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Tип
размери д x ш x в

(мм)
възможност
за окачване

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4638 102 x 100 x 60 да 1,33 1,60
6716 102 x 160 x 75 да 2,08 2,50
6717 102 x 215 x 75 да 2,92 3,50
4639 137 x 160 x 81 да 2,75 3,30
6718 150 x 235 x 125 да 5,25 6,30
3179 205 x 352 x 150 не 10,25 12,30
3180 310 x 500 x 200 не 23,25 27,90

цвят

Практичен и икономичен 

вариант за складиране 

на малки детайли

Държач за отвертки, 
чукове.

Тип: 4876

СТЕННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

Пластмасови разпределители
- Използват се за прегледно класифициране и складиране на маломерни

предмети. 

- Произведени са от удароустойчив полипропилен.

- Дъната на разпределителите са приспособени за движение по ролков
конвейр, складиране или окачване на перваз за разпределители.

Тип: 6716

Тип: 6717

Тип: 6718

Перваз за пластмасови 
разпределители Тип: 3185

- Первазите служат за удобно закачване
на пласмасовите разпределители, което дава
възможност за просто, но много практично
складиране на малонмерни предмети.  

- Первазът е изработен от поцинкована стоманена
ламарина.

- Монтирането става с помощта на винтове, дюбели
или нитове.

- Крепежните елементи не са включени.
Универсален държач.

Тип: 4875
8 кукички 30 мм 

+ 8 кукички 40 мм
(общо 16 бр)

Държач за ключове.

Тип: 4874
За 8 гаечни или винтови ключа.

Полипропиленови
первази за стени
Тип: 4872

- Система от первази, които
могат лесно да се застопорят
на стената. 

- Первазите могат да се закачат
плътно един до друг.

- На первазите могат да се
закачат разпределители 
и държачи за инструменти.

- Изработени от полипропилен.

59 см

450 x 20 x 540 мм

3,83
c ДДС: 4,60

22,17
c ДДС: 26,60

3,50
c ДДС: 4,20

3,50
c ДДС: 4,20

8,25
c ДДС: 9,90 6,00

c ДДС: 7,20

Държач за инструменти.
Тип: 4877
Могат да се поставят 
до 96 бр. инструменти.

Държач за бургии.

Тип: 4873

3,50
c ДДС: 4,20
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