Обзавеждане за учебни заведения
Децата растат бързо, а техният растящ организъм се нуждае от
особено внимание.
Регулируема училищна мебел е отлично решение за училищата,
където децата прекарват повече време.
E – 174

E – 174 PK

E – 174 / 1
E – 174 / 1 PK

Основа:
Метална – сив или
черен цвят,
регулируема - 3 височини
640/700/760 mm
Плоскости:
16 мм ПДЧ с 0.8 мм кант цвят бук.

E – 162
E – 263 Tina
black

E – 263 Tina alu

E – 264

*За информация относно цени, моля обърнете се към Вашия дистрибутор.
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Основа:
Метална – сив или
черен цвят.
Плоскости:
16 мм ПДЧ с 0.8 мм кант,
цвят бук.

E – 176
E – 176 PK
E – 276

Основа:
Метална – сив или
черен цвят,
регулируема в 3 височини
640/700/760 mm
Плоскости:
16 мм ПДЧ с 0.8 мм кант,
цвят бук

E – 176 / 1 PK

E – 176 / 1

OLLY White

Основа:
Метална – бял цвят, с
пластмасови елементи по
ръбовете,
осигуряващи безопасността на
Вашето дете.
регулируема височина: - мин
480мм / макс. 760мм
Плот:
16 мм ПДЧ в бял цвят,
Заключване в хоризонтално
положение.
Регулируем ъгъл на наклона в 5
позиции.
Т – образен формован ръб в
сребърен цвят.
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Бюро ATHENA

Основа:
Метална – стабилна, бяла
Плоскости:
18 мм ПДЧ с меламиново
покритие, с ABS кант;
цвят – комбинация от Дъб
сонома и бял

Сгъваемо бюро MOTO

Основа:
Метална – стабилна, черна
Размери: 750мм височина
Плот:
18 мм MDF, с ABS кант;
цвят – тъмен орех
Размери: 1000/500мм
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Уникална мебел - само едно гладко “обръщащо” движение
е достатъчно, за да решите колко Seattable да са столове и
колко - маси.
*За повече информация, моля сканирайте QR
кода или се свържете с Вашия представител.
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Мека мебел
Класически барбарон
Размер:
D=1000мм

Табуретка МИКИ
Размер 400мм/400мм

Табуретка НИКИ
Размер:
D=460мм/H400мм
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Детски барбарон
Размер:D=800мм

*Пълнеж от пухкави топчета стиропор;
*Предпазен вътрешен калъф;
*Тапицерия от дамаска тип „промазка”

*За информация относно цени, моля обърнете се към Вашия дистрибутор.

Fredi фотьойл 770/650/h740 mm
Fredi диван 2-ка 1520/650/h740 mm
Fredi диван 3-ка 1920/650/h740 mm
Метална основа в черен или бял цвят;
Тапицерия от еко кожа V с избор на цвят от посочените;
Корпус- масивна дървесина и високоеластичен дунапрен с пенолатекс.

Cubo фотьойл 700/720/h750 mm
Cubo диван 2-ка 1210/720/h750 mm
Cubo диван 3-ка 1720/720/h750 mm
Хромирани крачета ;
Тапицерия от еко кожа V с избор на цвят от посочените;
Корпус- масивна дървесина и високоеластичен дунапрен с пенолатекс.
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MSusS са оборудвани със
самозалепващи табелки за име
и индивидуално заключване.
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MSumS са оборудвани с 2 рафта за книги,
рафт за обувки, кукички за дрехи,
самозалепващи табелки за име,
ограничител за отваряне на вратата до 900
и индивидуално заключване.
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MSus---S : -Детски гардероби за учебни

MSum---S : Детски гардероби за учебни

заведения, фабрично заварена метална конструкция
праховобоядисана по RAL на производителя. 4
отделения във всяка колона. Варианти с 2 или 3 колони
и варианти с 300 мм или 400 мм ширина на всяка колона

заведения, фабрично заварена метална конструкция
праховобоядисана по RAL на производителя. Едно
отделение във всяка колона. Варианти с 1, 2 или 3 колони и
варианти с 300 мм или 400 мм ширина на всяка колона.

MSum на 300мм

MSus на 300мм

Единичен 310S - 300/500/1450 mm
Двоен 320S - 600/500/1450 mm
Троен 330S - 900/500/1450 mm

8 отделения 324S 600/500/1450 mm
12 отделения 334S - 900/500/1450 mm

MSus на 400мм

MSum на 400мм

8 отделения 424S - 800/500/1450 mm
12 отделения 434S - 1200/500/1450 mm

Единичен 410S - 400/500/1450 mm
Двоен 420S - 800/500/1450 mm
Троен 430S - 1200/500/1450 mm

*За информация относно цени, моля обърнете се към Вашия дистрибутор.
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Sus W – 300 mm: Гардероби с фабрично
заварена метална конструкция, прахово боядисана по
RAL на производителя. Стомана с дебелина 0.5 мм на
врата, таван и дъно. Едноточково заключване - уникално
за всеки гардероб. Врата с отвори проектирани за
вертикална вентилация, с регистриран индустриален
дизайн и покриващ площ около 110 см2.Тръба за
закачалки, кукички за дрехи,и място за обозначителна
табелка.
Две самостоятелни отделения във всяка колона.
Варианти с 1, 2 или 3 колони с ширина 300 мм
Sus 312W - 300/500/1800 mm
Sus 322W - 600/500/1800 mm
Sus 332W - 900/500/1800 mm

RAL 7035
светло сив

Цветове на метала:
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Sus W – 400 mm: Гардероби с фабрично заварена метална
конструкция прахово боядисана по RAL на производителя. Стомана
с дебелина 0.5 мм на врата, таван и дъно. Едноточково заключване уникално за всеки гардероб. Врата с отвори проектирани за
вертикална вентилация, с регистриран индустриален дизайн и
покриващ площ около 110 см2.Тръба за закачалки, кукички за
дрехи и място за обозначителна табелка.
Две самостоятелни отделения във всяка колона.
Варианти с 1, 2 или 3 колони с ширина 400 мм
Sus 412W - 400/500/1800 mm
Sus 422W - 800/500/1800 mm
Sus 432W - 1200/500/1800 mm

Пейка LO:
*различни размери.
*метална конструкция в цвят Ral8016.
*седалка - лакирани масивни летви с прозрачен лак.
*пластмасови стъпки.
LO 12 - 1200/440/460 mm
LO 16 - 1600/440/460 mm
LO 20 - 2000/440/460 mm
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Серия шкафове от типа „Каредкс“ с: фабрично заварена конструкция, заключване -централно и уникално за
всеки, блокировка срещу едновременно отваряне на повече от едно чекмедже, телескопични водачи осигуряващи пълен
достъп до най-вътрешната част.
SZK302 775/630/1285мм;
2 колони/ 4 чекмеджета

SZK301
415/630/1285мм;
1 колона/4 чекмеджета

SZK202

SZK201

775/630/1000мм;
2 колони/ 3 чекмеджета

415/630/1000мм;
1 колона/3 чекмеджета

SZK102

SZK101

775/630/715мм;
2 колони/ 2 чекмеджета

415/630/715мм;
1 колона/2 чекмеджета

RAL 7035
светло сив

Детски гардероби за учебни заведения.
Сглобяема конструкция,
праховобоядисана в:
RAL 7035
светло сив
Едно отделение във всяка колона.
Заключване за всяко отделение.
Варианти с 1, 2 или 3 колони ширина - 300 мм на
всяка колона
Единичен - 300/450/1850 mm
Двоен - 600/450/1850 mm
Троен - 900/450/1850 mm
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Детски метални гардероби за учебни заведения.
Сглобяема конструкция, праховобоядисана по RAL 7035 (сиво) Заключване за всяко отделение.Варианти с 1 или
3 колони ширина - 300 мм на всяка колона

RAL 7035
светло сив

RAL 7035
светло сив

Единичен с 2 отделения-

Троен с 6 отделения -

300/450/1850 mm

900/450/1850 mm

Метален шкаф със стъклени
врати:висок,

Метален шкаф със плъзгащи
врати:висок,

врати - стандартно отваряне,
стъкло на 3 междурафтия.
Праховобоядисан по RAL 7035 (сиво).
900/400/1850 mm

Врати - стъкло на 3 междурафтия.
Праховобоядисан по RAL 7035 (сиво).
900/400/1850 mm
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Метален шкаф - висок,врати стандартно отваряне и заключване.

RAL 7035
светло сив

RAL 7035
светло сив

800/400/1990 mm

900/400/1850 mm

Метален шкаф нисък, врати

Метален шкаф нисък, плъзгащи

стандартно отваряне 900/400/900 mm

врати 900/400/900 mm
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Палма– черна - 1800mm/h

Палма– Алу - 1800mm/h

*За информация относно
цени, моля обърнете се
към Вашия
дистрибутор.

Трик– сива - 1700mm/h

Трик– черна - 1700mm/h

Elf – 1730mm/h

Rado– 1730mm/h

Закачалки
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Стелаж с безболтова връзка между
детайлите, метални греди на рафтовете, рафтове от
пдч и подсилващи греди под всеки рафт, цвят
антрацит.

Rivet - 1200/500/1800 mm
5 рафта, 300 кг/рафт

Rivet - 1500/600/1800 mm
4 рафта, 300 кг/рафт

Rivet - 1800/600/1800 mm
4 рафта, 250 кг/рафт

*За информация относно цени, моля обърнете се към Вашия дистрибутор.
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Стелаж STAHLMET с връзка
между детайлите
посредством болтове
STAHLMET- 900/400/2000 mm
5 рафта, БЯЛ, 85 кг/рафт
STAHLMET- 900/400/2000 mm
6 рафта, БЯЛ, 85 кг/рафт
STAHLMET- 900/300/2000 mm
5 рафта, БЯЛ, 85 кг/рафт
STAHLMET- 900/300/2000 mm
6 рафта, БЯЛ, 85 кг/рафт

Стелаж с безболтова
връзка между детайлите

Crosser - 1000/400/1880 mm
5 рафта, ПОЦИНКОВАН, 65 кг/рафт
Zeus - 1100/500/1880 mm
5 рафта, ПОЦИНКОВАН, 200 кг/рафт

Стелаж с връзка между
детайлите,

посредством болтове

KIT- 1000/400/1880 mm
5 рафта, СИВ, 65 кг/рафт

Achille - 900/400/1720 mm
5 рафта, СИВ, 70 кг/рафт

*За информация относно цени, моля свържете се с Вашия дистрибутор.
Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация.
Всички запазени марки са притежание на техните собственици.
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