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 D U L A P  P C 

 DULAP PENTRU CALCULATOR 

 Dulapul permite păstrarea și întrebuințarea în siguranță 
a calculatorului în halele de producție și în alte locuri 
asemănătoare (IP32). Avantajul acestui dulap este 
posibilitatea de dotare cu role de deplasare cu Ø 50 mm 
(montare simplă a rolelor prin forțe proprii). Dulapul 
de oțel are suprafața finisată cu vopsea pulbere în 
combinația albastră-gri. Dulapul are trei compartimente. 
Cel superior are dimensiunile lăț. × î. × ad.: 620 × 468 × 
520 mm, compartimentul inferior este dotat cu o poliță 
reglabilă pe înălțime. Din dotare face parte și suportul 
glisant pentru mouse și tastatură cu dimensiunile de 604 
× 330 mm.
Umplutura ușilor superioare este din sticlă securizată 
extrem de rezistentă. La cerere livrăm dulapul dotat cu 
ventilator electric și cu cablu de prelungire special ecranat 
pentru 220 V. 

înălţime × lăţime mm 1620 × 700

adâncime mm 610
fără role cda. nr. 2G 503 364

RON 2.970,-
cu role cda. nr. 2G 503 365

RON 3.180,-

 Accesorii: 

 DULAP DE INOX PENTRU COMPUTER 

 Dulapul este potrivit mai ales pentru unităţile de producţie alimentară sau altele care 
solicită o curăţenie perfectă şi rezistenţă a materialelor. Dimensiunile totale sunt de 
700 ×1600 × 550 mm. Dulapul este împărţit în 3 secţii, cea superioară are dimensiunile 
de lăţ. × î. × ad. 700 × 468 × 550 mm, partea de jos este dotată cu o poliţă cu înălţime 
reglabilă. Din dotare face parte şi poliţa extractibilă pentru maus şi tastatură cu 
dimensiunile de 604 × 330 mm. Este amplasată pe şuruburi de rectificare. Umplutura 
uşilor de sus este din material plastic AXPET, extrem de rezistent şi stabil chimic. 
În partea de jos se poate instala pentru un preţ suplimentar un cuier pentru cablaj. 
La cerere putem dota dulapul şi cu un ventilator electric şi un cablu deparazitat de 
prelungire special de 220 V. 

înălţime × lăţime mm 1600 × 700

adâncime mm 550
cda. nr. 2G 503 366

RON 7.660,-

 Accesorii: 

 RON  /buc.  2G 503 364

 2.970,- 

Echipament electric, 
versiune maghiară

cda. nr. 2G 610 421 RON 394,-

Echipament electric, 
versiune maghiară

cda. nr. 2G 610 422 RON 389,-

Echipament electric cda. nr. 2G 902 990
RON 408,-

Echipament electric, ventilator din inox și cablu de prelungire, accesorii dulap PC inox cda. nr. 2G 504 420

RON/buc. 402,-


