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 1 2 3 4 5 6
Výška mm 1280 1280 1800 1800 1800 1800
Šírka mm 520 820 520 520 820 820
Hĺbka mm 520 420 520 520 420 420
Počet políc ks 2 2 4 2 4 2
Vyhotovenie vitríny  s polovičnou výškou s polovičnou výškou stĺpová vitrína so spodnou skriňou obdĺžniková vitrína so spodnou skriňou
Počet poschodí ks 3 3 5 3 5 3
Osvetlenie          
bez osvetlenia  Čís.

 €
 506 560 6F

399,-
 506 561 6F

499,-
 506 556 6F

549,-
 506 562 6F

699,-
 506 557 6F

549,-
 506 563 6F

859,-
s nízkonapäťovým 
osvetlením

 Čís.
 €

 506 596 6F
559,-

 506 599 6F
649,-

 506 565 6F
649,-

 506 600 6F
849,-

 506 566 6F
679,-

 506 601 6F
999,-

1 – 6 | Dizajnové vitríny
Dizajnové vitríny sa dodávajú 
v demontovanom stave.

Hliníkové profily sú trvalo spojené z výroby 
s bezpečnostnými sklami ESG. Montáž 
a demontáž je realizovateľná v krátkom 
čase pomocou moderného, jednoduchého 
zásuvného a fixačného systému. Vitríny 
sa môžu pri nepoužívaní alebo pre iné 
miesto použitia bez problémov znova 
demontovať, preto sú tiež ideálne 
na použitie na veľtrhoch a výstavách. 
Balenie je opätovne použiteľné a slúži ako 
prepravné a skladovacie balenie.

Špeciálne vyhotovenia možné 
na vyžiadanie.

• Vysoko kvalitné hliníkové profily 
strieborné eloxované, steny a dvere 
zo 4 mm hrubého jednovrstvového 
bezpečnostného skla, police plynule 
nastaviteľné vo výške

• So zošikmenými rohmi na dosiahnutie 
exkluzívneho dizajnu, voliteľne 
s osvetlením alebo bez neho

• Spodná polica je dole duto vyfrézovaná, 
s miestom pre zakryto montované 
kolieska na mobilné použitie alebo 
pre transformátor alternatívneho 
nízkonapäťového osvetlenia

Sklenený materiál: bezpečnostné sklo 
ESG. Materiál rámu: hliník. Farba 
rámu: strieborná eloxovaná. Materiál 
police: jednovrstvové bezpečnostné 
sklo (ESG). Hrúbka dverí: 4 mm. 
Druh dverí: dvere s jednovrstvovým 
bezpečnostným sklom. Spôsob 
uzamykania: bezpečnostný cylindrický 
zámok s 2 kľúčmi. Nosnosť police: 15 kg. 
Hrúbka police: 5 mm. 
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