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DÍLENSKÝ NÁBYTEK – ECONOMY

- Ekonomická varianta dílenského nábytku. 

- Z jednotlivých dílů lze sestavit libovolnou variantu.

- Podnože a zásuvkové kontejnery jsou přímo montovány 
ke spodní straně pracovní desky stolu.

Zásuvkové kontejnery a zásuvkové
dílenské skříně ECONOMY 
- Konstruovány jako tuhé svařence z ocelového plechu 

o tloušťce 1 mm. 

- Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem  s centrálním
uzamykacím mechanismem.

- Uzávěr je vybaven systémem blokace proti vysunutí více
zásuvek. 

Max. nosnost korpusu je 250 kg, zásuvky jsou vedeny
kuličkovými 75% výsuvy s nosností 40 kg.

Dílenské skříně řady ECONOMY 
- Vyznačují se masivní konstrukcí z kvalitního ocelového plechu,

zesílenou perforovanými výplněmi bočních stěn 
Q-SYSTEMU, které slouží pro uchycení držáků nářadí.

- Uzamykání skříní je řešeno cylindrickým zámk   em, který je
doplněn bezpečnostním dvoubodovým rozvorovým
mechanismem.

Nosnost korpusu 500 kg, nosnost zásuvky 40 kg, 
nosnost police 40 kg, výšková přestavitelnost polic 25 mm,
zásuvek 32 mm.

Servisní vozíky řady ECONOMY  
- Konstruovány jako tuhé svařence z ocelového plechu  o tloušťce 1 mm.

- Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem 
s centrálním uzamykacím mechanismem.

- Uzávěr je vybaven systémem blokace proti vysunutí více zásuvek. 

- Max. nosnost korpusu je 150 kg. Zásuvky jsou vedeny kuličkovými 100%
výsuvy s nosností 40 kg.

Pracovní deska 
řady ECONOMY  
Typ: 3655 – 750 x 1500 mm
Typ: 3656 – 750 x 2000 mm

- Vyrobena z bukové vodovzdorné 
lepené spárovky tl. 25 mm.

TYP 3429 3655 3656 3654 3653 3652 3650 3651
Počet zásuvek/polic - - - 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 (Kč) 1 490,- 3 090,- 4 390,- 12 790,- 10 890,- 13 790,- 9 590,- 11 490,-

PODNOŽÍ PRACOVNÍ DESKA SERVISNÍ VOZÍK
ZÁSUVKOVÝ
KONTEJNER

ZÁSUVKOVÁ 
SKŘÍŇ

DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ
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Sestavte si variantu, 

která Vám vyhovuje

Změny technických specifikací a cen jsou vyhrazeny.
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