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Dimensiunile interioare ale compartimentului 
pentru monitor  

î. x lăț. x ad. 
548 x 598 x 330 mm

î. x lăț. x ad. 
548 x 598 x 330 mm

 

Varianta  standard cu masă de lucru cu masă de lucru și panou 
perforat

Dimensiunile plăcii de lucru mm  25 x 900 x 600 25 x 900 x 500
Culoarea corpului       
gri albăstrui RAL 7031  Nr.

 RON
 614 733 6F

1745.-
 523 116 6F

1875.-
 569 919 6F

1745.-
gri deschis RAL 7035  Nr.

 RON
   569 918 6F

1745.-
gri deschis RAL 7035
albastru gențiană RAL 5010

 Nr.
 RON

 114 895 6F
1745.-

 114 896 6F
1875.-

 

2 – 4 | Dulapuri pentru 
calculatoare
• Model stabil pentru atelier și producție
• Raport preț/calitate ieșit din comun
• Opțional cu suprafață de lucru melaminată

Înălțimea totală: 1638 mm. Lățimea totală: 600 mm. 
Adâncimea totală: 350 mm. Dimensiunea max. a ecranului 
(TFT): 20 țol. Materialul corpului: tablă de oțel, vopsită 
în câmp electrostatic. Ventilarea: ventilat pasiv (perete 
cu fante). Tipul de protecție: IP20. Caracteristică: cu 
încuietoare. Compartiment pentru monitor. 

Compus din trei piese – montaj facil.

5 – 6 | Dulapuri cu oblon 
pentru computer
• Dulap de pardoseală cu încuietoare și oblon cu rulare 

ușoară
• Spațiu de depozitare pentru calculator, imprimantă și 

accesorii
• Inclusiv 4 roți pivotante (dintre care 2 cu frâne)

Înălțimea totală: 1630 mm. Lățimea totală: 600 mm. 
Adâncimea totală: 560 mm. Dimensiunile interioare 
ale compartimentului pentru monitor: î. x lăț. x ad. 
548 x 598 x 330 mm. Dimensiunea max. a ecranului 
(TFT): 20 țol. Materialul corpului: tablă de oțel, vopsită 
în câmp electrostatic. Culoarea fontului: gri deschis. 
Dimensiunile ferestrei: 420 x 450 mm. Ventilarea: ventilat 
pasiv (fante de ventilare). Tipul de protecție: IP20. 
Caracteristică: mobil / cu încuietoare. Dotarea roții: 4 roți 
pivotante, dintre care 2 cu frână. Compartiment pentru 
monitor. Greutatea: 54 kg. 

Compus din două piese – montaj facil.

5 | Culoarea corpului: gri albăstrui RAL 7031. 
 Nr. 523 117 6F RON 3090.- 

6 | Culoarea corpului: gri deschis RAL 7035 / albastru 
gențiană RAL 5010. 
 Nr. 114 897 6F RON 3090.- 

1 | Set de roți

Dotarea roții: 4 roți pivotante, dintre care 2 cu frână. 
1 |  Nr. 510 283 6F RON 155.- 

 

RON 1745.-
Nr. 614 733 6F
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