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DIELENSKÝ NÁBYTOK – ECONOMY

- Ekonomický variant dielenského nábytku.

- Z jednotlivých dielov je možné zostaviť ľubovoľný variant.

- Podnože a zásuvkové kontajnery sú priamo montované k spodnej strane
pracovnej dosky stola.

Zásuvkové kontajnery a zásuvkové
dielenské skrine ECONOMY 
- Konštruované z oceľového plechu s hrúbkou 1 mm.

- Uzamykanie je riešené cylindrickým zámkom s centrálnym
uzamykacím mechanizmom.

- Uzáver je vybavený systémom blokácie proti vysunutiu 
viac zásuviek.

Max. nosnosť korpusu je 250 kg, zásuvky sú vedené
guličkovými 75% výsuvmi s nosnosťou 40 kg.

Dielenské skrine rady ECONOMY
- Vyznačujú sa masívnou konštrukciou z kvalitného

oceľového plechu, zosilnenou perforovanými výplňami
bočných stien Q Systému, ktoré slúžia na uchytenie
držiakov náradia.

- Uzamykanie skrine je riešené cylindrickým zámkom, ktorý
je doplnený bezpečnostným dvojbodovým rozvorovým
mechanizmom.

Nosnosť korpusu 500 kg, nosnosť zásuvky 40 kg,
nosnosť police 40 kg, výšková prestaviteľnosť políc 
25 mm, zásuviek 32 mm.

Servisné vozíky rady ECONOMY
- Konštruované z oceľového plechu s hrúbkou 1 mm.

- Uzamykanie je riešené cylindrickým zámkom
s centrálnym uzamykacím mechanizmom.

- Uzáver je vybavený systémom blokácie proti vysunutiu viac zásuviek.

- Max. nosnosť korpusu je 150kg. Zásuvky sú vedené guličkovými 100% výsuvmi
s nosnosťou 40 kg.

Pracovná doska 
rady ECONOMY  
Typ 3655: – 750 x 1500 mm
Typ 3656: – 750 x 2000 mm

- Vyrobená z bukovej vode odolnej 
lepenej špárovky hr. 25 mm.

TYP 3429 3655 3656 3654 3653 3652 3650 3651
Počet zásuviek/políc - - - 6/0 5/0 8/0 0/4 3/3

v x hl x š (mm) V = 810 750 x 1500 750 x 2000 931 x 500 x 620 810 x 600 x 620 1000 x 600 x 620 1800 x 600 x 620 1800 x 600 x 620
Cena (EUR) 44,00 94,00 128,00 392,00 329,00 398,00 290,00 357,00
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Zostavte si variant, 

ktorý Vám vyhovuje

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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