
TOP

TOP – POCTIVÝ NÁBYTEK V TOP VÝBAVĚ MÁ NAVÍC
 
  Korpus skříní je ohraněn ABS hranou o síle 2 mm, což znamená 
      podstatné zvýšení odolnosti
  Záda skříní jsou vyrobeny z desky o síle 18 mm, jsou tedy 
      pohledové i ze zadní strany a dají se využít i k rozdělení a dělení 
      pracovišť ve větších kancelářích
  Panty dveří jsou opatřeny tlumením pro tlumení dveří při 
      zavírání. Dovírání dveří je tedy komfortní, dveře se zavírají samy 
      a nebouchají o korpus skříně.
  Jsou použité konfigurovatelné zámky s jednoduše 
      vyměnitelnou vložkou a s možností zvolení si jednoho klíče pro 
      všechny skříně v kanceláři nebo každá skříň má svůj klíč, 
      uzamykatelná i skleněná dvířka
  Půdy skříní jsou vyrobeny z desky o síle 25 mm, designově 
      korespondují s horními deskami pracovních stolů
  Stoly s LTD podnoží jsou vyrobeny z desky o síle 25 mm, jak 
      horní deska, tak i boky stolu. Stoly jsou masivní, těžké, s vysokou 
      pevností a odolností vůči prohýbání
  Police ve skříních jdou nastavit v libovolných polohách. 
      Podpěry ve skříních jsou po celé výšce
  Kancelářský kontejner má centrální zámek, zásuvky mají tak 
      zvaný dotah a systém stop-control, který zabraňuje vysunutí 
      více zásuvek naráz. Jdou zamknout všechny zásuvky. Kontejner 
      se nemůže převrátit, což by se mohlo stát, kdyby zásuvky byly 
      plné věcí a vysunuly se všechny naráz

2



18

25

25

2

STANDARDSTANDARD – POCTIVÝ NÁBYTEK V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ
 
  Korpus skříní je ohraněn ABS hranou o síle 0,5 mm
  Dveře skříní jsou ohraněny ABS hranou o síle 2 mm
  Standardní zámek bez možnosti konfigurace pro plná dvířka
  Záda skříní jsou vyrobeny z bílého sololaku o síle 3 mm
  Značkové panty bez tlumení - naklapávací
  Korpus, police a dveře jsou vyrobeny z kvalitní LTD desky o síle 
      18 mm, stoly s LTD podnoží jsou vyrobeny z kvalitní desky o síle 
      18 mm
  Nábytek je složený na dílně – není to demont
  Každá z polic ve skříních je nastavitelná ve třech polohách 
  Kluzáky - skříň obsahuje již v základní výbavě 4 kluzáky 
      s možností, výškového nastavení v případě nerovné podlahy 
      v kanceláři
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ANTERIA, TO JE POCTIVÝ NÁBYTEK
Poznejte rozdíl mezi řadou Standard a Anteria TOP


