
cenová skupina  č.1:
cenová skupina  č.2:

upozornenie:

TYPOVNÍKOVÝ  LIST

"VARIUS"

v prípade kombinácie materiálov nachádzajúcich sa v rôznych cenových skupinách, výrobok sa naceňuje upozornenie:

Nákres rozmery v mm materiál

Stôl s drevenými bokmi mat 25/18 mm

Varius 01:   v=750, hl.=750, š=850

v prípade kombinácie materiálov nachádzajúcich sa v rôznych cenových skupinách, výrobok sa naceňuje 

podľa vyššej cenovej skupiny

Varius 02:   v=750, hl.=750, š=1400

Varius 03:   v=750, hl.=750, š=1600

stôl s drevenými bokmi + trnož

Stôl ROHOVÝ s drevenými bokmi mat 25/18 mm

Varius 04 L (ľavý):      v=750, hl.=1100, š=1600L

Varius 04 P (pravý):    v=750, hl.=1100, š=1600

stôl s drevenými bokmi - ROHOVÝ

Stôl s kovovou podnožou mat 25/18 mm

Varius 05:   v=750, hl.=750, š=850

Varius 06:   v=750, hl.=750, š=1400

L

P

Varius 06:   v=750, hl.=750, š=1400

Varius 07:   v=750, hl.=750, š=1600

stôl s kovovou podnožou a tunelom pre káble + čelo stola

Stôl ROHOVÝ  s kovovou podnožou mat 25/18 mm

Varius 08 L (ľavý):      v=750, hl.=1100, š=1600L

Varius 08 P (pravý):    v=750, hl.=1100, š=1600

stôl s kov. podnožou, tunel pre káble -2x, rohová noha - 1x

Varius  09     - stôlový plát - roh štvrťkruhový mat 25 mm

Rozmery:   v=25, hl.=750, š=750

Varius  10     - stôlový plát - príložný

rohový stolový plát s kovovou valcovou nohou - farba hliníková

L

P

Varius  10     - stôlový plát - príložný mat 25 mm

Rozmery:   v=25, hl.=250/500, š=1400

príložný stolový plát s kovovou valcovou nohou - farba RAL 9006



Varius  11     - stôl zasadací mat 25 mm

Rozmery:   v=750, hl.=1100/800, š=1400

Varius  12     - stôl zasadací mat 25 mm

Rozmery:   v=750, hl.=1100/800, š=1400

zasadací stol. plát s kov.valcovými nohami - 4x, - farba RAL 9006

Varius  13     - stolík pod tlačiareň mat 25/18 mm

Rozmery:   v=512, hl.=400, š=500

stolík pod tlačiareň na koliečkach

Varius  14     - vozík pod vežu PC mat 18 mm

Rozmery:   v=140, š=265, hl=470

zasadací stolový plát s kovovou centrálnou nohou (RAL 9006)  - 1x

stolík pod PC vežu na koliečkach

Varius 15 - Kontajner zás.kov. mat 25/18 mm

Rozmery:   v=610, š=399, hl=550

KOVOVÉ BOKY zásuv.-4x, bez zámku, hlb.zásuv.450mm

Varius 16 - Kontajner zás. - centrál.zámok mat 25/18 mm

Rozmery:   v=620, š=430, hl=570Rozmery:   v=620, š=430, hl=570

Výsuv pod klávesnicu PC

Rozmery:   š=570, hl=270, v=40 PLAST

Varius  20

kovový korpus zásuviek - 3x + plastový ceruzovník -1x , s centrálnym 
zámkom  

Varius  20     - skr.niková úzka mat 25 mm

Rozmery: š=400,hl=400,v= 1120 (2 police)

polica pevná -1x, polica voľná-1x

Varius  21     - skr.niková široká mat 25 mm

Rozmery: š=800,hl=400,v= 1120 (2 police)

polica pevná -1x, polica voľná-1xpolica pevná -1x, polica voľná-1x

Varius  22     - skr.2.dverová mat 25/18 mm

Rozmery: š=800,hl=400,v= 1120 (2 police)

dvere -2x, polica pevná -1x, polica voľná-1x

Varius  23     - skr.niková úzka mat 25 mm

Rozmery:   š=400,hl=400,v= 1477 (3 police)Rozmery:   š=400,hl=400,v= 1477 (3 police)

polica pevná -1x, polica voľná-2x

Varius  24     - skr.niková široká mat 25 mm

Rozmery:   š=800,hl=400,v= 1477 (3 police)

polica pevná -1x, polica voľná-2x

Varius  25     - skr. 2 dv. - dvere drevenné nízke mat 25/18 mmVarius  25     - skr. 2 dv. - dvere drevenné nízke

Rozmery:   š=800,hl=400,v= 1477 (3 police)

dvere nízke -2x, polica pevná -1x, polica voľná-2x

Varius  26     - skr. 2 dv. - dvere drevenné vysoké mat 25/18 mm

Rozmery:   š=800,hl=400,v= 1477 (3 police)

dvere vysoké -2x, polica pevná -1x, polica voľná-2x



Varius  27 -skr.2 dv. -dvere s ALU rámom+sklo mat 25 mm

Rozmery:   š=800,hl=400,v= 1477 (3 police)

Varius  28     - skr.otvorená so zásuvkami mat 25/18 mm

Rozmery:   š=400,hl=400,v= 1477 (1 polica)

dvere s ALU rámom (nerez)  + sklo pieskované, polica pevná -1x, 
polica voľná-2x

skriňa niková so zásuvkami (zásuvka s plech.bokmi) - 4x, hĺbka 

Varius  29     - skr.otvorená rohová mat 25 mm

Rozmery:   š=674,hl=674,v= 1477 (3 police)

skriňa niková rohová, polica voľná-3x

Varius  31     - skr.niková úzka mat 25 mm

Rozmery:   š=400,hl=400,v= 1834 (4 police)

skriňa niková so zásuvkami (zásuvka s plech.bokmi) - 4x, hĺbka 
zásuviek 350 mm, polica 1x, 

Rozmery:   š=400,hl=400,v= 1834 (4 police)

polica pevná -1x, polica voľná-3x

Varius  32    - skr.niková široká mat 25 mm

Rozmery:   š=800,hl=400,v= 1834 (4 police)

polica pevná -1x, polica voľná-3x

Varius  33     - skr. 2 dverová mat 25/18 mmVarius  33     - skr. 2 dverová mat 25/18 mm

Rozmery:   š=800,hl=400,v= 1834 (4 police)

dvere vysoké -2x, polica pevná -1x, polica voľná-3x

Varius  34     - skr.niková + 2dv. mat 25/18 mm

Rozmery:   š=800,hl=400,v= 1834 (4 police)

dvere nízke -2x, polica pevná -1x, polica voľná-3x

Varius  35Varius  35     - skr.šatníková 2 dverová mat 25/18 mm

Rozmery:   š=800,hl=400,v= 1834 (4 police)

dvere vysoké -2x, výsuvný vešiak, polica pevná -1x,

úchytka č.118 / 128 - chróm lesk
prevedenie: chrom lesk

úchytka č.119 / 128 - brúsený nikel
prevedenie: brúsený nikelprevedenie: brúsený nikel

klzák kruhový rektifikačný


