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Excessories
ATMOSFERAS
NIGHT COLLECTION
Uma vasta gama de acessórios, cores e combinações.
Inúmeros acabamentos em couro e tecidos finos que
podem enriquecer e dar vida ao dormitório.
Armários e closets de diversos acabamentos podem
acomodar cabides elegantes, capas para roupas,
sapateiras, porta lenços e gravatas, gavetas e
prateleiras iluminadas, bandejas em tecido,
recipientes e bandejas organizadoras, caracterizadas
por várias formas, tamanhos e cores.
O dormitório torna-se assim a entrada para um mundo
inexplorado e colorido, animado e enriquecido com
personalidade; um mundo diferente, vivo e mutável,
sempre refinado e esteticamente incomparável.
As páginas seguintes oferecem numerosos exemplos
de combinações possíveis, em que todos os
elementos da coleção Excessories são habilmente e
elegantemente combinados.
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CASUAL
Um armário prático e organizado, para todos os dias.
Elementos funcionais, sempre respeitando os
parâmetros de elegância.
Cabides, haste para retirar cabides de madeira faia
com acabamento em wengé, gavetas de alumínio
pintadas, acabamento em cinza metalizado e
bandejas organizadora de tecido são os protagonistas.
Suporte para cabide extraível, sapateiras e calceiros,
aplicados em gavetas internas, se apresentam
eficientes.
Os tecidos escuros e claros misturam-se numa fusão
absoluta de cores, perfeitamente compatíveis com
diversas tipologias de armário.
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AMBIENTES CASUAL | COMPOSIÇÃO 1
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Gavetas de alumínio de 4 lados:
Elementos técnicos completamente ocultos por trás
de um design moderno. O desenho especial do perfil,
que lembra uma onda sinuosa e leve, o torna único
e inigualável.

Prático cabide giratório, aplicado
sob a prateleira, para desfrutar
quando necessário.

Elementos altamente refinados e que
economizam espaço para a perfeita
organização e conotação cromática do
armário.
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AMBIENTES CASUAL | COMPOSIÇÃO 1

Artigos presentes na COMPOSIÇÃO 1

CONTER

DEPENDURAR

Recipiente
- Dimensões da base (mm): 390 x465 H 255
- Dimensões da tampa (mm): 400 x480 H 50
Cabide feminino com
pinças para saias

Cabide masculino com
haste para calças

EXTRAIR

Gaveta em alumínio 4 lados H 78
Cabide porta saias

Gaveta em alumínio 4 lados H 128

Cabide porta calças

Cabide porta calças e/ou cabide porta salas
para gaveta em alumínio 4 lados H 52

Haste para retirar cabides

Suporte para cabide
giratório

Tubo cabideiro e suportes para tubo
para prateleira em madeira

CASUAL | 1
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AMBIENTES CASUAL | COMPOSIÇÃO 2
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O suporte para cabide pode ser extraível: embutido
na prateleira, oculta-se no armário e acaba por ser
um elemento útil de apoio.

Máxima adaptabilidade: as gavetas da
coleção, que podem ser feitas com
frontal de madeira, estão disponíveis
em três alturas, capazes de acomodar
todo tipo de peça de roupa, incluindo
acessórios e itens volumosos.

Existem vários tipos de cabides para
escolher, tanto para mulheres como
para homens; acabamento elegante
e com extrema atenção aos detalhes
funcionais, como o gancho em
acabamento cinza metalizado.

14

15

Excessories | ATMOSFERAS | NIGHT COLLECTION

AMBIENTES CASUAL | COMPOSIÇÃO 2

CONTER

Artigos presentes na COMPOSIÇÃO 2
DEPENDURAR

Recipiente
- Dimensões base (mm): 390x465 H 255
- Dimensões tampa (mm): 400x480 H 50
Cabide feminino com
pinças para saias

Cabide porta saias

Cabide masculino com
haste para calças

EXTRAIR

Gaveta em alumínio 3 lados H 78
FRONTAL MADEIRA H 100

Cabide porta calças

Gaveta em alumínio 3 lados H 128
FRONTAL MADEIRA H 150

Sapateira em aramado para gaveta em alumínio 4 lados H 52

Haste para retirar cabides

Suporte para cabide
extraível

Tubo cabideiro e suportes para tubo
para prateleira de madeira

CASUAL | 2
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LIGHT
Os detalhes especiais tornam o closet ainda mais
refinado e exclusivo.
Os cabides e organizadores agora coexistem com
porta bolsas, sapateiras e organizadores em couro,
que cuidadosamente abrigam e armazenam
acessórios e jóias.
As gavetas frontal em madeira ou vidro se alternam
com as de metal, de alto design e gosto vanguardista.
Os acabamentos lembram tons frescos, fortes e
envolventes.
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AMBIENTES LIGHT | COMPOSIÇÃO 1
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O closet se torna precioso: as bandejas
porta objetos em couro sintético protegem
relógios, óculos, brincos e anéis.
Seus inúmeros acabamentos, do marrom
moka aos diferentes tons de cinza até o
branco toffe, os tornam sempre
perfeitamente adaptáveis.

Linha limpa e rigorosa, com
atenção aos detalhes:
os cabides para calças e para
saias são feitos de madeira
faia, acabamento wengé.

Discrição ordenada:
as gavetas extraíveis podem ser
equipadas com uma sapateira
em estrutura aramada.
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Artigos presentes na COMPOSIÇÃO 1

AMBIENTES LIGHT | COMPOSIÇÃO 1

CONTER

DEPENDURAR

Recipiente
- Dimensões base (mm): 250x465 H 255
- Dimensões tampa (mm): 260x480 H 50
Cabide feminino com
pinças para saias

Cabide masculino com
haste para calças

Cabide porta saias

Cabide porta calças

Recipiente
- Dimensões base (mm): 390x465 H 255
- Dimensões tampa (mm): 400x480 H 50

ARMAZENAR

Bandeja multiuso com 4 divisões
Material: couro sintético

Bandeja porta brincos e anéis
Material: couro sintético

Bandeja porta relógios
Material: couro sintético

PROTEGER

Argola porta lenços e
cachecóis

Porta bolsas

Capa porta roupas com fole

LIGHT | 1

Haste para retirar cabides
24

Tubo cabideiro e suportes para tubo
para prateleira de madeira
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EXTRAIR

Gaveta em alumínio 4 lados H78

Sapateira em aramado para gaveta em alumínio 4 lados H 52
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AMBIENTES LIGHT | COMPOSIÇÃO 2
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As capas em tecido de algodão para
roupas, estão disponíveis em verde menta,
cinza gres e marrom mattone.
Os botões em madeira de oliveira,
acabamento em wengé, permitem fechá-los
com facilidade e elegância.

As gavetas deslizantes, com
formas finas e lineares, podem
acomodar calceiros em alumínio,
para um arranjo ordenado dos
vestuários.
A guarnição macia permite que
as calças não escorreguem.

Os acessórios merecem a mesma
atenção que os vestuários:
porta bolsas, porta gravatas,
argolas para lenços e cachecóis.
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AMBIENTES LIGHT | COMPOSIÇÃO 2

Artigos presentes na COMPOSIÇÃO 2

CONTER

DEPENDURAR

Cabide feminino com
pinças para saias

Cabide masculino com
haste para calças

Cabide porta saias

Cabide porta calças

Recipiente com lingueta em couro sintético
- Dimensões base (mm): 250x465 H 255
- Dimensões tampa (mm): 260x480 H 50

Recipiente com lingueta em couro sintético
- Dimensões base (mm): 390x465 H 255
- Dimensões tampa (mm): 400x480 H 50

ARMAZENAR

Argola porta lenços e
cachecóis

Argola porta gravatas e
cintos

Porta bolsas
Bandeja multiuso com 3 divisões
Material: couro sintético

Bandeja multiuso com 5 divisões
Material: couro sintético

Bandeja porta relógios
Material: couro sintético

PROTEGER

Haste para retirar cabides

Haste porta gravatas
com suportes em couro

Capa porta roupas com fole

LIGHT | 2

Suporte para cabide
giratório
32

Tubo cabideiro e suportes para tubo
para prateleira de madeira
33
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EXTRAIR

Gaveta em alumínio 3 lados H 128
FRONTAL MADEIRA H 150

Gaveta em alumínio 3 lados H 52
FRONTAL VIDRO H 75

Cabide porta calças e/ou cabide porta salas
para quadro em alumínio 3 lados H 52
FRONTAL VIDRO H 75
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HIGH-END
Múltiplos elementos e combinações, para um closet
especial e inigualável.
A leveza e a linearidade refinada das gavetas de 4
lados em alumínio ou com os frontais em vidro se
refletem nas sapateiras, nos porta gravatas, bandeja
em tecido e nos cabides que, agora com inserções
de couro, preservam um design requintado.
As cores das bandejas, com seus tons vivos e
decisivos, combinam perfeitamente com os
acabamentos dos organizadores.
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AMBIENTES HIGH-END | COMPOSIÇÃO 1
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HIGH MOOD

Excessories | ATMOSFERAS | NIGHT COLLECTION

Um armário de formas leves e
futuristas e com liberdade para
compor: as gavetas em alumínio
de 4 lados combinadas com os
3 lados com frontal em vidro, onde
nenhum elemento técnico é visível,
é o símbolo da inovação
tecnológica e do design mais
refinado.

Sapateira em chapa de metal
pintada inserida na gaveta.
Uma característica adicional
para um closet completo.

Os organizadores, dispostos na
gaveta também servem como porta
objetos.
De altissima qualidade e estética,
eles podem ser em acabamento
wengé ou nogueira.
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AMBIENTES HIGH-END | COMPOSIÇÃO 1

Artigos presentes na COMPOSIÇÃO 1

CONTER

DEPENDURAR

Cabide feminino com
pinças para saias

Cabide masculino com
haste para calças

Cabide porta saias

Cabide porta calças

Recipiente com lingueta em couro sintético
- Dimensões base (mm): 250x465 H 255
- Dimensões tampa (mm): 260x480 H 50

Recipiente com lingueta em couro sintético
- Dimensões base (mm): 390x465 H 255
- Dimensões tampa (mm): 400x480 H 50

ARMAZENAR

Argola porta lenços e
cachecóis

Argola porta gravatas e
cintos

Porta bolsas
Bandeja multiuso com 3 divisões
Material: couro sintético

Bandeja multiuso com 5 divisões
Material: couro sintético

Bandeja porta brincos e anéis
Material: couro sintético

PROTEGER

Haste para retirar cabides

Haste porta gravatas
com suportes em couro

Suporte para cabide
extraível

Capa porta roupas com fole

HIGH-END | 1
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EXTRAIR

Gaveta em alumínio 3 lados H 128
FRONTAL MADEIRA H 150

Gaveta em alumínio 3 lados H 78
FRONTAL VIDRO H 100

Gaveta em alumínio 4 lados H 128

Cabide porta calças e/ou cabide porta salas
para gaveta em alumínio 4 lados H 52

Sapateira em chapa para gaveta em alumínio 4 lados H 52

PRATELEIRAS

Tubo cabideiro e suportes para tubo para prateleira
com quadro em alumínio
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AMBIENTES HIGH-END | COMPOSIÇÃO 2
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Bandejas em tecido, de diferentes
tamanhos e acabamentos, com
lingueta em couro sintético, para
guardar objetos e acessórios.

Gavetas que se transformam
em prateleiras de armazenamento,
como dentro de uma boutique
elegante: com fundo em vidro,
as bandejas de armazenamento
e as jóias tornam-se elementos
preciosos.

As gavetas podem ser equipadas
com praticas tulhas em matelassê,
feitas sob medida na refinada cor
cinza Tasmania.
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AMBIENTES HIGH-END | COMPOSIÇÃO 2

Artigos presentes na COMPOSIÇÃO 2

CONTER

DEPENDURAR

Cabide feminino com
pinças para saias

Argola porta lenços e
cachecóis

Haste para retirar cabides

Cabide masculino com
haste para calças

Argola porta gravatas e
cintos

Cabide porta saias

Recipiente com lingueta em couro sintético
- Dimensões base (mm): 390x465 H 125
- Dimensões tampa (mm): 400x480 H 50

Recipiente com lingueta em couro sintético
- Dimensões base (mm): 390x465 H 255
- Dimensões tampa (mm): 400x480 H 50

Bandeja com lingueta em couro sintético
- Dimensões (mm): 350x400 H 80

Bandeja com lingueta em couro sintético
- Dimensões (mm): 350x400 H 120

Cabide porta calças

Porta bolsas

ARMAZENAR

Bandeja multiuso com divisão interna
Material: couro sintético

Bandeja multiuso com 4 divisões
Material: couro sintético

Bandeja porta brincos e anéis
Material: couro sintético

Bandeja porta relógios
Material: couro sintético

Bandeja porta brincos
Material: couro sintético

Haste porta gravatas
com suportes em couro

HIGH-END | 2

Suporte para cabide
giratório
50

Tubo cabideiro e suportes para tubo
para prateleira de madeira
51

Excessories | ATMOSFERAS | NIGHT COLLECTION

PROTEGER

Capa porta roupas com fole

EXTRAIR

Gaveta em alumínio 3 lados H 128
FRONTAL VIDRO H 150

Gaveta em alumínio 4 lados H 52

Gaveta em alumínio 4 lados H78

Tulha para gaveta em alumínio 4 lados H 52

PRATELEIRAS

Tubo cabideiro e suportes para tubo para prateleira
com quadro em alumínio
52
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LUXURY
A coleção Excessories se expressa completamente
e se revela elegantemente em todas as suas facetas
na proposta mais alta e eleva o closet a um objeto
de luxo.
E a luz, que amplia a beleza de tudo que contém no
armário, aqui é um importante componente.
Prateleiras em vidro iluminadas, que permitem a
exposição de bolsas, roupas e chapéus, como em um
ateliê, cabides que valorizam as peças, gavetas com
frontal em vidro, organizadores em couro e bandejas
para camisas, porta gravatas e haste para retirar
cabides com empunhadura em couro.
Um jogo de luz e cores, tons claros mesclados com
os que lembram a terra e o fogo ou o verde inglês,
que fazem do armário o lugar mais apreciado da casa.
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AMBIENTES LUXURY | COMPOSIÇÃO 1
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O couro como protagonista:
cabides, porta gravatas e
porta cintos, com várias
combinações, caracterizam
o armário com tons de cores
decisivos.

Composições personalizáveis
dentro do closet:
uma alternância de cheio
e vazio, de tecidos finos e
detalhes refinados.

Gavetas de alumínio com frontal e
fundo em vidro.
Materiais preciosos que, juntamente
com a atenção especial aos detalhes,
claramente visível entre a lateral e
o frontal, compõem uma gaveta única
e futurista.
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AMBIENTES LUXURY | COMPOSIÇÃO 1

Artigos presentes na COMPOSIÇÃO 1

CONTER

DEPENDURAR

Cabide feminino com
pinças para saias.
Inserto em couro.

Cabide masculino com
haste para calças.
Inserto em couro.

Cabide porta saias.
Inserto em couro.

Cabide porta calças.
Inserto em couro.

Recipiente com lingueta
em couro sintético
- Dimensões base
(mm): 250x465 H 255
- Dimensões tampa
(mm): 260x480 H 50

Recipiente com lingueta
em couro sintético
- Dimensões base
(mm): 390x465 H 125
- Dimensões tampa
(mm): 400x480 H 50

Bandeja com lingueta e frontal em couro sintético
- Dimensioni (mm): 350x400 H 80
Argola porta lenços e
cachecóis

Argola porta gravatas e
cintos

Recipiente com lingueta
em couro sintético
- Dimensões base
(mm): 390x465 H 255
- Dimensões tampa
(mm): 400x480 H 50

Bandeja com lingueta e frontal em couro sintético
- Dimensioni (mm): 350x400 H 120

Porta bolsas

ARMAZENAR

Bandeja multiuso com
divisão móvel interna
Material: couro

Haste para cabide.
Empunhadura em couro.

Haste para retirar cabides.
Empunhadura em couro.

Bandeja porta anéis
Material: couro

Bandeja porta brincos e
porta anéis
Material: couro

Bandeja porta relógios
Material: couro

Haste porta gravatas
com suportes em couro

LUXURY | 1
Bandeja multiuso com divisão interna
Material: couro sintético

60

Bandeja multiuso com 5 divisões
Material: couro sintético

Bandeja porta brincos e anéis
Material: couro sintético
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AMBIENTES LUXURY | COMPOSIÇÃO 1

ARMAZENAR

Revestimento para gaveta, prateleira e
sapateira em chapa metálica
Material: couro sintético

EXTRAIR

Revestimento para gaveta com 3 divisões
Material: couro sintético

Gaveta em alumínio 3 lados H 78
FRONTAL VIDRO H 100

Gaveta em alumínio 3 lados H 128
FRONTAL VIDRO H 150

PROTEGER

Gaveta em alumínio 4 lados H 128

Tulha para gaveta em alumínio 4 lados H 52 lados H 52

Sapateira em chapa para gaveta em alumínio 4

Capa porta roupas com fole

PRATELEIRAS

Prateleira com quadro em alumínio
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Tubo cabideiro e suportes para tubo
para prateleira com quadro em alumínio
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AMBIENTES LUXURY | COMPOSIÇÃO 2
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O cabideiro em alumínio e o desenho
especial do suporte do tubo, embelezam
ainda mais o design do armário.

Organizadores em couro, habilmente
combinados e dispostos em
fundos em couro sintético:
elementos elegantes e refinados
que continuam harmoniosamente
o movimento suave do perfil da
gaveta.

O vidro e a luz, ajustáveis e modulares, realizam
a amplificação estética do armário.
As prateleiras em vidro iluminadas dividem, com
suas linhas decisivas, os diferentes compartimentos
e fazem com que cada elemento se destaque.
O sistema de iluminação está perfeitamente oculto.

66

67

Excessories | ATMOSFERAS | NIGHT COLLECTION

AMBIENTES LUXURY | COMPOSIÇÃO 2

Artigos presentes na COMPOSIÇÃO 2

CONTER

DEPENDURAR

Cabide feminino com
pinças para saias.
Inserto em couro.

Cabide masculino com
haste porta calça.
Inserto em couro.

Cabide porta saias.
Inserto em couro.

Cabide porta calças.
Inserto em couro.

Recipiente com lingueta
em couro sintético
- Dimensões base
(mm): 250x465 H 255
- Dimensões tampa
(mm): 260x480 H 50

Recipiente com lingueta
em couro sintético
- Dimensões base
(mm): 390x465 H 125
- Dimensões tampa
(mm): 400x480 H 50

Bandeja com lingueta e frontal em couro sintético
- Dimensões (mm): 350x400 H 80
Argola porta lenços e
cachecóis

Argola porta gravatas e
cintos

Recipiente com lingueta
em couro sintético
- Dimensões base
(mm): 390x465 H 255
- Dimensões tampa
(mm): 400x480 H 50

Bandeja com lingueta e frontal em couro sintético
- Dimensões (mm): 350x400 H 120

Porta bolsas

ARMAZENAR

Bandeja multiuso com
divisão mobile interna
Material: couro

Haste para cabide.
Empunhadura em couro.

Haste para retirar cabides.
Empunhadura em couro.

Bandeja porta anéis
Material: couro

Bandeja porta brincos e
porta anéis
Material: couro

Bandeja porta relógios
Material: couro

Hasteporta gravatas
com suportes em couro

LUXURY | 2
Bandeja multiuso com divisão interna
Material: couro sintético

Bandeja multiuso com 3 divisões
Material: couro sintético

Bandeja multiuso com 4 divisões
Material: couro sintético

Suporte para cabide
giratório
68
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AMBIENTES LUXURY | COMPOSIÇÃO 2

ARMAZENAR

EXTRAIR

Bandeja multiuso com 5 divisões
Material: couro sintético

Bandeja porta anéis
Material: couro sintético

Bandeja multiuso com divisão interna
Material: couro sintético

Bandeja porta relógios
Material: couro sintético

Revestimento para gaveta, prateleira e
sapateira em chapa metálica
Material: couro sintético

Bandeja porta brincos e anéis
Material: couro sintético

Revestimento para gaveta com 3 divisões
Material: couro sintético

Gaveta em alumínio 3 lados H 128
FRONTAL MADEIRA H 150

Gaveta em alumínio 3 lados H 78
FRONTAL VIDRO H 100

Gaveta em alumínio 3 lados H 128
FRONTAL VIDRO H 150

Gaveta em alumínio 4 lados H 52

Gaveta em alumínio 4 lados H 78

Cabide porta calças e/ou cabide porta salas
para gaveta em alumínio 4 lados H 52

Tulha para gaveta em alumínio 4 lados H 52

Sapateira em chapa para gaveta em alumínio 4 lados H 52

PROTEGER

PRATELEIRAS

Excessories

Capa porta roupas com fole
70

Prateleira com quadro em alumínio

Tubo cabideiro e suportes para tubo
para prateleira com quadro em alumínio

71
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AMBIENTES CASUAL | COMPOSIÇÃO 1

AMBIENTES CASUAL | COMPOSIÇÃO 2
72
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AMBIENTES LIGHT | COMPOSIÇÃO 1

NÍVEL DE PREÇO

AMBIENTES LIGHT | COMPOSIÇÃO 2

NÍVEL DE PREÇO
73

AMBIENTES | RIEPILOGO

NÍVEL DE PREÇO

NÍVEL DE PREÇO

AMBIENTES HIGH-END | COMPOSIÇÃO 1

AMBIENTES HIGH-END | COMPOSIÇÃO 2

AMBIENTES | RIEPILOGO

AMBIENTE LUXURY | COMPOSIÇÃO 1

NÍVEL DE PREÇO

AMBIENTE LUXURY | COMPOSIÇÃO 2

NÍVEL DE PREÇO
74

NÍVEL DE PREÇO

NÍVEL DE PREÇO
75
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ACABAMENTOS

ACABAMENTOS
Armazenar - Couro sintético
MARROM MOKA

CINZA ELEPHANT

MARROM TABACCO

BRANCO TOFFEE

Conter - Tecido
CINZA OLIVA

MARROM TAUPE

Armazenar - dependurar - Couro

CINZA TASMANIA

CINZA LINO

BROWN

LARANJA ZUCCA

BLU DENIM

VERMELHO BITTER

VERDE SALVIA

Proteger - Tecido 100% algodão

MARROM MOKA

CINZA ELEPHANT

CINZA LINO

MARROM VISONE

RACING GREEN

MARROM COLONIALE

CINZA TORTORA

CINZA GRES

MARROM MATTONE

VERDE MENTA

NIGHT COLLECTION
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ARTURO SALICE S.p.A.

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

SALICE FRANCE S.A.R.L.

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
VIA ROTA DOS MÓVEIS I n.399
4585-325 GANDRA-PAREDES (DISTRITO PORTO)
TEL. 00351 224 154 221
info@saliceportugal.pt
www.salice.com

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações técnicas.
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