
 

 

VAŠA PISARNA, NAŠA SKRB! 
MIZARSTVO MAKS PETEK S.P. 
PISARNIŠKO POHIŠTVO  

 
 

 
 

 
 

SISTEM GAZELA 
MIZARSTVO MAKS PETEK S.P. 

PISARNIŠKO POHIŠTVO 

 
  



 

 

VAŠA PISARNA, NAŠA SKRB! 
MIZARSTVO MAKS PETEK S.P. 
PISARNIŠKO POHIŠTVO  

Podnožje: 
 centralne »T« noge, 
 plastično polnilo s prostorom za 
kable, 
 vezava z vzdolžnim veznikom s 
prostorom za kable, 
 prašno lakirane 9006 G (siva mat),  
 regulacija nog 15 mm, 
 močna stabilnost.  
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Sistem GAZELA prevlada po fleksibilnosti, ki omogoča dolge in široke linije miz. 
Omogoča na desetine različnih kombinacij tako za eno kot za več delovnih mest skupaj. 
Vsa oprema je izdelana iz iverala debeline 19 mm ter mizne plošče debeline 25 mm. 
O programu: 

 fleksibilen modularni sistem, 
 

 mizne plošče debeline 25 mm, 
 

 hrbtišča omar 19 mm, 
 

 višina miz 740 mm, 
 

 operativni sistem, 
 

 visoka izkoriščenost prostora v omari, 
 
 dimenzije miznih plošč (Š x G x V), 
 
 dimenzije omar (Š x V x G). 
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 Mizna plošča 2000 x 800 mm debeline 25 mm, 
 predalniki na treh enakih predalih, 
 plastični vložek za pisarniške potrebščine v predalu, 
 pisarniške omare 800 x 1620 x 400 mm, 
 hrbtišče omar debeline 19 mm, 
 visok izkoristek omar po meri fasciklov. 

VARNO                       
                              PROSTORNO 

VISOKA KAKOVOST 
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 Voziček za stacionarni računalnik 250 x 100 x 500 mm, 
 fleksibilnost, 
 kolesa in dekor po izbiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podloga za računalnik 250 x 100 x 500 mm, 
 z nogicami ali brez,  
 dekor po izbiri. 
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 Mizna plošča širine 1200 mm omogoča delo s strankami. 
Zaščitena je z ABS-om debeline 2 mm, z dvojnim podnožjem 
za širše mize. 
 Omari 80 x 78 x 40 mm z eno polico, višinsko prilagojena 
fasciklom z maksimalnim izkoristkom prostora.  
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 Program gazela ponuja široko izbiro mobilnih predalnikov. 
Predalniki   420 x 600 x 580 mm vsebujejo predale globine 500 
mm in imajo možnost plastičnega vložka za različne pisarniške 
pripomočke. Vsi predalniki imajo vgrajeno centralno zaklepanje 
ter možnost vgradnje visečih kartotek.  
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O opremi:  
 Rozeta ϕ 60 ali 78 mm, 
 za ureditev kablov. 

 
 
 

 Plastični vložek za predalnik in 
      urejen delovni prostor. 
 
 

 
 

 Čelno centralno zaklepanje 
za predalnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Predali, izdelani iz 12 mm iverala,  
močna konstrukcija, klasična vodila. 
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Načrtovanje vaše pisarne! 
1. Zahteve in želje posameznika 

Vsakemu posameznemu delovnemu mestu se prilagodi oprema glede na potrebe in želje. 
Pomembno je, da se omogoči čim večja fleksibilnost delovnega mesta, saj nam le tako 
lahko dolgo služi. 

2. Število delovnih mest 
Pri načrtovanju vaše pisarne je pomembno število delovnih mest, ki je izhodišče pri 
razporejanju potrebne opreme za posameznika.  

3. Načrtovanje 2D in 3D 
Ko so zbrane vse želje in potrebe vseh delovnih mest, se napravi fotorealističen pogled 
prostora. Tako dobi vsak naročnik vpogled v prostor še pred pričetkom del. 

4. Proizvodnja 
S tehnološko sodobno proizvodnjo se opravijo vsa dela, tako da se ob zaključku del 
oprema samo postavi na želeno mesto. 

5. Dostava 
Po dogovoru se oprema pripelje na objekt, kjer se v pisarni opravijo še zaključna dela po 
predhodno izdelanih načrtih in pripravi za vselitev. 
KO SO VAŠE ŽELJE URESNIČENE! 
 

 
Mizarstvo Maks Petek s.p. 

Godič 82a, 1242 Stahovica 
Tel: 041-372-068 

Email: maks.petek@mizarstvo-petek.si 
 


