utilizando um kit 

JLS2-TUbESUP (800 ou 400). 
• Dimensões totais : C.719 x P.278 x A.405 mm. 
•  Peso : 13,5 kg.

• Ideal para o armazenamento de documentos ou consumíveis. 
• Porta montadas em dobradiças testados a 10000 ciclos aberturas/ fechos. 
• Carga de 50 kg. 
• fecho com chave (possibilidade substituir canhão). 
•  Fixa-se facilmente e rapidamente num plano de trabalho, utilizando um kit 

JLS2-TUbESUP (800 ou 400). 
• Dimensões totais : C.1446 x P.278 x A.405 mm. 
•  Peso : 19 kg.



REF. JLS2-A500PPARMÁRIO VERTICAL 1 PORTA REF. JLS2-A1000PPARMÁRIO VERTICAL 2 PORTAS REF. JLS2-A1000PVARMÁRIO VERTICAL 2 PORTAS COM VITRINA

ARMÁRIO COM PORTA LISA E OU COM VITRINA
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•  Estreito em largura para espaços 
apertados. 

•   Use como um armário padrão ou 
como armário cacifo. 

•  1 porta com dobradiças ocultadas 
com abertura de 110 °. Portas 
são testadas a 50000 ciclos de 
aberturas / fechos ou 10 anos 
de uso. 

•  3 prateleiras pintura epóxi 
ajústaveis 
(espaçamento 100mm) resistente 
a uma carga de 50 kg. 

•  1 varão para uso como bengaleiro. 
•  Fecho, 2 pontos, superior e 

inferior. 
•  Dimensões totais : 

C.500 x P.509 x A.1835 mm
(Incluindo os pés 169 milímetros). 

• Peso : 70 kg.

•  Armário indespensável para um 
armazenamento organizado e 
efi ciente de todas as ferramentas e 
consúmiveis. 

•  As portas, com dobradiças ocultada 
permite abertura a 110 °. 

•  Para garantir a rigidez e segurança 
das portas de armário são total-
mente revestidas chapa 12/10ème. 

•  As portas são testadas para 
50000 ciclos de aberturas / fechos 
ou 10 anos de uso. 

•  3 prateleiras pintadas epóxi 
ajustáveis   em altura (não 100 mm) 
resistente a uma carga de 100 kg. 

•  Puxador completamente 
integrado na porta para uma abertu-
ra confortável e ergonômico. 

•  Fecho, 2 pontos para cima e para 
baixo. 

•  Dimensões totais : 
C.1000 x P.509 x A.1835 mm
(169 mm com os pés). 

•  Peso : 102 kg.

•  As portas com vitrinas permitem a 
verifi cação imediata de materiais, 
arrumação e limpeza. 

•  As portas com plexiglass de 
espessura 3 mm, montada sobre 
dobradiças ocultadas, com 
abertura a 110 °. 

•  As portas são testadas para 
50000 ciclos de aberturas / fechos 
ou 10 anos de uso. 

•  3 prateleiras pintadas epóxi 
ajustáveis   em altura 
(espaçamento 100mm) resistente 
a uma carga de 100 kg. 

•  fecho, 2 pontos para cima e para 
baixo. 

•  Dimensões totais : 
C.1000xP.509xA.1835 mm.
(169 mm com os pés). 

• Peso : 95 kg.



PAINÉIS PERFURADOS VERTICAIS
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MAIS PRODUTOS

• Dimensões totais : • Dimensões totais : 

Ganho de espaço : a superfi cie mural transforma-se em arrumação.
Ganho de tempo : aceda directamente às ferramentas.

• painel perfurado: L6 x 6 mm espaçamento 12 mm. 
• Suspensão das ferramentas com a gama de  gancho CKS (ver catálogo F13). 
• Painel em chapa de aço pintura epoxy (12/10ème). RAL 3020 cor vermelha.

REF.  JLS2-PAV1
REF.  JLS2-PAV2

PAINEL (800 MM)

MONTAGEM
Se escolhe um painel de A.800 mm ou se faz montagem vertical dois 
elementos ( 2 painéis ou 1 painel + mais um cofre por ex.) deve utilizar 
um KIT-TUBESUP800.

Se só utiliza painéis A.400mm pode utilizar o KIT-TUBESUP400.
 

KIT-TUBESUP400

REF.  JLS2-PPAV1
REF.  JLS2-PPAV2

SEMI-PAINEL (400 MM)

KIT-TUBESUP800

C [mm] A [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PAV1 724,5 805 45 5,6
JLS2-PAV2 1452 805 45 10,6

C [mm] A [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PPAV1 724,5 402,5 45 3,1
JLS2-PPAV2 1452 402,5 45 6,2



PAINÉIS PERFURADOS VERTICAIS
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• Equipado com um bloco de 6 tomadas tipo SCHUKO interruptor ligado e desligado.
• Dimensões totais : 

• Podem ser empilhados sobre postos 2 paineis.
• Dimensões totais : 

MAIS PRODUTOSGanho de espaço : a superfi cie mural transforma-se em arrumação.
Ganho de tempo : aceda directamente às ferramentas.

• Painel perfurado: C.6x6mm no n º 12 mm. 
• Suspensão das ferramentas com a gama de ganchos CKS (ver catálogo F13). 
• Painel em chapa de aço pintura epoxy (12/10ème) 3020 cor vermelha. 

REF.  JLS2-PPAV1ELECSEMI-PAINEL ELEC (400 MM) REF.  JLS2-PPAVASEMI-PAINEL ANGULAR (400 MM)

MONTAGEM
Se escolhe um painel de A.800 mm ou se faz montagem vertical dois 
elementos ( 2 painéis ou 1 painel + mais um cofre por ex.) deve utilizar 
um KIT-TUBESUP800.

Se só utiliza painéis A.400mm pode utilizar o KIT-TUBESUP400.
 

KIT-TUBESUP400

KIT-TUBESUP800

C [mm] A [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PPAV1ELEC 724,5 402,5 45 4,1

C [mm] A [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PPAVA 1036 402,5 45 4,4



OS PLANOS DE TRABALHO «TAMPO» : MADEIRA
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MAIS PRODUTOS

• Resistência de carga : 100 kg, 

• Dimensões totais : 

• Resistência de carga : 500 kg JLS2-PB1, 
 1 Tonelada JLS2-PB2 et JLS2-PB3
• Dimensões totais : 

ACABAMENTOS PERFEITOS

•  Novo sistema de afi nação dos tampos asseguram perfeita junção 
e nivelamento entre os placas.

• Jogo de remates pintados para os tampos.

DE FÁCIL MONTAGEM 

•  Os tampos estão perfurados para a passagem dos tubos de 
montagem para suporte dos móveis altos. Se não tem os móveis 
altos basta deixar as tampas fornecida no furos para fecha-los.

•  As inserções estão já colocadas e perfuradas Apenas basta posicio-
na-las em função do móvel escolhido.

• Tampo madeira faia multi-camadas. 
• 40 milímetros de espessura proporcionando resistência e durabilidade. 
• Tratamento com óleo de linhaça para uma melhor resistência a líquidos e de fácil manutenção. 
•  Instalação fácil e rápida, graças à pré-perfuração para casquilho roscado metálico que permanecem como  função de posiçionamento no tipo de móvel seleccionado. 

JLS2-PB3

REF.  JLS2-PB1 / REF. JLS2-PB2 / REF.  JLS2-PB3TAMPO REF.  JLS2-PBATAMPO ANGULAR

JLS2-PBAST

JLS2-PBST3

J d t i t d t

C [mm] P [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PBA 750 750 40 8,6

C [mm] P [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PB1 727 750 40 17,9
JLS2-PB2 1455 750 40 35,2
JLS2-PB3 2182 750 40 52,7



OS PLANOS DE TRABALHO «TAMPO» : MADEIRA + INOX
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• Resistência de carga : 100 kg, 

• Dimensões totais : 

• Resistência de carga : 500 kg JLS2-PBST1, 
 1 Tonelada JLS2-PBST2 et JLS2-PBST3
• Dimensões totais : 

MAIS PRODUTOS•  Tampo em madeira faia multi-camadas 40 mm de espessura revestido com chapa de aço inoxidável escovado 304L, 10/10 para resistência incrementada ao impacto e 
calor (borda frontal também revestido com aço inoxidável, remates laterais com revestimentos metálicos pintados). 

•  Instalação fácil e rápida, graças à pré-perfuração com casquilho roscado metálico que permanecem como  função de posiçionamento no tipo de móvel seleccionado. 
• Resistência de carga: 500 kg.

REF. JLS2-PBST1/ REF. JLS2-PBST2 / REF. JLS2-PBST3TAMPO REF.  JLS2-PBAST TAMPO ANGULAR

JLS2-PB3

JLS2-PBAST

JLS2-PBST3

ACABAMENTOS PERFEITOS

•  Novo sistema de afi nação dos tampos asseguram perfeita junção 
e nivelamento entre os placas.

• Jogo de remates pintados para os tampos.

DE FÁCIL MONTAGEM 

•  Os tampos estão perfurados para a passagem dos tubos de 
montagem para suporte dos móveis altos. Se não tem os móveis 
altos basta deixar as tampas fornecida no furos para fecha-los.

•  As inserções estão já colocadas e perfuradas Apenas basta posicio-
na-las em função do móvel escolhido.

J d t i t d t

C [mm] P [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PBAST 750 750 40 10,6

C [mm] P [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PBST1 727 805 40 22,6
JLS2-PBST2 1455 750 40 44,5
JLS2-PBST3 2182 750 40 66,6



OS PLANOS DE TRABALHO : METAL
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MAIS PRODUTOS

• Resistência de carga : 100 kg JLS2-PM1 et 
 250 kg JLS2-PM2.
• Dimensões totais : 

• Placa de metal revestido com um tapete de borracha 
•  Ideal para móveis de computador: a placa é perfurada para permitir que passagem de cabos. 

Quando utiliza o móvel de computador JLS2 MBSPC - somente (parte inferior), pode instalar o 
monitor, sem qualquer fi o atrás. 
Quando combina a parte de baixo JLS2 MBSPC e a parte superior JLS2-MHSPC, a passagem de 
cabos faz-se diretamente e discretamente. 

• Pintura epoxy (RAL 3020 vermelho).
• revestimento de borracha.
• Montagem rápida e fácil.

REF.  JLS2-PM1TAMPO TAMPO REF.  JLS2-PM2

MONTAGEM FACILISSIMA 

•  Os tampos estão perfurados para a passagem dos tubos de 
montagem para suporte dos móveis altos.

C [mm] P [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

JLS2-PM1 727 750 40 10
JLS2-PM2 1455 750 40 21



PÉS
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MAIS PRODUTOS

• Dimensões totais : 

ACESSÓRIOS

As laterais podem 
receber os acessórios
laterais da gama JET+
(ver a gama completa 
No catálogo F13).

AFINAÇÃO

Novos pés roscados com 
rotúla com afi nação por rosca

• Pé em chapa de aço  pintura em epóxi (12/10). 
•  Equipado com pés roscado de ajuste para estabilidade perfeita, 

independentemente do tipo de solo.

REF.  JLS2-PSB                                         REF.  JLS2-PSHSUPORTE LATERAL ALTURA 850 MM SUPORTE LATERAL ALTURA 1025 MM

C [mm] P [mm] A (com macaco) Peso [kg]

JLS2-PSB 100 810 40 15,5
JLS2-PSH 100 985 40 19



TRAVESSAS
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• Dimensões totais : • Dimensões totais : 
• Dimensões totais : 

• Travessa multifunções, como reforço ou para armazenamento, escolha de duas posições possíveis : 
Na posição horizontal, a travessa torna-se uma prateleira que pode acomodar objetos pesados   e volumosos. 
Na posição vertical, e para montagens de altura de 1025, permite a arrumação de um carro Facom. 
• Construido em chapa de aço com pintura epoxi (12/10) RAL - cor vermelha 3020.

REF.  JLS2-TRAA2
REF.  JLS2-TRAA3

TRAVESSA PARA BANCADA DE 2 PÉS REF.  JLS2-TRAB2
REF.  JLS2-TRAB3

TRAVESSA PARA 1 PÉ COM MÓVEL REF.  JLS2-TRBB3TRAVESSA PARA ENTRE 2 MÓVEIS

C [mm] P [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

Plano de trabalho de 1455 mm JLS2-TRAA2 1053 400 40 6,2
Plano de trabalho de 2182 mm JLS2-TRAA3 1600 400 40 10,3

C [mm] P [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

Plano de trabalho de 1455 mm JLS2-TRAB2 530 400 40 3,3
Plano de trabalho de 2182 mm JLS2-TRAB3 1166 400 40 7,4

C [mm] P [mm] Espessura [mm] Peso [kg]

Plano de trabalho de 2182 mm JLS2-TRAB3 733 400 40 4,4



KITS DE MONTAGEM
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MAIS PRODUTOS

• Dimensões : 30 mm de diâmetro / comprimento : 585  mm  . 
• Peso : 2 kg.

• Dimensões : 30 mm de diâmetro / comprimento : 990 mm  . 
• Peso : 2,8 kg.

Uma inovação FACOM: não necessita de paredes para fi xação de móveis altos ! 
Graças a este sistema tubular, a estrutura é autoportante. 
A montagem torna-se rápida : e ao mesmo tempo simples, ou seja, sequência 1/2/3.
1 - Coloca os móveis baixos.
2 – Monta os tubos.
3 – Encaixa os móveis altos nos tubos e deixar deslizar sobre os tubos.

• O KIT-TUBESUP consiste em 2 tubos em metal pintura epóxi equipados com um sistema fi xação sobre de bancada.

REF.  JLS2-TUBESUP400JOGO DE MONTAGEM  (400 MM) REF.  JLS2-TUBESUP800JOGO DE MONTAGEM  (800 MM) 

COMO ESCOLHER  

Se escolhe um painel de H800 mm ou se faz montagem Vertical Dois 
elementos ( 2 painéis ou 1 painel + mais um cofre por ex.) deve utilizar 
um KIT-TUBESUP800.

Se não utiliza painéis H400mm poderá utilizar o KIT-TUBESUP400.

Para a instalação de móveis altos, aconselha-mos igualmente a utili-
zação do KIT-TUBESUP400. Este permite uma montagem mais fácil bem 
como a colocação e a estabilidade está igualmente garantida.



OS ACESSÓRIOS
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MAIS PRODUTOS

• Canhão susbtituível - substituição rápida e fácil. 
•  Esta opção é gratuita, se pedir ao encomendar os móveis. 

Caso contrário, terá de pedir em separado.

JLS2-1KEYINOVAÇÃO SERVIÇO:
CHAVE ÚNICA PARA TODOS OS MODELOS DE MÓVEIS JETLINE +

COMO FAZÊ-LO NA PRÁTICA ?  

Aquando da execução da encomenda do mobiliário, pode
escolher a opção CHAVE ÚNICA: Opção Gratuita!

Exemplo:
Encomenda 10 vezes a opção JLS2-1KEY
Se escolhe 2 composições idênticas de 10 móveis mas para locais 
diferentes, pode encomendar 2x10 JLS2-1KEY.

JLS2-LIGHT ILUMINAÇÃO JETLINE +

ILUMINAÇÃO JETLINE +

REF.  JLS2-TCPASSADOR DE CABOS/TUBOS JETLINE +

Calha de aço galvanizado, que para acomodar e passar
cabos. É fi xado por parafuso único na parte traseira da 
bancada.
• Dimensões : C.727 x l.40 x A.35 mm.
• Peso : 1 kg.

Régua de LED´s
18w - 1150 LUMEN / 30 000 horas 
• Luz com tonalidade - dia (luz natural).
• Possibilidade de ligar várias réguas entre eles. 
• Pode ser montado em nos móveis superiores (CHS, CHD, ...). 
• Dimensões : A.27 x C.584 x l.42 mm. 
• Peso : 600 g.

JLS2-LIGHTSUP

o suporte de metal pode fi xar a régua de LED´s diretamente no painel  
vertical JLS2-PAV1, pAV2 ...) .
•  Metal pintado preto RAL - 9004.
•  Dimensões : A.73 x C.722 x l.170 mm.
• Peso : 2,2 kg.




