
DOPLŇKY

 →  věšákový panel obsahuje šatní 

tyč, věšáková stěna je osazena 

zrcadlem a háčky

 →  policové moduly jsou vyráběny 

ve čtyřech variantách, zadní 

stěna má tl. 18 mm, police je 

tl. 38 mm, veškeré hrany jsou 

olepeny ABS hranou

 →  elektronický zámek je ovládán 

pomocí dálkového ovladače

 →  kožená podložka je vyrobena 

z kvalitní hovězí kůže o tl. 3 mm 

nalepené na kovovém podkladu 

a umožňuje tak libovolné umístění 

na pracovním stole

 →  veškeré doplňky obsahují návod 

na montáž a potřebné kování 

k jejich instalaci

věšákový panel

EOV 20 55 × 35 × 205

policový modul, 3 police

EP 183 180 × 26 × 145

elektronický zámek na skříně

EZ M400

kožená podložka na stůl 

pro tl. desky 38 mm

EKP 80 × 50 × 3,8

policový modul, 4 police

EP 184 180 × 26 × 185

Elektricky otočný panel VAULT

3× el. zásuvka, 3× data

BTCZ V 002 39,3 × 12,1 × 10,3

Elektricky otočný panel VAULT

3× el. zásuvka, 1× data, 

1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA

BTCZ V 014 39,3 × 12,1 × 10,3

věšáková stěna se zrcadlem

EOZ 21 80 × 12 × 195

policový modul, 1 police

EP 181 180 × 26 × 65

policový modul, 2 police

EP 182 180 × 26 × 105

 ↗ Dálkový ovladač elektronického zámku

 ↗  Panel se otáčí elektricky  

po stisku tlačítka

 ↗  Kontejner osazený volitelným 

skleněným panelem z barevného 

skla Lacobel

 ↗  Komfortní tužkovnice jako 

samostatná zásuvka

 ↗ Výsuvný registr kontejneru EK12

KONTEJNERY

mobilní kontejner levý

EK 100 L 100 × 50 × 60

mobilní kontejner pravý

EK 100 P 100 × 50 × 60

mobilní kontejner, 

tužkovnice, registr

EK 12 47 × 60 × 60

mobilní kontejner, 

tužkovnice, 3× zásuvka

EK 14 47 × 60 × 60

KONTEJNERY

 →  řady EXPO+ a ASSIST obsahují 

dva typy mobilních kontejnerů

 →  kontejnery šířky 470 mm mají dvě 

nebo čtyři zásuvky, které je mož-

no členit pomocí systému přepá-

žek. Kontejnery šířky 1 000 mm 

obsahují výsuvnou polici a uza-

mykatelná posuvná dvířka

 →  veškeré hrany kontejnerů jsou 

olepeny hranami ABS tl. 2 mm

 →  zásuvky jsou v kovovém prove-

dení, tužkovnice jako samostat-

ná zásuvka je plastová

 →  všechny kontejnery poskytují 

doplňkovou odkládací plochu, 

na které může být aplikována 

kůže tl. 3 mm ve dvou barev-

ných kombinacích nebo skla la-

cobel tl. 4 mm v pěti barevných 

odstínech (viz. str. 30–31)

 →  všechny kontejnery jsou vy-

baveny centrálním zamykáním 

a systémem STOP-CONTROL

↘ 
-

-

-

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

↘ 28—29↘ 28—29
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