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138 | Prachotěsné počítačové skříně

10 | Sada kol

Vybavení koly: 2 otočná kola, 2 pevná kola. 
10 |  Čís. 706 292 6F Kč 2.390,- 

11 | Sada kol

Vybavení koly: 4 otočná kola, z toho 2 s 
brzdou. 
11 |  Čís. 510 283 6F Kč 490,- 

14 | Sada kol z ušlechtilé oceli

Vybavení koly: 4 otočná kola, z toho 2 s 
brzdou. Materiál: ušlechtilá ocel. 
14 |  Čís. 290 447 6F Kč 2.490,- 

12 | Počítačové skříně z ušlechtilé oceli

9 | Počítačové skříně

13 | Počítačové skříně z ušlechtilé oceli

15 | Sada kol

Vybavení koly: 2 otočná, 2 pevná kola, 
všechna s brzdou. 
15 |  Čís. 113 038 6F Kč 990,- 

• Chráněné proti prachu a stříkající vodě 
IP42

• Aktivní ventilátor ve spodní skříňce 
na ochranu proti přehřátí

Celková výška: 1660 mm. Celková 
šířka: 650 mm. Celková hloubka: 570 mm. 
Vnitřní rozměry oddílu pro monitor: v x š x h 
581 x 598 x 570 mm. Max. velikost 
monitoru (TFT): 21 palce. Materiál 
korpusu: ocelový plech s práškovým 
vypalovaným lakem. Barva korpusu: světlá 
šedá. Barva čela: enziánová modrá. 
Rozměry okénka: 451 x 516 mm. 
Větrání: aktivní větrák (axiální ventilátor) 
s filtrační vložkou. Stupeň elektrického 
krytí: IP42. Vybavení: deska pro klávesnici. 
Vlastnost: uzamykatelné provedení. 
Typ dveří: otočné dveře. Přihrádka pro 
monitor. Hmotnost: 54 kg. Užitečné 
rozměry spodní police na přístroje 
v x š x h: 835 x 598 x 570 mm. 

8 |  Čís. 118 449 6F Kč 15.400,- 

• Velký úložný prostor s vysoce 
zatížitelnou výtažnou policí

Celková výška: 1600 mm. Celková 
šířka: 600 mm. Celková hloubka: 695 mm. 
Vnitřní rozměry oddílu pro monitor: v x š x h 
525 x 545 x 660 mm. Max. velikost 
monitoru (TFT): 21 palce. Materiál 
korpusu: ocelový plech s práškovým 
vypalovaným lakem. Barva korpusu: světlá 
šedá RAL 7035. Barva čela: enziánová 
modrá RAL 5010. Počet výsuvných 
polic: 1 ks. Nosnost každého výsuvu: 50 kg. 
Počet polic: 1 ks. Nosnost police: 50 kg. 
Vybavení: výtažná deska pro myš / deska 

pro klávesnici. Vlastnost: uzamykatelné 
provedení. Typ dveří: otočné dveře. 
Přihrádka pro monitor. Hmotnost: 68 kg. 

9 |  Čís. 706 291 6F Kč 15.900,- 

• Ideální pro oblasti s vysokými nároky 
na hygienu, vlhké prostředí apod.

• Kvalitní pracovní deska z HPL odolná 
proti vlhkosti

• Čtyři kvalitní otočná kola z ušlechtilé 
oceli, z toho 2 s brzdou

Celková výška: 1625 mm. Celková 
šířka: 600 mm. Celková hloubka: 350 mm. 
Vnitřní rozměry oddílu pro monitor: v x š x h 
548 x 598 x 330 mm. Max. velikost 
monitoru (TFT): 21 palce. Materiál 
korpusu: ušlechtilá ocel 1.4301, 
V2A. Barva korpusu: ušlechtilá 

ocel. Barva čela: ušlechtilá ocel. 
Rozměry okénka: 420 x 450 mm. 
Vlastnost: uzamykatelné provedení. Typ 
dveří: otočné dveře. Přihrádka pro monitor. 
Rozměry pracovní desky: 900 x 600 mm. 
Materiál pracovní desky: pracovní 
deska HPL. Hmotnost: 40 kg. Užitečné 
rozměry spodní police na přístroje 
v x š x h: 480 x 570 x 348 mm. 

12 |  Čís. 118 450 6F Kč 17.900,- 

• Odolné vůči vlhku, chladu, horku 
a mnoha chemikáliím

• Vyvinuto pro použití v potravinářském 
průmyslu, laboratořích, chladírnách atd.

• Ochrana proti prachu a stříkající vodě 
IP32

Celková výška: 1600 mm. Celková 
šířka: 700 mm. Celková hloubka: 590 mm. 
Vnitřní rozměry oddílu pro monitor: v x š x h 
495 x 630 x 500 mm. Vnitřní 
rozměry: v x š x h 835 x 630 x 500 mm. 
Materiál korpusu: ušlechtilá ocel 
1.4301. Barva korpusu: ušlechtilá ocel. 
Barva čela: ušlechtilá ocel. Rozměry 

okénka: 380 x 460 mm. Počet polic: 1 ks. 
Větrání: pasivní větrání (otvory ve stěně). 
Stupeň elektrického krytí: IP32. 
Vlastnost: uzamykatelné provedení. 
Typ dveří: otočné dveře. Přihrádka pro 
monitor. Hmotnost: 50.8 kg. 

13 |  Čís. 112 996 6F Kč 25.900,- 

Celoobvodové pryžové těsnění dveří, se 
sadou kol (příslušenství)
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