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Categoria Sala de estar

Nome BANCADA E PAINEL REFLECTA

Descrição Curta Bancada Rack com Painel para Tv 55" Reflecta DJ Móveis 12778

Descrição Longa

A Bancada com Painel Reflecta é uma otima solução para você que procura modernidade para sua sala de estar 

e praticidade no dia a dia; produzido em em 100% MDF, material de excelente qualidade e que torna seu 

acabamento superior. A porta basculante com mosaico de espelhos e a iluminação de LED embutida na 

prateleira superior conferem requinte e sofisticação ao seu ambiente. A prateleira de vidro dá leveza a 

bancada, complementando o seu design moderno e garantindo espaço para seus aparelhos eletrônicos como 

DVD, receptor de antena, entre outros. A sua TV pode ser fixada no painel ou colocada no tampo da bancada, 

acomodando TVs de até 55 polegadas. Base, Tampo e Lateral Direita têm 45mm de espessura e a prateleira do 

painel 30mm, que agregam maior resistência e imponência ao produto. A Bancada tem rodízios em silicone, 

muito resistentes e bonitos, que vão facilitar a limpeza da sua sala de estar. Pense em todos estes benefícios e 

veja se a Bancada com Painel Reflecta não é o produto que você estava procurando! 

Linha
Linha Deseo. Composta por móveis modernos, de altíssima qualidade, produzidos 100% em MDF e preços 

acessíveis

Diferenciais

˗ Produzido em MDF que proporcionam melhor acabamento nas bordas e superfícies e ainda é proveniente de 

madeira de reflorestamento e que não coloca o meio ambiente em risco, evitando o desmatamento.

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

móvel.

˗ Frente da porta basculante com aplicação (opcional) de espelhos em mosaico. 

˗ Porta basculante com dobradiças e pistão à gás. 

˗ Tampo, lateral e base engrossadas de 45mm de espessura, maior resistência e robustez.

˗ Prateleira superior de 30mm de espessura.

˗ Luminária de LED bivolt, embutida na prateleira superior, com interruptor e fiação. 

˗ Prateleira de vidro inferior de 5mm fixada com 4 suportes cromados. 

˗ Painel com espaço para TV's até 55 polegadas. 

˗ Furação para passagem de cabos mantém os fios mais organizados e escondidos.

Opções / Códigos

12778.132 - Demolição

12778.114 - Branco Laca 

12778.111 - Rústico York

12778.113 - Castanho Bx 

Códigos EAN

7898563877336- Demolição

7898563877367- Branco Laca 

7898563877343- Rústico York

7898563877350 - Castanho Bx 

Dimensões e Atributos
Largura produto montado 1500mm

Altura produto montado 1889mm

Profundidade produto montado 385mm

Peso do produto sem embalagem 67,70Kg

Material da estrutura MDF

Material das portas MDF

Material das prateleiras MDF E Vidro

Acabamento das bordas PVC E Melamina

Material do fundo MDF

Material do Tampo MDF

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

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

Quantidade de portas 1 (Basculante)

Possui porta de correr Não

Sistema das portas de correr -

Quantidade de prateleiras 2



Quantidade de nichos 2

Quantidade de gavetas -

Acompanha suporte para TV Não

Possui furação para passagem de cabos Sim

Possui vidro Sim

Produto extensível Não

Possui opção de montagem inversa Não

Possui rodízios Sim

Possui sapatas para proteger contra 

umidade do piso
Não

Necessita fixação na parede Sim (Painel Tv)

Sistema de Montagem Minifix, cavilhas e parafusos.

Capacidade
Ideal para TVs de até 55"

Espaço para TVs medindo até (LxAxP) 1500x1035x330mm

Espaço para aparelhos tipo DVD medindo 

até (LxAxP)
540x220x320mm

Peso máximo que suporta  Painel  50 Kg / Tampo 40 Kg

Embalagem
Este móvel chegará em sua casa separado 

em
03 Volumes 

Peso total do produto com embalagens 73,45Kg

Volume total de todas as embalagens 0,1644m³

VOLUME 1

Largura da embalagem 1534mm

Altura da embalagem 111mm

Profundidade da embalagem 419mm

Volume da embalagem 0,0713m³

Peso da embalagem 28,55Kg

VOLUME 2

Largura da embalagem 1534mm

Altura da embalagem 118mm

Profundidade da embalagem 488mm

Volume da embalagem 0,0883m³

Peso da embalagem 42,60Kg

VOLUME 3

Largura da embalagem 560mm

Altura da embalagem 25mm

Profundidade da embalagem 340mm

Volume da embalagem 0,0048m³

Peso da embalagem 2,30Kg 

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

Verifique a qualidade de sua parede antes de fixar qualquer móvel nela. 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 na sequência Largura x Altura x Profundidade

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


