
Biurka

UWAGI - usytuowanie mediaportu wyłącznie w miejscu zaznaczonym na rysunku  

Przystawka

UWAGI - uniwersalna (lewa, prawa);  

Osłony przednie do biurek - płytowe

Komoda

 

 

 

 

Blat - do wyboru:1 płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABSszkło hartowane, satynowane, matowe 10mm, kolor: biały (ultra clear),czarny, malowane od spoduElement ozdobny - chromowany2 Noga - profil aluminiowy 50x50 mm,malowany proszkowo z detalami chromowanymi3
Profil - metal malowany proszkowo,kolor: 08 czarny4
Pionowy organizer kablowy IM10 -plexiglass, w standardzie 1szt. do każdegobiurka
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Regulator poziomu - regulacja wzakresie 5 mm6
OPCJA Z DOPŁATĄ - wyłącznie dobiurek z blatem płytowym:7
Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45

Blat - do wyboru:1 płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABSszkło hartowane, satynowane, matowe 10mm, kolor: biały (ultra clear),czarny, malowane od spoduNoga - profil aluminiowy 50x50 mm,malowany proszkowo z detalami chromowanymi2
Element ozdobny - chromowany3

Łączyna - płyta melaminowana 18 mm,obrzeża ABS1

Wieniec górny - do wyboru:1 płyta melaminowana 12 mm, obrzeża ABSszkło hartowane, satynowane 10 mm,malowane od spoduBoki - płyta melaminowana 18 mm,obrzeża ABS2
Półka - płyta melaminowana 18 mm,zabezpieczenie przed przypadkowymwysunięciem, obrzeże ABS

3

Front - System "Push-to-Open" - dowyboru:4
płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABSszkło hartowane, satynowane 4 mm,malowane od spoduStopki - regulacja poziomu od wewnątrzw zakresie 5 mm5

                   

    

22 215 76 06, 22 225 26 83

       e-mail: biuro@ergospace.pl

                     www.ergospace.pl



Stół modułowy

UWAGI - usytuowanie mediaportu wyłącznie w miejscu zaznaczonym na rysunku  

Kontenery bezuchwytowe - mobilne

UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki (SKP13); kontener z poduszką służy wyłącznie do siedzenia  - przemieszczanie się na kontenerze podczas siedzenia, może spowodować uszkodzenie kółek 

Przykładowe konfiguracje

IM53 - element początkowy | IM54 - element do rozbudowy | IM55 - element końcowy 

Szafy z frontem HPL

 

 

 

 

Blat - płyta melaminowana 12 mm,obrzeża ABS1
Noga - profil aluminiowy 50x50 mm,malowany proszkowo z detalami chromowanymi2
Element ozdobny - chromowany3 Profil - metal malowany proszkowo,kolor: 08 czarny4
Regulator poziomu - regulacja wzakresie 5 mm5
Mediaport S91E - OPCJA Z DOPŁATĄ - 2x230V, 2x RJ456
Mediaport S92E - OPCJA Z DOPŁATĄ - 4x230V, 4x RJ457

Wieniec górny - płyta melaminowana 18mm, pokryta HPL - połysk1
Korpus - płyta melaminowana 18 mm,obrzeża ABS2
Szuflady metalowe - prowadnice rolkowe,nośność 25 kg , wysunięcie 80%,blokada wysuwu drugiej szuflady; OPCJA ZDOPŁATĄ - system samodomyku, prowadnicekulkowe

3

Kółka - Ø50 mm, dwa z hamulcem4 Front - płyta melaminowana 18 mm,pokryta HPL - połysk , obrzeża ABS5
Zamek centralny - łamany kluczyk6 Piórnik nakładany - tworzywo czarne7 Opcjonalna poduszka SKP13 - nakładanana kontener, zamawiana jako osobnyelement, max obciążenie 120 kg

8

Szuflada filowa - prowadnice kulkowe,max. obciążenie 30 kg, wysunięcie100%, dla teczek A4 usytuowanie równoleglei prostopadle do frontu
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Wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS1
Boki - płyta melaminowana 18 mm,obrzeża ABS2
Stopki 27 mm - regulacja poziomu odwewnątrz w zakresie 5 mm3
Front - system "Push-to-Open", płytamelaminowana 18 mm pokryta HPL - połysk4
Półka - płyta melaminowana 18 mm,zabezpieczenie przed przypadkowymwysunięciem, obrzeże ABS

5

Wieniec dolny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS6
OPCJA Z DOPŁATĄ - wieniec górnyA800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkłoLACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielnyelement
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Ściana tylna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS8
Zamek patentowy9



Witryny 

Wieniec górny - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS1
Boki - płyta melaminowana 18 mm,obrzeża ABS2
Stopki 27 mm - regulacja poziomu odwewnątrz w zakresie 5 mm3
Front - szkło hartowane bezbarwne wramce aluminiowej4
Półka - płyta melaminowana 18 mm,zabezpieczenie przed przypadkowymwysunięciem, obrzeże ABS

5

Wieniec dolny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS6
OPCJA Z DOPŁATĄ - wieniec górnyA800GT - płyta melaminowana 28 mm + szkłoLACOBEL 4 mm, zamawiany jako oddzielnyelement

7

Ściana tylna - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS8
Uchwyt - aluminium9


