
K 22 ZSC 40 × 60 × 60
Spodná zásuvka na závesné zložky

K 22 ZSC 80 40 × 60 × 80
Horné dno hĺbky 80 cm

K 23 40 × 60 × 60
Horné dno hĺbky 60 cm

K 23 80 40 × 60 × 80
Horné dno hĺbky 80 cm

K 24 C 80 40 × 60 × 80
Horné dno hĺbky 80 cm

K 24 C 40 × 60 × 60
Horné dno hĺbky 60 cm
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Prehľad farebných kombinácií nábytku nájdete vo vzorkovníku na záložke titulnej strany

Korpus

Základným materiálom korpusov je kvalitná lami-
novaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm. Aby 
sme zaistili dlhú životnosť, použili sme pre horný diel 
korpusu dosku, ktorej hrúbka je 25 mm. Kvalitnou 
ochranou proti poškodeniu je tiež 2mm ABS hrana 
na hornom aj spodnom dieli korpusu.
Pretože sme si vedomí nárokov na zaistenie bezpeč-
nosti obsahu kontajnerov, vybavili sme väčšinu z nich 
zámkami s centrálnym uzamykaním. Stačí zamknúť 
jednu zásuvku a súčasne tak uzamknete aj všetky 
ostatné. Osadením kontajnera na sokel dorovnáme 
jeho výšku na úroveň stola a tým zväčšíme pracovnú 
plochu stolovej zostavy.

Zásuvky

Zásuvky sú z plastu, ktorý je ľahko umývateľný a vhod-
ný pre jednoduchú údržbu. Čielka zásuviek sú vyro-
bené z kvalitnej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm 
a sú tiež vybavené odolnou 2mm ABS hranou, ktorá 
garantuje dostatočnú ochranu proti mechanickému 
aj dynamickému poškodeniu. Praktickou súčasťou 
vrchnej zásuvky je prehľadný organizér a priestorovo 
deliace priečky. Tieto praktické doplnky si môžete 
dokúpiť aj samostatne. Vaše perá, ceruzky, sponky 
a ďalšie kancelárske potreby budú vždy urovnané.

Vďaka integrovanému systému STOP-CONTROL 
v pojazdnom mechanizme sa nemusíte báť prevrhnu-
tia kontajnera. Systém zaručí, že pri otvorení jednej 
zásuvky sa ostatné zásuvky automaticky zablokujú. 

Pozor! Pri ekonomickom modeli HK 23 systém STOP-
CONTROL ani zámok nie je.

Všetko uložené a vždy po ruke.

centrálny zámok STOP CONTROL Certifikácia EÚ 5 rokov záruka jednoduchá montáž

Centrálne zamykanie

Systém STOP-CONTROL

Dôkladné olepenie ABS hranami
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Kontajnery



K 25 C 40 × 75,5 × 60
Prídavný kontajner k  stolu

K 25 C 80 40 × 75,5 × 80
Horné dno hĺbky 80 cm

SK 20 39 × 20 × 52,5
Sokel na dorovnanie výšky kontajnera

THBN
Tužkovník pre všetky typy kontajnerov

DPN
Deliace priehradky

USN      USH
Úchytky je možné vyberať z troch 
prevedení

UCO

Rozmery sú uvedené v cm v poradí šírka × výška × hĺbka

Nastaviteľné deliace priehradky sú 
súčasťou každého kontajnera

2 mm ABS hrana chráni kontajner 
pred poškodením

Vyberateľná konštrukcia slúži na ulo-
ženie závesných zložiek v kontajneri
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2 Gate

10 Proxy

18 Cross

26 Flex
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36 Doplnky
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