Офис-мебели
Стоманени
мебели

2.
Маси
Столове

Двукрили шкафове/ Етажерки
Секционна етажерка/ Еко-шкаф
Шкафове за почистващи препарати
Шкафове с плъзгащи врати
Шкафове с жалузи
Огнеупорни шкафове
Серия дървени мебели
Ъглови комбинации/ Ролкови контейнери
Бюра и ролкови контейнери
Шкафове за окачени папки

стр. 14-17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22-23
стр. 25-30
стр. 31
стр. 32-33
стр. 37

Маси
Канцеларски столове
Работни столове

стр. 34-36
стр. 38-40
стр. 41

O

3.

EK

Спален
сектор

4.

стр. 3-5
стр. 6-7; 9-10
стр. 8
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 22-23
стр. 24
стр. 42

I

1.

Единични шкафове
Серийни шкафове
Пейки и скосени тавани
Z-шкаф
Гардеробни шкафове/ Шкафове с модули
Мултифункционални шкафове
Огнеупорни шкафове
Етажерки за тежки предмети
Гардеробни пейки

TO

Шкафове
Етажерки
Гардероби

Метални легла
Матраци
Спални артикули

стр. 43-44
стр. 44
стр. 45

Кухня
Принадлежности

Електроуреди
Принадлежности

5.
2

стр. 46
стр. 47

Шкафове
ширина на крилата 25 см
Заварено изпълнение върху цокъл
Лаково покритие RAL 7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност

I

Врати с рамки за етикети, вентилационни
процепи и въртяща ключалка за катинар
Във всяко крило по 1 полица за шапки с прът за
дрехи и 3 кукички

TO

Друг цвят за вратите при заявка

Размери:
височина: 180 см/ дълбочина: 50 см

Срещу допълнително заплащане може да се
поръча цилиндрична брава
кат. № CZY

EK

O

Срещу допълнително заплащане може да се
поръча секретна въртяща ключалка
кат. № SDR

шкаф за дрехи

шкаф за дрехи

шкаф за дрехи/бельо

2 врати
2 въртящи ключалки
широчина: 50 см

2 врати
1 въртяща ключалка
широчина: 50 см

2 врати
1 въртяща ключалка
широчина: 50 см

кат. №
253SM0101

кат. №
252SM0101

кат. №
52PSM0101 + FB025

пейка
кат. № SB050C

пейка
кат. № SB050C

пейка
кат. № SB050C

скосен таван
кат. № DK050/01

скосен таван
кат. № DK050/01

скосен таван
кат. № DK050/01

3

Шкафове
ширина на крилата 30 см
Заварено изпълнение върху цокъл
Лаково покритие RAL7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност

I

Врати с рамки за етикети, вентилационни
процепи и въртяща ключалка за катинар

TO

Във всяко крило по 1 полица за шапки с прът за
дрехи и 3 кукички
Друг цвят за вратите при заявка

Размери:
височина: 180 см/ дълбочина: 50 см

Срещу допълнително заплащане може да се
поръча цилиндрична брава
кат. № CZY

EK

O

Срещу допълнително заплащане може да се
поръча секретна въртяща ключалка
кат. № SDR

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

120 cm

шкаф за дрехи

шкаф за
дрехи/бельо

шкаф за дрехи

шкаф за
дрехи/бельо

шкаф за дрехи

2 врати
2 въртящи ключалки
широчина: 60 см

2 врати
2 въртящи ключалки
широчина: 60 см

2 врати
1 въртяща ключалка
широчина: 60 см

2 врати
1 въртяща ключалка
широчина: 60 см

2 врати
2 въртящи ключалки
широчина: 120 см

кат. №
202SM0101

кат. №
202SM0101
+FB03022P

кат. №
202SM0101

кат. №
202SM0101
+FB03021P

кат. №
121SM0101

пейка
кат. № SB060C

пейка
кат. № SB060C

пейка
кат. № SB060C

пейка
кат. № SB060C

пейка
кат. № SB0120C

скосен таван
кат. № DK060/01

скосен таван
кат. № DK060/01

скосен таван
кат. № DK060/01

скосен таван
кат. № DK060/01

скосен таван
кат. № DK0120/01

4

Шкафове
ширина на крилата 40 см
Заварено изпълнение върху цокъл
Лаково покритие RAL 7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност
Врати с рамки за етикети, вентилационни
процепи и въртяща ключалка за катинар

I

Във всяко крило по 1 полица за шапки с прът за
дрехи и 3 кукички
Друг цвят за вратите при заявка

TO

Размери:
височина: 180 см/ дълбочина: 50 см

Срещу допълнително заплащане може да се
поръча цилиндрична брава
кат. № CZY

EK

O

Срещу допълнително заплащане може да се
поръча секретна въртяща ключалка
кат. № SDR

шкаф

шкаф за дрехи/бельо

шкаф за дрехи/бельо

2 врати
2 въртящи ключалки
широчина: 80 см

2 врати
2 въртящи ключалки
широчина: 80 см

2 врати
1 въртяща ключалка
широчина: 80 см

кат. №
230SM0101

кат. №
кат. №
23PSM0101 + FB040/23P 24PSM0101 + FB040/24P

пейка
кат. № SB080C

пейка
кат. № SB080C

пейка
кат. № SB080C

скосен таван
кат. № DK080/01

скосен таван
кат. № DK080/01

скосен таван
кат. № DK080/01

5

Шкафове с преграда
ширина на крилата 40 см
Заварено изпълнение върху цокъл
Лаково покритие RAL7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност

I

Врати с рамки за етикети, вентилационни
процепи и въртяща ключалка за катинар
Във всяко крило по 1 полица за шапки с прът за
дрехи и 3 кукички

TO

Включително една преграда за всяко крило

Друг цвят за вратите при заявка

Размери:
височина: 180 см/ дълбочина: 50 см

Срещу допълнително заплащане може да се
поръча цилиндрична брава
кат. № CZY

EK

O

Срещу допълнително заплащане може да се
поръча секретна въртяща ключалка
кат. № SDR

6

шкаф за дрехи

шкаф за дрехи

шкаф за дрехи

1 врата
широчина: 40 см

2 врати
широчина: 80 см

3 врати
широчина: 120 см

кат. №
K41SM0101

кат. №
K82SM0101

кат. №
K12SM0101

пейка
кат. № SB040C

пейка
кат. № SB080C

пейка
кат. № SB120C

скосен таван
кат. № DK040/01

скосен таван
кат. № DK080/01

скосен таван
кат. № DK120/01

Серийни шкафове
ширина на крилата 30 см/40 см
Заварено изпълнение върху цокъл
Лаково покритие RAL 7035 светлосиво,
прахово наслояване със структурна
повърхност

I

Врати с рамки за етикети,
вентилационни процепи и въртяща
ключалка за катинар
Във всяко крило по 1 полица за шапки с
прът за дрехи и 3 кукички

TO

Включително 1 преграда за всяко крило

Друг цвят за вратите при заявка

Размери:
височина: 180 см/ дълбочина: 50 см
Срещу допълнително заплащане може
да се поръча цилиндрична брава
кат. № CZY
Срещу допълнително заплащане може
да се поръча секретна въртяща
ключалка
кат. № SDR

EK

O

Възможни са следните
цветове на вратите:

RAL 7035 светлосиво
RAL 5015 небесносиньо
RAL 5010 синьо тинтява
RAL 5012 светлосиньо
RAL 6011 резедаво
RAL 3020 червено
RAL 7021 антрацит

сериен шкаф сериен шкаф сериен шкаф сериен шкаф сериен шкаф сериен шкаф сериен шкаф
1 врата
шир.: 30 см

2 врати
шир.: 60 см

3 врати
шир.: 90 см

4 врати
шир.: 120 см

1 врата
шир.: 40 см

2 врати
шир.: 80 см

3 врати
шир.: 120 см

кат. №
211SM0101

кат. №
212SM0101

кат. №
213SM0101

кат. №
214SM0101

кат. №
231SM0101

кат. №
232SM0101

кат. №
233SM0101

пейка
кат. №
SB030C

пейка
кат. №
SB060C

пейка
кат. №
SB090C

пейка
кат. №
SB120C

пейка
кат. №
SB040C

пейка
кат. №
SB080C

пейка
кат. №
SB120C

скосен таван скосен таван
кат. №
кат. №
DK030/01
DK060/01

скосен таван скосен таван скосен таван
кат. №
кат. №
кат. №
DK090/01
DK120/01
DK040/01

скосен таван скосен таван
кат. №
кат. №
DK080/01
DK120/01
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Пейки
Вградени пейки за всички модели шкафове от
стр. 3 - 7, 12 and 13
Рама от квадратна тръба, лаково покритие
RAL7035 светлосиво
Седалка от масивни твърди дървени летви

I

Разглобено изпълнение

TO

Размери:
височина на седалката: около 44 см
ширина на седалката: около 36 см
обща височина: около 207 см
обща ширина: 86 см

Пейки

Вградени пейки за всички модели шкафове от
стр. 9 - 11

Рама от квадратна тръба, лаково покритие
RAL7035 светлосиво
Седалка от масивни твърди дървени летви

Размери:
височина на седалката: около 44 см
ширина на седалката: около 30 см
обща височина: около 222 см
обща ширина: 80 см

Скосен таван
за всички модели шкафове от стр. 3-7 и стр. 9-11

EK

O

Разглобено изпълнение

Примери на варианти за заключване:

цилиндрична брава
кат. № CZY стр. 1 - 7
и стр. 12 - 13
кат. № ZY20 стр. 9 - 11

8

секретна въртяща ключалка
кат. № SDR стр. 1 - 7
и стр. 12 - 13

метална въртяща ключалка
кат. № CMR стр. 1 - 7
и стр. 12 - 13
кат. № MR20 стр. 9 - 11

Серия C
Заварено изпълнение
върху цокъл
Лаково покритие RAL7035
светлосиво, прахово
наслояване със
структурна повърхност

I

Врати с рамка за етикет и
въртяща ключалка за
катинар

TO

Интензивна вентилация
чрез няколко реда отвора

Във всяко крило по 1
полица за шапки с прът за
дрехи, 2 кукички и 2
рафта
Други цветове по поръчка
Размери:
височина: 80 см
дълбочина: 50 см

EK

O

Срещу допълнително
заплащане може да се
поръча цилиндрична
брава
кат. № ZY20

За заявка над 10 бр.

шкаф за дрехи
1 врата
шир.: 31 см
кат. № C3110101

шкаф за дрехи
2 врати
шир.: 59 см
кат. № C3210101

шкаф за дрехи
3 врати
шир.: 87 см
кат. № C3310101

пейка
кат. № SB030

пейка
кат. № SB060

пейка
кат. № SB090

скосен таван
кат. № D0300

скосен таван
кат. № D0600

скосен таван
кат. № D0900

9

Шкафове
Масивно, заварено изпълнение върху
цокъл
Лаково покритие RAL7035 светлосиво,
прахово наслояване със структурна
повърхност

I

Вратите, подсилени с външни
шарнири, рамка за табелка с името и
процеп за писма
Интензивна вентилация с няколко реда
отвори

TO

Въртяща ключалка за катинар,
вградена в пластмасова вдлъбнатина

Във всяко крило по 1 полица за шапки
с прът за дрехи, 2 кукички и преграда
Други цветове по поръчка

Размери:
височина: 180 см/ дълбочина: 50 см

EK

O

Срещу допълнително заплащане може
да се поръча цилиндрична брава
кат. № ZY20

За заявка над 10 бр.
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шкаф за дрехи
1 врата
1 въртяща ключалка
шир.: 41,5 см
кат. № 2040

шкаф за дрехи
2 врати
2 въртящи ключалки
шир.: 80 см
кат. № 2080

шкаф за дрехи
3 врати
3 въртящи ключалки
шир.: 118,5 см
кат. № 2120

пейка
кат. № SB040

пейка
кат. № SB080

пейка
кат. № SB120

скосен таван
кат. № D0415

скосен таван
кат. № D0800

скосен таван
кат. № D1185

Z-шкафове
Заварено изпълнение
върху цокъл

I

Лаково покритие
RAL7035 светлосиво,
прахово наслояване със
структурна повърхност

TO

Врати с рамка за етикет
и въртяща ключалка за
катинар

Интензивна вентилация
чрез няколко реда
отвора
Във всяко крило по 1
кукичка за дрехи
Други цветове по
поръчка

EK

O

Размери:
височина: 180 см
дълбочина: 50 см
Срещу допълнително
заплащане може да се
поръча цилиндрична
брава
кат. № ZY20

шкаф
2 врати
2 въртящи ключалки
шир.: 41,5 см

шкаф
4 врати
4 въртящи ключалки
шир.: 80 см

кат. № Z415

кат. № Z800

пейка: SB040

пейка SB080

скосен таван: D0415

скосен таван: D0800
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Гардероби
Заварено изпълнение върху цокъл
Лаково покритие RAL7035 светлосиво,
прахово наслояване със структурна
повърхност
Врати с рамки за етикет и въртяща
ключалка за катинар

I

2 големи рафта, 1 прът за дрехи
Други цветове на вратите по поръчка

TO

Размери:
височина: 180 см/ дълбочина: 50 см
Доставка:
монтирани колони с модули,
разглобен гардероб

Срещу допълнително заплащане
може да се поръча цилиндрична
брава
кат. № CZY

EK

O

Срещу допълнително заплащане
може да се поръча секретна въртяща
ключалка
кат. № SDR

гардероб
5 врати

гардероб
10 врати

размер на
модулите:
26 x 29 см
шир.: 122 см

размер на
модулите:
26 x 29 см
шир.: 154 см

кат. №
905SM0101

кат. №
910SM0101
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гардероб
5 врати
размер на
модулите:
26 x 29 см
шир.: 35 см

гардероб
10 врати
размер на
модулите:
26 x 29 cм
шир.: 70 cм

гардероб
15 врати
размер на
модулите:
26 x 29 cм
шир.: 105 cм

кат. № S05SM0101

кат. №S10SM0101

кат. № S15SM0101

Пейка
Кат.№ SB035C

Пейка
Кат.№ SB070C

Пейка
Кат.№ SB105C

Мултифункционални
шкафове
Заварено изпълнение с цокъл
Лаково покритие RAL 7035 светлосиво,
прахово наслояване със структурна
повърхност

I

Врати с рамки за етикет и въртяща
ключалка за катинар
Във всяко крило по 1 прът за дрехи с 2
кукички

TO

Други цветове на вратите по поръчка

Размери:
височина: 180 см/ дълбочина: 50 см

Срещу допълнително заплащане може да
се поръча цилиндрична брава
кат. № CZY

EK

O

Срещу допълнително заплащане може да
се поръча секретна въртяща ключалка
кат. № SDR

колона с модули
4 врати
размери:
26 x 37 см
шир.: 35 cм
кат. №
S04SM0101

колона с модули
8 врати
размери:
26 x 37 cм
шир.: 70 cм
кат. №
S08SM0101

колона с модули
12 врати
размери:
26 x 37 cм
шир.: 105 cм
кат. №
S12SM0101

шкаф
2 врати
размери:
26 x 76 cм
шир.: 35 cм
кат. №
272SM0101

шкаф
4 врати
размери:
26 x 76 cм
шир.: 70 cм
кат. №
274SM0101

шкаф
6 врати
размери:
26 x 76 cм
шир.: 105 cм
кат. №
276SM0101

пейка
кат. №
SB035C

пейка
кат. №
SB070C

пейка
кат. №
SB105C

пейка
кат. №
SB035C

пейка
кат. №
SB070C

пейка
кат. №
SB105C
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Двукрили шкафове
Универсален шкаф, идеален за архив и за офиса
Комбинирано съхранение на класьори и окачени
папки в един шкаф
Отваряне на вратите на 180°
4 регулируеми рафта

I

5 различни реда за класьорите
Ключалка и въртяща цилиндрична брава с 3точково заключване

TO

Вратите са с вътрешни шарнири

Лаково покритие 7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност

Шкафът има задна стена

Предната страна на вратите RAL 7035
светлосиво или RAL 5015 небесносиньо

EK

O

Размери:
височина: 195 cм/ ширина: 92 cм/ дълбочина: 42
cм

универсален шкаф
2 врати
4 рафта

универсален шкаф
2 врати
4 рафта, поцинковани

светлосиви врати
кат. № 2297
небесносини врати
кат. № 2297T5015

светлосиви врати
кат. № 2297VZ
небесносини врати
кат. № 2297VZT5015
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Допълнителни рафтове:
кат. № FB2297 с прахово наслояване
кат. № FB2297VZ поцинковани

поцинковани рафтове

шкаф за
дрехи/документи
2 врати
1 полица за шапки
1 релса за дрехи
3 рафта
сиви врати
кат. № 2297AK

универсална
етажерка
със задна стена
4 рафта

кат. № 2297/0

Двукрили шкафове
Комбинирано съхранение на класьори и окачени
папки в един шкаф
4 регулируеми рафта, кат. № 2296
2 регулируеми рафта, кат. № 2295
4 1/2 различни реда за класьорите, кат. № 2296
3 различни реда за класьорите, кат. № 2295

I

Ключалка и въртяща цилиндрична брава с 2точково заключване
Вратите са с вътрешни шарнири

TO

Лаково покритие RAL 7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност

Шкафовете имат задна стена

Размери:
ширина: 80 cм/ дълбочина: 38 cм

EK

O

Допълнителен рафт:
кат. № FB2296

шкаф за
документи

височина: 180 cм

шкаф за
дрехи/документи
2 врати
1 полица за шапки
1 релса за дрехи
3 рафта
височина: 180 cм

кат. № 2296

кат. № 2296AK

2 врати
4 рафта

етажерка за
документи

шкаф за
документи

етажерка за
документи

4 рафта

2 врати
2 рафта

2 рафта

височина: 180 cм

височина: 120 cм

височина: 120 cм

кат. № 2296/0

кат. № 2295

кат. № 2295/0
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Стоманени двукрили
шкафове
Универсален шкаф, идеален за работилница,
архив и офис
Комбинирано съхранение на класьори и окачени
папки в един шкаф

I

Отваряне на вратите на 180°
4 регулируеми рафта

TO

5 различни реда за класьорите

Ключалка с въртяща цилиндрична брава с 3точково заключване

Вратите са с вътрешни шарнири

Лаково покритие RAL 7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност

Шкафът има задна стена

Други цветове на вратите по поръчка

O

Размери:
височина: 195 cм/ ширина: 120 cм/ дълбочина:
42 cм

Допълнителен шкаф:
кат. № FB2290

EK

: 120 cм
ширина

16

универсален шкаф
2 врати
4 рафта

универсална етажерка
със задна стена
4 рафта

кат. № 2290/0101

кат. № 2290/0/01

Стоманени двукрили шкафове
Универсален шкаф, идеален за работилница, архив
и офис
Комбинирано съхранение на класьори и окачени
папки в един шкаф
Отваряне на вратите на 180°

I

4 регулируеми рафта

5 различни реда за класьорите

TO

Ключалка с въртяща цилиндрична брава с 3точково заключване

Вратите са с вътрешни шарнири

Лаково покритие RAL 7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност

Шкафът има задна стена

Други цветове на вратите по поръчка

Размери: височина: 195 cм/ ширина: 92 cм

EK

O

Допълнителни рафтове:
кат. № FB2292
дълбочина: 50 cм
кат. № FB2292/60 дълбочина: 60 cм

дълбочина: 50 cм или 60 cм

универсален шкаф

универсална етажерка

универсален шкаф

дълбочина: 50 cм
2 врати
4 рафта

дълбочина: 50 cм
със задна стена
4 рафта

дълбочина: 60 cм
2 врати
4 рафта

кат. № 2292

кат. № 2292/0

кат. № 2292/60
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Секционна етажерка
Лаково покритие 7035 светлосиво, прахово
наслояване
Етажерка със задна стена
Преградите на секциите са изцяло заварени
18 малки клетки

I

2 големи полици

TO

Размери:
височина: 195 cм/ ширина: 92 cм/ дълбочина: 42
cм
Размери на клетките (малки клетки):
2 x височина 17,5 cм x ширина 30,5 cм
1 x височина 17,5 cм x ширина 31,0 cм

Размери на полиците (големи полици):
височина: 36 cм x ширина: 86 cм

EK

O

кат. № 2297/PLAN

Еко-шкаф

За съхранение на малки опаковки с вещества,
развалящи се от водата
Капацитет под 100 л/ шкаф
Не е пригоден за съхранение на възпламеняеми
вещества
Ключалка с въртяща цилиндрична брава с 2-точково
заключване
Лаково покритие RAL 7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност
Вратите се отварят на 180°, горе и долу с
вентилационни отвори
4 регулируеми, плътно заварени, поцинковани вани
Товароподемност на 1 вана: 80 кг при равномерно
разпределение на товара
Размери:
височина: 195 cм/ ширина: 92 cм/ дълбочина: 50 cм
кат. № US92/0101
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Шкаф за почистващи
препарати
Стабилно, заварено изпълнение върху цокъл
Лаково покритие RAL7035 светлосиво, структурна
повърхност

I

Ключалка с цилиндрична брава с 2 ключа
4 малки рафта

TO

1 отделение с прът за дрехи и 3 кукички

Размери:
височина: 180 cм/ ширина: 60 cм/ дълбочина: 50 cм

EK

O

кат. № P6SZ0101

Шкаф за почистващи
препарати
Стабилно, заварено изпълнение върху цокъл
Лаково покритие RAL7035 светлосиво, прахово
наслояване със структурна повърхност
Ключалка с въртяща цилиндрична брава с 3точково заключване
1 голям здрав рафт с лайсна за дрехи
2 малки рафта
Отваряне на вратите на 180°
Размери:
височина: 195 cм/ ширина: 92 cм/ дълбочина: 42 cм
кат. № 2293
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Шкафове с плъзгащи
врати
Здраво стоманено изпълнение

I

1 регулируем рафт при
кат. № ST2D01
2 регулируеми рафта при
кат. № ST3D01

TO

2 височини за класьори при кат. №
ST2D01
3 височини за класьори при кат. №
ST3D01

Лаково покритие RAL7035 светлосиво,
прахово наслояване със структурна
повърхност
Плъзгащи врати с вградена
ръкохватка

Пневматична цилиндрична брава с 2
ключа
Размери:
ширина: 120 см/ дълбочина: 42 cм

EK

O

Допълнителен рафт
кат. № FBSTS01

шкаф с плъзгащи
врати
1 рафт
2 реда за класьори
височина: 75 cм

етажерка със задна
стена
1 рафт
2 реда за класьори
височина: 75 cм

шкаф с плъзгащи
врати
2 рафта
3 реда за класьори
височина: 108 cм

етажерка със задна
стена
2 рафта
3 реда за класьори
височина: 108 cм

кат. № ST2D01

кат. № ST2/0/01

кат. № ST3D01

кат. № ST3/0/01
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Шкафове с жалузи, заварени
Стабилно изпълнение
1 регулируем рафт при кат. № RS02/7035
2 регулируеми рафта при кат. № RS03/7035
4 регулируеми рафта при кат. № RS05/7035

I

1 1/2 реда за класьори при кат. № RS02/7035
2 1/2 реда за класьори при кат. № RS03/7035
5 реда за класьори при кат. № RS05/7035

TO

Лаково покритие RAL7035 светлосиво, с прахово
наслояване и структурна повърхност
Жалузи с пластмасови профили с вградена
ръкохватка

Цилиндрична брава с 2 ключа

Корпус от стоманена ламарина
Шкаф с жалузи, заварен

Размери:
ширина: 120 cм/ дълбочина: 45 cм

EK

O

Допълнителен рафт
кат. № FBRS/7035

шкаф с жалузи
1 1/2 реда за класьори
1 рафт
височина: 75 cм

шкаф с жалузи
2 1/2 реда за класьори
2 рафта
височина: 105 cм

шкаф с жалузи
5 реда за класьори
4 рафта
височина: 195 cм

кат. № RS02/7035

кат. № RS03/7035

кат. № RS05/7035
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Огнеупорни шкафове
ширина на крилата
40 cм
Стабилно, заварено
изпълнение върху
цокъл
врата на шкафа

I

Вентилационни
процепи

Лаково покритие RAL
3000 червено, с
прахово наслояване
и структурна
повърхност
Всяко крило е
оборудвано с:
1 релса за дрехи с
3 кукички и
допълнително
2 кукички при
страничните стени

TO

Въртяща ключалка за
катинар
кат. № FST4

Срещу допълнително
заплащане може да се
поръча цилиндрична
брава
кат. № FST4ZY

Държач за каска
Размери:
височина: 180 cм
дълбочина: 50 cм

EK

O

Клетка за ценности

Врата на клетката,
височина 27 см
с процеп за пускане
Въртяща ключалка за
катинар
кат. № FWT4

Срещу допълнително
заплащане може да се
поръча цилиндрична
брава
кат. № FWT4ZY

Комплект-крака
за самостоятелен
монтаж
височина: 13 cм
кат. № FFS

шкаф
1 отделение
височина: 180 cм
дълбочина: 50 cм
ширина: 41,5 cм

шкаф
2 отделения
височина: 180 cм
дълбочина: 50 cм
ширина: 80 cм

шкаф
3 отделения
височина: 180 cм
дълбочина: 50 cм
ширина: 118,5 cм

кат. № F040

кат. № F080

кат. № F120
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Огнеупорен шкаф/ шкаф
за документи
Всички стени са двойни, подплатени с 30
мм-ви кичета от каменна вълна
Не се възпламенява съгласно DIN 4102,
защита от малки пожари и опити за взлом

I

Горе и долу вратите са лагерувани в
стабилни въртящи болтове, сигурност
срещу взлом чрез блокиране на вратите в
страничните стени

TO

5-кратен болтов заключващ механизъм
(странично 3 х, горе и долу по 1 х)
Специална брава с 2 ключа, немска
изработка
качество на стоманата CCR1110

Дебелина на стоманата 1 мм

Двете врати се отварят на 180 °

Отвътре 4 подвижни рафта с регулируема
височина
Съгласно DIN 4155 за малки пожари
Корпус: антрацит RAL7016
Врати: светлосиво RAL7035

Размери:
дълбочина: 55 cм

EK

O

Електростатично и устойчиво на
надраскване епоксидно прахово покритие

огнеупорен шкаф/
шкаф за документи
ширина: 95 cм
височина: 195 cм
тегло: ~171 kг

огнеупорен шкаф/
шкаф за документи
ширина: 70 cм
височина: 150 cм
тегло: ~113 kг

кат. № SD01/1601

кат. № SD02/1601
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Етажерка за тежки предмети
сертифицирана съгласно UNI EN 10147,
UNI EN 10149, UNI EN 10204
изпитана безопасност от TÜV-GS
Рафтове с товароподемност до 250 кг (при
равномерно разпределен товар)

I

Скеле и носещи греди от стабилни метални
профили, изцяло поцинковани
Разглобено изпълнение, прост и лесен монтаж
чрез система за щепселно присъединяване

TO

По избор 4 или 5 рафта

Страниците са предварително монтирани

Размери:
височина: ~ 200 cм
дълбочина: 55 см

EK

O

Допълнителен рафт:
кат. № FB040Z - 40 cм
кат. № FB050Z - 50 cм

базисна етажерка

окачена етажерка

базисна етажерка

окачена етажерка

базисна етажерка
4 рафта
дълбочина: 40 cм
ширина: 97,5 cм
кат. № 2844ZG

окачена етажерка
4 рафта
дълбочина: 40 cм
ширина: 93,5 cм
кат. № 2844ZA

базисна етажерка
4 рафта
дълбочина: 50 cм
ширина: 97,5 cм
кат. № 2854ZG

окачена етажерка
4 рафта
дълбочина: 50 cм
ширина: 93,5 cм
кат. № 2854ZA

базисна етажерка
5 рафта
дълбочина: 40 см
кат. № 2845ZG

окачена етажерка
5 рафта
дълбочина: 40 cм
кат. № 2845ZA

базисна етажерка
5 рафта
дълбочина: 50 cм
кат. № 2855ZG

окачена етажерка
5 рафта
дълбочина: 50 cм
кат. № 2855ZA
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EK

O

TO

I

Програма HP – Серия дървени мебели

25

Бюра
Работна плоскост 25 мм с 2 мм
залепен кант
2 разклонителни кутии за кабели

I

T-образна опорна стойка с
алуминиево-сребриста
структура, прахово покритие

TO

Съединителни плоскости,
оборудвани серийно с опорен
кран

Доставката е в разглобено
състояние, прост и бърз
самостоятелен монтаж

кат. № (сиво)
HPCT90GR
кат. № (жълто-бяло)
HPCT90AH
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свързочна плоча

свързочна плоча

кат. № (сиво)
HPSL808GR
кат. № (жълто-бяло)
HPSL808AH

крака: дълъг/къс

Съгласно валидния стандарт, при свързани работни
места, вътрешните крака трябва да се поставят назад моля да се посочи в поръчката.

Регулируема
височина от
66 см до 82 cм

крака 2бр. дълги

EK

O

Крак с регулируема
височина, с кабелен
канал по поръчка

80 x 80 cм
кат. № (сиво)
HP8080GR
кат. № (жълто-бяло)
HP8080AH

80 x 80 cм
кат. № (сиво)
HP8080GRK
кат. № (жълто-бяло)
HP8080AHK

80 x 120 см
кат. № (сиво)
HP1280GR
кат. № (жълто-бяло)
HP1280AH

80 x 120 cм
кат. № (сиво)
HP1280GRK
кат. № (жълто-бяло)
HP1280AHK

80 x 160 cм
кат. № (сиво)
HP1680GR
кат. № (жълто-бяло)
HP1680AH

80 x 160 cм
кат. № (сиво)
HP1680GRK
кат. № (жълто-бяло)
HP1680AHK

Бюра с
произволна
форма
Работна плоскост 25 мм с 2
мм залепен кант
2 разклонителни кутии за
кабели

I

T-образна опорна стойка с
алуминиево-сребриста
структура, прахово покритие

TO

Краката имат подови
плъзгачи с регулируема
височина

EK

O

Доставката е в разглобено
състояние, прост и бърз
самостоятелен монтаж

Крак с регулируема височина,
с кабелен канал по поръчка
Регулируема височина от
66 см до 82 см

ляво

ляво

бюро с произволна
форма

бюро с произволна
форма

бюро с произволна
форма

бюро с произволна
форма

кат. № (сиво)
HP1810RGR

кат. № (сиво)
HP1810LGR

кат. № (сиво)
HP1812LGR

кат. № (сиво)
HP1812RGR

кат. № (жълто-бяло)
HP1810RAH

кат. № (жълто-бяло)
HP1810LAH

кат. № (жълто-бяло)
HP1812LAH

кат. № (жълто-бяло)
HP1812RAH

дясно

дясно
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Контейнери
Корпус и предна страна с
дебелина 18 мм, 2 мм залепен
кант
Горна част с дебелина 25 мм,
кантована

I

Стоманено чекмедже върху
ролкови водачи, по 1 преграда
във всяко чекмедже
1 тавичка за принадлежности
във всеки контейнер

Снимката показва модел
кат. № HR350GR

TO

Централно заключване с
цилиндрична брава, 2 ключа,
сгъваемо изпълнение

EK

O

Снимката показва модел
кат. № AR480GR

ролков контейнер
3 чекмеджета

размери:
височина: 59.5 cм
ширина: 40.5 cм
дълбочина: 50 cм
кат. № (сиво)
HR350GR
кат. № (жълто-бяло)
HR350AH
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ролков контейнер
2 чекмеджета с
изтеглящ механизъм
за окачени папки
размери:
височина: 59.5 cм
ширина: 40.5 cм
дълбочина: 50 cм
кат. № (сиво)
HR250GR
кат. № (жълто-бяло)
HR250AH

Стационарен контейнер с
височинно регулируеми подови
плъзгачи

образец

стационарен контейнер
3 чекмеджета с изтеглящ
механизъм за окачени
папки
размери:
височина: 73 cм
ширина: 40 cм
дълбочина: 80 cм
кат. № (сиво)
AR380GR
кат. № (жълто-бяло)
AR380AH

стационарен контейнер
4 чекмеджета
размери:
височина: 73 cм
ширина: 40 cм
дълбочина: 80 cм
кат. № (сиво)
AR480GR
кат. № (жълто-бяло)
AR480AH

Етажерки/
Секции с врати
Странични стени/ предни
страни с врати 18 мм
дебелина с 2 мм залепен
кант

I

Задна стена на етажерките с
дебелина 8 мм, сглобена
чрез жлебове с видимата
задна стена, така може да се
ползва за разделяне на
помещението

TO

Таван, дъно и рафтове с
дебелина 25 мм и 2 мм
залепен кант

Обков и шарнири в стабилно
изпълнение от метал

Регулируеми пети се
настройват отвътре

за SR80OH3
кат. № (сиво)
ST80OH3GR
кат. № (жълтобяло)
ST80OH3AH

етажерка
височина: 215 cм
за класьори на 6
реда
кат. № (сиво)
SR80OH6GR
кат. № (жълтобяло)
SR80OH6AH

за SR80OH4
кат. № (сиво)
ST80OH4GR
кат. № (жълтобяло)
ST80OH4AH

секции с врати

секции с врати

етажерка
височина: 180 cм
за класьори на 5
реда
кат. № (сиво)
SR80OH5GR
кат. № (жълтобяло)
SR80OH5AH

Regale
етажерка

височина: 144,5 cм
за класьори на 4
реда
кат. № (сиво)
SR80OH4GR
кат. № (жълтобяло)
SR80OH4AH
секции с врати

секции с врати

за SR80OH2
кат. № (сиво)
ST80OH2GR
кат. № (жълтобяло)
ST80OH2AH

секции с врати

височина: 109,5 cм
за класьори на 3
реда
кат. № (сиво)
SR80OH3GR
кат. № (жълтобяло)
SR80OH3AH

EK

височина: 74 cм
за класьори на 2
реда
кат. № (сиво)
SR80OH2GR
кат. № (жълтобяло)
SR80OH2AH

етажерка

етажерка

O

Метална вкопана брава като
цилиндрична брава с 2
ключа, сгъваемо изпълнение
Размери:
ширина: 80 cм/ дълбочина:
37,5 cм

за SR80OH5
кат. № (сиво)
ST80OH5GR
кат. № (жълтобяло)
ST80OH5AH

за SR80OH6
кат. № (сиво)
ST80OH6GR
кат. № (жълтобяло)
ST80OH6AH
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Шкафове с плъзгащи
врати
Странични стени, предни врати с
дебелина 18 мм и залепен кант 2 мм

I

Задни стени с дебелина 8 мм,
сглобени чрез жлебове с видима
задна стена, така може да се
ползват за разделяне на
помещението
Таван, дъно и рафтове с дебелина
25 мм и 2 мм залепен пластмасов
кант

TO

Обков и шарнири в стабилно
изпълнение от метал

Регулируемите пети се настройват
отвътре
Пневматична цилиндрична брава с 2
ключа
Монтирани

EK

O

Размери:
ширина: 120 cм/ дълбочина: 40 cм
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шкаф с плъзгащи врати
височина: 74 cм
за класьори на 2 реда
кат. № (сиво)
SSOH2GR

шкаф с плъзгащи врати
височина: 109,5 cм
за класьори на 3 реда
кат. № (сиво)
SSOH3GR

кат. № (жълто-бяло)
SSOH2AH

кат. № (жълто-бяло)
SSOH3AH

Ъглови
комбинации
200 x 200 cм
Работна плоскост с
дебелина 25 мм, със
залепен кант 2 мм

I

Устойчива на
надраскване съгласно
DIN 68765 E1

TO

Стоманена рамка,
прахово покритие със
структурна повърхност

Крака с регулируема
височина на подовите
плъзгачи (15 мм)

Разглобено изпълнение,
лесен самостоятелен
монтаж

Възможен е избор между
сив цвят и цвят клен

EK

O

кат. № (сиво)
WK3120200

кат. № (жълто-бяло)
Wk7120200

Дизайнерски ролкови
контейнери

Елегантен вид поради гладка предна страна, със
странични ръкохватки

Корпус от стоманена ламарина с прахово
покритие RAL 9006 бял алуминий

Изтеглящ се заключващ механизъм, централно
заключване с цилиндрова брава с 2 ключа
4 двойни ролки, 2 от тях със спирачка

Доставката включва тавичка за канцеларски
материали, вложка за дискове и една напречна
преграда
Размери:
височина: 56 cм/ ширина: 40 cм/ дълбочина:60 cм

ролков контейнер
чекмедже върху
ролков водач
3 чекмеджета

ролков контейнер
чекмедже върху
ролков водач
1 чекмедже
1 рафт за класьори

кат. № DRC3/0303

кат. № DRC2/0303
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Бюра с
чекмеджета
Работна плоскост с дебелина
25 мм, със залепен кант 2 мм
Декор светлосив
Талашитена плоскост съгласно
DIN 68765 и качество E1 без
изключение

I

Рама от стоманена тръба 40 x
30 мм, светлосива

Чекмедже с телескопичен водач

TO

1 напречна преграда във всяко
чекмедже
Централно заключване с
цилиндрична брава с 2 ключа

Доставката се извършва в
разглобен вид, лесен
самостоятелен монтаж
Вграденият шкаф се монтира
вляво или вдясно по избор

EK

O

Тавичка за канцеларски
материали
кат. № MSR13/14G

кат. № UB84

кат. № UB83

бюро

бюро

бюро

бюро

размери:
80 x 160 x 72 cм

размери:
80 x 160 x 72 cм

размери:
80 x 160 x 72 cм

размери:
80 x 120 x 72 cм

вграден шкаф вдясно
и вляво
3 чекмеджета

вляво 3 чекмеджета
вдясно 1 рафт за
класьори

вграден шкаф вдясно
или вляво
3 чекмеджета

вграден шкаф вдясно
или вляво
3 чекмеджета

кат. № Z316/8383

кат. № Z316/8384

кат. № Z316/83

кат. № Z312/83
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I
TO

снимката показва модел
кат. № RC13G

снимката показва модел
кат. № RC14G

O

Ролкови
контейнери

EK

снимката показва модел
кат. № RC13G

снимката показва модел
кат. № R600/01

Корпус от стоманена ламарина
RAL 7035 светлосива със
структурна повърхност
Централно заключване,
цилиндрична брава с 2 ключа
4 двойни ролки, 2 от тях със
спирачка
Резервни ролки
кат. № RC00

ролков контейнер
чекмедже върху телескопичен
водач
дървен таван с дебелина 25 мм
и с покритие от меламинова
смола
3 чекмеджета

ролков контейнер
чекмедже върху телескопичен
водач
дървен таван с дебелина 25 мм
и с покритие от меламинова
смола
1 чекмедже и 1 рафт за
класьори

ролков контейнери
чекмедже върху ролков водач
таван от стоманена ламарина
3 чекмеджета

размери:
височина: 62 cм/ ширина: 46
cм/ дълбочина: 79 cм
кат. № RC13G

размери:
височина: 62 cм/ ширина: 46 cм/
дълбочина: 79 cм
кат. № RC14G

размери:
височина: 57 cм/ ширина: 39
cм/ дълбочина: 59 cм
кат. № R600/01
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I
TO
Маси

Работна плоскост с дебелина 25 мм,
устойчива на надраскване, със
залепен кант 2 мм
Съгласно DIN 68765, качество E1

Декор в сив цвят или цвят клен

Стоманена рама с прахово покритие
и структурна повърхност

O

Рамата е в светлосиво RAL 7035 или
бял алуминий RAL 9006

рама в цвят бял алуминий

рама в сив цвят

Крака с подови плъзгачи, с
регулируема височина
Разглобено изпълнение, лесен
самостоятелен монтаж

EK

Маси в цвят бук по желание

размери:

сив / сив жълто-бял / сребрист
кат. №
кат. №

80 x 80 cм

NG378

NG778

60 x 120 cм

NG320

NG720

80 x 120 cм

NG328

NG728

60 x 140 cм

NG346

NG746

70 x 140 cм

NG347

NG747

80 x 140 cм

NG348

NG748

80 x 160 cм

NG356

NG756

80 x 180 cм

NG318

NG718

100 x 200 cм

NG300

NG700
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работни плоскости
размери:
80 x 160 cм
кат. № CPL356 (сиво)
80 x 120 cм
кат. № CPL328 (сиво)
60 x 120 cм
кат. № CPL320 (сиво)

Маси с универсално
приложение
Работна плоскост с дебелина 19 мм,
устойчива на надраскване, със залепен
кант
Декор сив, рама сива
Разглобено изпълнение, лесен
самостоятелен монтаж

I

Размери:
70 x 110 cм
кат. № 4203

TO

60 x 120 cм
кат. № 4204

Трапецовидна маса

Работна плоскост с дебелина 25 мм,
устойчива на надраскване, със залепен
кант 2 мм
Съгласно DIN 68765, качество E1

Декор в сив цвят или цвят клен

EK

O

Стоманена рама с прахово покритие и
структурна повърхност

Рама в светлосиво RAL 7035 или бял
алуминий RAL 9006

Крака с подови плъзгачи, с регулируема
височина
Разглобено изпълнение, лесен
самостоятелен монтаж
Маси в цвят бук по желание
Размери:
120 x 60 cм
кат. № TZNG320 (сиво)
кат. № TZNG720 (жълто-бяло)
160 x 80 cм
кат. № TZNG356 (сиво)
кат. № TZNG756 (жълто-бяло)

Примери за разположение в конферентна зала
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Сгъваеми маси
(за класни стаи)
Работна плоскост с дебелина
25 мм, с устойчиво покритие и
залепен кант 2 мм

I

Съгласно DIN 68765, качество
E1
Декор в сив цвят

TO

Стабилно изпълнение

Сгъваема рама от квадратна
тръба, светлосива RAL 7035,
прахово покритие със
структурна повърхност

Височина на масата 72 см

Размери:

70 x 140 cм кат. №. NKT347
80 x 120 cм кат. № NKT328

EK

O

80 x 160 cм кат. № NKT356
80 x 180 cм кат. № NKT380

Сгъваема маса обикновен модел
Работна плоскост с дебелина 25 мм,
с устойчиво на надраскване
покритие и залепен кант 2 мм
Съгласно DIN 68765, качество E1
Декор в сив цвят
Сгъваема рама от квадратна тръба,
светлосива, прахово покритие RAL
7035 със структурна повърхност
Височина на масата 72 см
Размери:
80 x 160 cм
кат. № NKT356L

36

Шкафове за окачени
папки

I

Стабилно изпълнение

TO

Лаково покритие с прахово
наслояване и структурна
повърхност, това го прави много
устойчиво на надраскване

Централно заключване с
цилиндрична брава

Чекмедже като затворена вана
върху телескопичен изтеглящ
механизъм

4 чекмеджета DIN A4 напречно или
фолио

EK

O

Товароподемност на едно
чекмедже 30 кг (еднорелсово)
респ. 50 кг (двурелсово)

кат. № 104/0101

кат. № 3404

еднорелсови шкафове
за окачени папки
4 чекмеджета
височина: 132,5 cм
ширина: 46,5 cм
дълбочина: 62 cм

двурелсови шкафове
за окачени папки
4 чекмеджета
височина: 132,5 cм
ширина: 84 cм
дълбочина: 62 cм

кат. № 3404

кат. № 3424

кат. № 104/0101

37

Ергономичен канцеларски въртящ стол
Безстепенно регулиране височината на седалката чрез повдигателен
механизъм
Модерна, оформена съобразно тялото облегалка с профилна
тапицерия
Височината и наклонът на облегалката се регулират безстепенно,
удобна седалка с профилна тапицерия

I

Удобна, стабилна перманентна механика за седалката и
облегалката, отделно регулиране на наклона чрез лост
Стабилни кръстовидни крачета с красива форма, черни,
застопоряващи се безопасни двойни ролки за твърд под

TO

Калъф в цвят антрацит или син
Опция хромирана рама

Размери:
височина на седалката:
ширина на седалката:
дълбочина на седалката:
височина на облегалката:
обща височина:

канцеларски въртящ стол
кат. № 3818/38 (антрацит)
кат. № 3818/06 (син)
подлакътници
кат. № 3819

O

кат. № 3818/38
+ кат. № 3819

42 - 55 cм
46 cм
44 cм
45 - 61 cм
96 - 106 cм

Канцеларски въртящ стол

EK

Въртящ стол с перманентен контакт на облегалката чрез
въртящо колело, регулиране на височината с газов лост

Стабилни кръстообразни крачета с красива форма, с 5
ролки за твърд под
Със и без подлакътници
Размери:
височина на седалката:
ширина на седалката:
дълбочина на седалката:
височина на облегалката:
обща височина:
кат. № (антрацит)
кат. № (син)
кат. № (кожа)
подлакътници
кат. № 3819

кат. № 3837/38 +
кат. № 3819
кат. № 3807/38
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Безстепенно регулиране на височината, дълбочината и
наклона на облегалката

Полувисока
облегалка
42 - 55 cм
47 cм
45 cм
46 - 51 cм
86 - 99 cм

3807/38
3807/06
3807AC

Висока
облегалка
42 - 55 cм
47 cм
45 cм
53 - 58 cм
95 - 108 cм

3837/38
3837/06
3837AC

Ергономичен канцеларски въртящ
стол, изпитан от TÜV
Безстепенно регулиране височината на седалката
Модерна, оформена съобразно формата на тялото
облегалка с профилна тапицерия
Безстепенно регулиране на височината и наклона на
облегалката

I

Удобна седалка с профилна тапицерия
Удобна, стабилна перманентна механика за регулиране
наклона на облегалката

TO

Стабилни кръстовидни крачета, черни

Застопоряващи се безопасни двойни ролки за твърд под

кат. № 390G22 +
390P10

Размери:
височина на седалката:
ширина на седалката:
дълбочина на седалката: 42 - 55 cм
височина на облегалката: 46 cм
45 cм
обща височина:
40 cм
80 - 103 cм
въртящ стол
кат. № 390G22

EK

O

подлакътници
кат. № 390P10

плъзгаща седалка
настройка на теглото
настройка на височината
точкова синхронна механика

Ергономичен въртящ стол клас
екстра
Подлакътници с регулируема височина

Модерна, оформена съобразно тялото облегалка
Точкова синхронна механика на седалката и
облегалката
Стабилни кръстовидни крачета с красива форма, хром
металик
Плъзгаща седалка, регулируема според височината на
тялото
Настройка на теглото, ергономична профилна
тапицерия
Подходящ за седене 8 работни часа
Ролки за твърд под
Размери:
височина на седалката:
дълбочина на седалката:
ширина на седалката:
обща височина:
обща дълбочина:

45 - 55 cм
47 - 53 cм
44 cм отзад, 50 cм отпред
105 - 115 cм
54 - 59 cм

кат. № 3350/38
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Ергономичен
директорски стол с
подлакътници
Черна кожа
Стоманени кръстовидни крачета,
изцяло хромирани

I

Дизайнерски подлакътници с
хромирана апликация

TO

Люлееща механика, с възможност за
фиксиране в различни позиции, с
инивидуална настройка за степента
на твърдост

Безстепенна настройка за
височината на седалката с лост

Застопоряващи се при натоварване
безопасни двойни ролки за твърд
под

Размери:
височина на седалката:
ширина на седалката:
дълбочина на седалката:
височина на облегалката:
обща височина:

45 - 55 cм
63 cм
52 cм
72 cм
110 - 120 cм

EK

O

кат. № 3300/8811

Свободно люлеещ се
стол с подлакътници
Седалката преминава в облегалка
без прекъсване
Черна или бяла кожа
Хромирана рама
Защитен от преобръщане чрез
пластмасови тампони
Подови плъзгачи за твърди подове
Размери:
височина на седалката:
дълбочина на седалката:
ширина на седалката:
обща височина:
обща дълбочина:
кат. № 3310/8811 (черен)
кат. № 3310/8814 (бял)
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45 - 55 cм
63 cм
52 cм
72 cм
110 - 120 cм

I
TO

Стол за стифиране

Тапициран стол

Рама от обла тръба 22 мм, светлосива

Рама от овална тръба, черна, тапицирана седалка
и облегалка
Тапицерия антрацит, син или черен, кожа
кат. № 3014/38 (антрацит)
кат. № 3014/06 (син)
кат. № 3014/11 (черен)
кат. № 3014AC (кожа)

EK

O

Седалка и облегалка от многослоен
шперплат
кат. № 3008G

Стол за стифиране тип
черупка

Стол за стифиране тип
черупка

Рама от обла тръба 22 мм, хемершлаг

Рама от обла тръба 22 мм, прахово покритие

Черупка от устойчива на счупване
пластмаса, антрацит

Черупка от устойчива на счупване
пластмаса, антрацит

кат. № 3002/HSA

кат. № 3002/01A (антрацит)
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Гардеробни пейки
Рама от квадратна тръба, 30 x 30 мм,
прахово покритие, светлосива
Седалка от масивни дървени летви
Разглобено изпълнение
Размери:
височина: 45 cм/ дълбочина: 38 cм

I

ширина: 120 cм: кат. № 24120G
ширина: 160 cм: кат. № 24160G

TO

ширина: 200 cm: кат. № 24200G

Пейки с лайсни за
дрехи и скара за
обувки (едностранни/
двустранни)
Здрави, стабилни пейки
Лаково покритие с прахово
наслояване и структурна повърхност

EK

O

Оборудвани със запечатани и
лакирани дървени летви

Комплексни възли, оборудвани с
алуминиеви закачалки за дрехи
Доставка в разглобен вид за лесен
самостоятелен монтаж
Размери:
височина: 180 cм

едностранни

двустранни

едностранни

двустранни

6 закачалки
ширина: 150 cм
дълбочина: 38 cм

12 закачалки
ширина: 150 cм
дълбочина: 73 cм

8 закачалки
ширина: 200 cм
дълбочина: 38 cм

16 закачалки
ширина: 200 cm
дълбочина: 73 cм

кат. № 24150KSE

кат. № 24150KSD

кат. № 24200KSE

кат. № 24200KSD

42

Двуетажни
легла от
стоманена
тръба
Таблите при главата и
краката са от обла
стоманена тръба

I

Устойчив на износване
тунелен профил

TO

Хоризонтална плоскост с
пружина от верижна
мрежа/ скара

Лаково покритие с
прахово наслояване,
кафяво

С възможност за
разглобяване до 2
самостоятелни легла

O

Защитен пакет:
състои се от преграда
против падане отпред +
стълба
кат. № 5542

пружина от верижна мрежа

EK

пружина от скара

двуетажно легло
пружина от верижна
мрежа

двуетажно легло
пружина от верижна
мрежа

двуетажно легло
пружина от скара

двуетажно легло
пружина от скара

размери:
80 x 190 cм

размери:
90 x 190 cм

размери:
80 x 190 cм

размери:
90 x 190 cм

кат. № 5519

кат. № 5520

кат. № 5019

кат. № 5020
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Безопасно легло
на етажи
Табли при главата и краката от
обла стоманена тръба 40 мм
Здрава пружина от стоманена
скара с 3 напречника

I

Всички метални части със
сребристо прахово покритие
Може да се разглобява до 2
самостоятелни легла

TO

Размери:
90 x 200 cм
кат. № 5100S

Защитен пакет:
състои се от преграда против
падане отпред + стълба
кат. № 5140S

EK

O

Опция: преграда против
падане отзад
кат. № 5150S

Матраци от пенопласт
цели, от полиетерна пяна
калъф с различен дизайн
80 x 190 x 8 cм кат. № 7051
80 x 190 x 10 cм кат. № 7054
90 x 190 x 8 cм кат. № 7058
90 x 190 x 10 cм кат. № 7060
90 x 200 x 8 cм кат. № 7059
90 x 200 x 10 cм кат. № 7062

Матраци от пенопласт
цели от полиетерна пяна
стретч-калъф с цип, може да се пере
обемно тегло RG30
90 x 190 x 10 cм кат. № 7070WR
90 x 200 x 10 cм кат. № 7080WR

Матраци с пружинно ядро
матрак от 1 част, с пружинно ядро Бонел,
тапициран от двете страни, горната страна
тегелирана, долната страна гладка
90 x 190 x 14 см кат. № 7500
90 x 200 x 14 см кат. № 7600
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Универсален калъф за матраци
от уютен филц, покритие от бяло синтетично целволе,
подсилено, двустранно укрепване, устойчив на
износване, дишащ с лентов кант
75 x 190 cм кат. № 8380

Синтетична възглавница

I

калъф от дишаща памучна тъкан, пълнеж от 100%
чист бял пухкав полиестер, може да се пере до 30° C

TO

50 x 60 cм, тегло на пълнежа около 450 г кат. № 6145
80 x 80 cм, тегло на пълнежа около 850 г кат. № 6148S

Синтетичен калъф

плат фибране уни натур, 70% полиестер, 30% памук,
пълнеж 100% полиестер, ромбоидни тегели с лентов
кант, пере се до 30° C
135 x 200 cм, тегло около 1100 г кат. № 6020

Спална гарнитура

EK

O

насипно опаковани артикули, както е описано по-долу асортимент 2:

1 x кат. № 6148S синтетична възглавница 80 x 80 cм
1 x кат. № 6020 синтетичен калъф
2 x кат. № 8055 комплект спално бельо
2 x кат. № 8094 чаршаф син

кат. № Спална гарнитура 2

Олекотена плюшена завивка
различен дизайн
около 150 x 200 cм кат. № 6003

Спално бельо
чист памук, синьо-бяло каре, пере се до 60° C,
калъфи за възглавници и за завивки
50 x 60 cм/ 135 x 200 cм кат. № 8001/8011

Комплект спално бельо
от 2 части, разноцветна щампа, включва калъф за
възглавница 80 x 80 cм/ калъф за завивка 135 x 200 cм
кат. № 8055

Чаршаф
син
кат. № 8094
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Хладилник
70 литра
Енергиен клас A +
Без камера за замразяване
1 кутия за зеленчуци
Вратата е с бяла пластмасова
облицовка
Стените са бели емайлирани

I

Размери:
височина: 85 cм
ширина: 48 cм
дълбочина: 43 cм

TO

кат. № 9102

Комби кухня метал
(монтирана)

EK

O

Горната част се състои от:
покривна плоча от неръждаема благородна
стомана
мивка с отточна и преливна гарнитура
1 обикновена нагревателна плоча 1500 вата
1 бързонагряваща плоча 1500 вата

Долната част се състои от:
хладилник, 81 л
енергиен клас A +
камера за замразяване 2 звезди
просторно отделение за продукти,
монтирано
1 мивка вляво

Размери:
височина 90 cм /ширина: 100 cм/ дълбочина:
60 cм
кат. № 9104L мивка вляво

Електрически котлон с две
нагревателни плочи
Обикновена нагревателна плоча, 15 см, 1000
вата
Бързонагряваща плоча, 18 см, 1500 вата
2 безстепенно регулиращи термостата
2 контролни лампи
Устойчиво на топлина лаково покритие, бяло
Висока устойчивост
Захранване с ел. енергия: 230V, 50 Hz, 2500 W
Размери:
височина: 7,5 cм
ширина: 48 cм
дълбочина: 29 cм
кат. № 9101
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Кошче за хартиени
отпадъци
пластмаса, черен цвят
по 30 броя в опаковка

Стенна закачалка за
дрехи
масивно дърво с 5 закачалки
кат. № 9505

Размери:
височина: 30 cм/ диаметър: 27 cм

Кошче за хартиени
отпадъци

TO

пластмаса, 18 л., черен цвят
по 12 броя в опаковка

I

кат. № 9700

Размери:
височина: 32 cм/ диаметър: 29 cм
кат. № 9769

Кофа за смет с педал

с пластмасова вътрешна кофа, 12 л.
стоманена ламарина с пластмасово
покритие, сребристо

O

Размери:
височина: 39.5 cм/ диаметър: 25.5 cм

EK

кат. № 9701

Стоящ пепелник

по избор в бяло или благородна
стомана
Размери: 25 x 60 cм

кат. № 9703 (бял)
кат. № 9704 (неръждаема стомана)

Огнеупорно кошче за
хартиени отпадъци

дизайн на кошчето трудно
възпламеняем
конична форма и гасящ ръб за
предотвратяване на тлеещи пожари

Закачалка за дрехи

Размери:
височина: 34 см/ диаметър горе:
28,3 см/ диаметър долу 25,7 cм

черна, с поставки за чадъри и
капкоуловител

кат. № 9702

кат. № GS/02
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