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Pojazdné skrinky, kartotéky a vozíky

Pojazdná kartotéka ECONOMY 80 A4
Robustná a ľahká jednoradová pojazdná kartotéka na závesné obaly. 
Kapacita 80 závesných obalov. Materiál oceľ s epoxidovým polyestero-
vým nástrekom odolným voči poškriabaniu. Dodávaná v rozloženom 
stave bez závesných obalov. Farba sivá.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

3 DU3095 10 Kartotéka jednoradová ECONOMY 80 A4 655 × 592 × 368 mm 61,90

Multifunkčný pojazdný vozík otvorený
Mobilný vozík otvorený z troch strán so šiestimi policami vhodný pri 
šetrení s pracovným priestorom. Nosnosť každej police 25 kg. Vyrobe-
ný z vysoko kvalitnej laminovanej drevotriesky hrúbky 16 mm odolnej 
voči poškriabaniu. Farba sivá.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

4 DU3113 10 Multifunkčný pojazdný vozík otvorený 528 × 748 × 592 mm 137,–

Projekčný pojazdný vozík SYSTEM
Mobilný projekčný vozík s tromi policami. Horná polica je odnímateľná 
a pri projekcii sa dá naklopiť do 180 °, stredná polica je výškovo nasta-
viteľná po 32 mm, spodná polica je fi xná. Hrúbka políc 19 mm. Mate riál 
pevný kovový lakovaný rám s rohovými spojkami z plastu. Farba sivá.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

5 DU3701 10 Projekčný pojazdný vozík SYSTEM 508 × 882 × 432 mm 190,–

Pojazdné skrinky QUADRO®
Pojazdná robustná multifunkčná skrinka so zásuvkou a dvierkami ale-
bo bez dvierok v modernom dizajne. Perfektný doplnok, ktorý ponú-
ka dostatok priestoru pre tlačiarne, krúžkové zakladače, listové zásob-
níky alebo kávovary, ktoré sa používajú v komunikačných priestoroch. 
Ideálna do kancelárií a konferenčných miestností. 4 kolieska, 2 s mož-
nosťou aretácie, nastaviteľná polica, 2 rukoväte z nehrdzavejúcej ocele 
pre pohodlné uchytenie, zadná a spodná priechodka na káble. Mate-
riál vysokokvalitná drevovláknitá doska, odolná voči vode. Farba svet-
lohnedá.

Obj. kód Názov Rozmery š × v × h Cena €

1 DU3131 29 Pojazdná skrinka QUADRO® ADVANCED 450 × 1 000 × 450 mm 657,–
2 DU3132 29 Pojazdná skrinka QUADRO® BASIC 450 × 1 000 × 450 mm 570,–
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