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 D U L A P U R I  P E N T R U  S T O C A R E 

•  piesele mici vor fi întotdeauna la vedere şi la 
îndemână

• în trei variante coloristice 

 Dulapul este fabricat din tablă sudată din oţel cu grosimea de 1,0 mm. Uşile sunt 
consolidate cu balamale acoperite şi închizătoare cu cremonă. Dulapurile sunt 
prevăzute cu bare pentru suspendarea boxelor din material plastic. Locurile de pe 
peretele din spate sunt destinate cutiilor mai mari A, iar barele de pe partea interioară a 
uşilor sunt folosite pentru boxele mai mici, B. Boxele din material plastic sunt evident o 
componentă a livrării. 

 DULAP PENTRU DEPOZITARE MĂRFURI DIVERSE, PROFESIONAL 

model ➀ ➀
î. × lăţ. × ad. mm 1040 × 1000 × 435 1990 × 1000 × 435
numărul de vase A buc. 36 72
numărul de vase B buc. 100 160
RAL 7035 gri cda. nr. 2G 606 061 2G 902 751

RAL 5012 albastru cda. nr. 2G 606 062 2G 902 753

RAL 6011 verde cda. nr. 2G 606 063 2G 902 758

RON 3.070,- 4.650,-
 

dimensiunile vasului A, lung. × lăţ. × î. 224 × 144 × 108 mm
dimensiunile vasului B, lung. × lăţ. × î. 119 × 77 × 56 mm

 Corp sudat din tablă de oţel cu grosimea de 0,8 până la 1 mm. Finisat la suprafaţă 
cu vopsele pulbere. Uşi întărite cu balamale exterioare care se deschid într-un unghi 
de 180°. Pe uşi sunt prinse 80 de cutii de mărimea A, în interiorul dulapului pe poliţe 
zincate se află 56 de cutii de mărimea B şi 15 cutii de mărimea C. 

model ➁
î. × lăţ. × ad. mm 1950 × 1200 × 500
numărul de vase A buc. 80
numărul de vase B buc. 56
numărul de vase C buc. 15
RAL 7035 gri / RAL 7035 gri cda. nr. 2G 612 734

RAL 7035 gri / RAL 5010 albastru cda. nr. 2G 612 735

RAL 7035 gri / RAL 6011 verde cda. nr. 2G 612 835

RON 8.130,-

dimensiunile vasului A, lung. × lăţ. × î. 85 × 102 × 50 mm
dimensiunile vasului B, lung. × lăţ. × î. 230 × 150 × 125 mm
dimensiunile vasului C, lung. × lăţ. × î. 350 × 210 × 145 mm


