CAIXA DE TOMADA
CX02
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 2 módulos que podem ser compostos por
blocos de Tomada Elétrica, HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A Turbo+, VGA, Áudio
P2 Estéreo, Interruptor Simples, Interruptor Paralelo, Interruptor Pulsador, Interruptor
Intermediário, Interruptor Bipolar, Coaxial, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As
conexões possuem sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua
necessidade, pode denir quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 72mm (L) x 30mm (P) x 72mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 50mm (L) x 30mm (P) x 55mm (C)
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).
Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

R$

25,00
CAIXA VAZIA

CAIXA DE TOMADA
CX02RN
Este modelo de caixa tomada pode abrigar até 2 módulos que podem ser compostos por
blocos de tomada elétrica, HDMI, USB Dados, USB Carregador Turbo 2A+, VGA, Áudio
P2 Estéreo, Interruptor Simples, Interruptor Paralelo, Interruptor Pulsador, Interruptor
Intermediário, Interruptor Bipolar, Coaxial, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As
conexões possuem sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua
necessidade, pode denir quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: Diâmetro: 110mm x Profundidade: 40mm
– Dimensional de corte para instalação: Diâmetro: 100mm x Profundidade: 40mm
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).

R$

49,00
CAIXA VAZIA

Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas de mármore ou vidro, salas de conferência,
salas de treinamento, painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e
escritórios. O produto proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões
elétricas, de vídeo, de dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

CAIXA DE TOMADA
CX04N
Este modelo de caixa tomada pode abrigar até 4 módulos que podem ser compostos por
blocos de Tomada Elétrica, HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A Turbo+, VGA, Áudio
P2 Estéreo, Interruptor Simples, Interruptor Paralelo, Interruptor Pulsador, Interruptor
Intermediário, Interruptor Bipolar, Coaxial, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As
conexões possuem sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua
necessidade, pode denir quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 84mm (L) x 40mm (P) x 163mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 63mm (L) x 40mm (P) x 146mm (C)
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).
Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

R$

49,00
CAIXA VAZIA

CAIXA DE TOMADA
RE06FN
Este modelo de caixa tomada abriga até 6 módulos que podem ser compostos por
blocos de Tomada Elétrica, HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A Turbo+, VGA, Áudio
P2 Estéreo, Interruptor Simples, Interruptor Paralelo, Interruptor Pulsador, Interruptor
Intermediário, Interruptor Bipolar, Coaxial, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As
conexões possuem sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua
necessidade, pode denir quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 64mm (L) x 50mm (P) x 210mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 54mm (L) x 50mm (P) x 184mm (C)
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).

R$

59,00
CAIXA VAZIA

Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

CAIXA DE TOMADA
CX04FN
Este modelo de caixa tomada abriga até 4 módulos que podem ser compostos por
blocos de tomada elétrica, HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A, VGA, Áudio P2
Estéreo, Interruptor Simples, Interruptor Paralelo, Interruptor Pulsador, Interruptor
Intermediário, Interruptor Bipolar, Coaxial, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As
conexões possuem sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua
necessidade, pode denir quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 164mm (L) x 75mm (P) x 100mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 152mm (L) x 75mm (P) x 90mm (C)
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).
Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

R$

79,00
CAIXA VAZIA

CAIXA DE TOMADA
CX07F
Este modelo de caixa tomada abriga até 7 módulos que podem ser compostos por
blocos de tomada elétrica, HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A, VGA, Áudio P2
Estéreo, Interruptor Simples, Interruptor Paralelo, Interruptor Pulsador, Interruptor
Intermediário, Interruptor Bipolar, Coaxial, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As
conexões possuem sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua
necessidade, pode denir quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 110mm (L) x 75mm (P) x 245mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 90mm (L) x 75mm (P) x 233mm (C)
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).

R$

99,00
CAIXA VAZIA

Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:
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CAIXA DE TOMADA
CX34ABS
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 3 módulos de tomada elétrica e até 4 módulos
que podem ser compostos por blocos de HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A
Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As conexões possuem sistema totalmente
modular, ou seja, o usuário, conforme sua necessidade, pode denir quais blocos serão
instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 135mm (L) x 75mm (P) x 155mm ©
– Dimensional de corte para instalação: 105mm (L) x 75mm (P) x 125mm ©
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).
Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

R$

49,00
CAIXA VAZIA

CAIXA DE TOMADA
CX44
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 4 módulos de tomada elétrica e até 4 módulos
que podem ser compostos por blocos de HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A
Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As conexões possuem sistema totalmente
modular, ou seja, o usuário, conforme sua necessidade, pode denir quais blocos serão
instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 140mm (L) x 75mm (P) x 210mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 105mm (L) x 75mm (P) x 175mm (C)
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).

R$

69,00
CAIXA VAZIA

Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

CAIXA DE TOMADA
CX63
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 6 módulos de tomada elétrica e até 3 módulos
que podem ser compostos por blocos de HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A
Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As conexões possuem sistema totalmente
modular, ou seja, o usuário, conforme sua necessidade, pode denir quais blocos serão
instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 130mm (L) x 110mm (P) x 200mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 111mm (L) x 110mm (P) x 183mm (C)
– Produto fabricado em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos, muito
utilizado em eletrodomésticos e eletrônicos).
Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

R$

69,00
CAIXA VAZIA

CAIXA DE TOMADA
CX34A
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 3 módulos de tomada elétrica e até 4 módulos
que podem ser compostos por blocos de HDMI, P2 Estéreo, USB Dados, USB
Carregador 2A Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As conexões possuem
sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua necessidade, pode denir
quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 95mm (L) x 90mm (P) x 165mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 65mm (L) x 90mm (P) x 138mm (C)
– Produto fabricado em aço

R$

99,00
CAIXA VAZIA

Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

CAIXA DE TOMADA
CX56
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 5 módulos de tomada elétrica e até 6 módulos
que podem ser compostos por blocos de HDMI, P2 Estéreo, USB Dados, USB
Carregador 2A Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As conexões possuem
sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua necessidade, pode denir
quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 125mm (L) x 115mm (P) x 295mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 116mm (L) x 115mm (P) x 283mm (C)
– Produto fabricado em aço
Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

R$169,00
CAIXA VAZIA

CAIXA DE TOMADA
CX45
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 4 módulos de tomada elétrica e até 5 módulos
que podem ser compostos por blocos de HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A
Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As conexões possuem sistema totalmente
modular, ou seja, o usuário, conforme sua necessidade, pode denir quais blocos serão
instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 170mm (L) x 125mm (P) x 140mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 150mm (L) x 125mm (P) x 116mm (C)
– Produto fabricado em aço

R$169,00
CAIXA VAZIA

Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

CAIXA DE TOMADA
CX32VGA
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 3 módulos de tomada elétrica, 1 módulo VGA
e até 2 módulos que podem ser compostos por blocos de HDMI, P2 Estéreo, USB Dados,
USB Carregador 2A Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As conexões possuem
sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua necessidade, pode denir
quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 136mm (L) x 90mm (P) x 209mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 120mm (L) x 90mm (P) x 200mm (C)
– Produto fabricado em alumínio
Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:

119,00

R$

CAIXA VAZIA

CAIXA DE TOMADA
CX44VGA
Este modelo de caixa tomada pode abrigar 4 módulos de tomada elétrica, 1 módulo VGA
e até 4 módulos que podem ser compostos por blocos de HDMI, P2 Estéreo, USB Dados,
USB Carregador 2A Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone). As conexões possuem
sistema totalmente modular, ou seja, o usuário, conforme sua necessidade, pode denir
quais blocos serão instalados.
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo da caixa: 136mm (L) x 90mm (P) x 344mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 120mm (L) x 90mm (P) x 335mm (C)
– Produto fabricado em alumínio

R$169,00
CAIXA VAZIA

Aplicação:
É indicada para montagem em bancadas, salas de conferência, salas de treinamento,
painel de TV, sala de estar, móveis sob medida, showrooms e escritórios. O produto
proporciona ao usuário praticidade na hora de fazer as conexões elétricas, de vídeo, de
dados e rede.
Garantia: 12 meses

cor:
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CAIXA DE TOMADA
CP45N
A caixa tomada para piso elevado ou concretado foi desenvolvida para proporcionar
versatilidade e conectividade ao seu ambiente home ou ofce. Seu colarinho possui cantos
retos que cam sobrepostos ao piso. Com excelente custo-benefício, este modelo de caixa
tomada abriga 4 tomadas elétricas e 5 módulos que podem ser compostos por blocos de
HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11 (telefone).
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo: 205mm (L) x 80mm (P) x 205mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 163mm (L) x 80mm (P) x 163mm (C)
– Compatível com eletrodutos de 1'’
– Produto fabricado em poliamida 6 com 20% de bra de vidro (material com alta rigidez e
resistência, boa estabilidade dimensional sob calor, baixa absorção de água, boa
resistência a muitos produtos químico, resistência excepcional às intempéries, excelente
comportamento ao envelhecimento térmico).
Aplicação:
A caixa tomada para piso elevado ou concretado é indicada para montagem em ambientes
home e ofce (salas de reunião, salas de conferência, salas de treinamento, showrooms e
escritórios).
Garantia: 12 meses

cor:

189,00

R$

CAIXA VAZIA

CAIXA DE TOMADA
CP45NB
A caixa tomada para piso elevado ou concretado foi desenvolvida para proporcionar
versatilidade e conectividade ao seu ambiente home ou ofce. Seu colarinho possui
cantos retos que cam sobrepostos ao piso. Com excelente custo-benefício este modelo
de caixa tomada abriga 4 tomadas elétricas e 5 módulos que podem ser compostos por
blocos de HDMI, USB Dados, USB Carregador 2A Turbo+, RJ-45 (rede) ou RJ-11
(telefone).
Dimensões Gerais:
– Dimensional externo: 180mm (L) x 87mm (P) x 180mm (C)
– Dimensional de corte para instalação: 160mm (L) x 80mm (P) x 160mm (C)
– Compatível com eletrodutos de 1''
– Produto fabricado em poliamida 6 com 20% de bra de vidro**
**Material com alta rigidez e resistência, boa estabilidade dimensional sob calor, baixa
absorção de água, boa resistência a muitos produtos químico, resistência excepcional às
intempéries, excelente comportamento ao envelhecimento térmico

R$195,00
CAIXA VAZIA

Aplicação:
A caixa tomada para piso elevado ou concretado é indicada para montagem em ambientes
home e ofce (salas de reunião, salas de conferência, salas de treinamento, showrooms e
escritórios).
Garantia: 12 meses

cor:

(51) 3902.1038 | (51) 3121.3414
8h às 18h – Segunda a Sexta

(51) 98051.2642
8h às 19h – Segunda a Sábado

R

E-mail
daniel@caixatomada.com

Rua Assis Brasil, 623 - Centro
Santa Cruz do Sul - RS - CEP 96810-158

CNPJ
28.253.697/0001-21

