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Podnožje: 
 okrogle noge ϕ 50 ali ϕ 80, 
 fiksno višinsko ogrodje ϕ 80, 
 fiksno in višinsko nastavljivo ogrodje ϕ 50  
(736–856 mm), 
 prašno lakirane 9006 G ( siva mat), 
 povezava  z dvema vzdolžnikoma. 
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O programu: 
 

 okrogle noge ϕ 50 in ϕ 80 mm, 

 iveral debeline 19 mm, 

 mizne plošče debeline 25 ali 38 mm,  

 dimenzije miznih plošč (Š x G x V), 

 dimenzije omar (Š x V x G). 
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 Mizna plošča 2000 x 800 x 740 mm, 
 okrogle noge premera 50 mm,  
 pregrada med mizama višine 400 mm, 
 omare 800 x 2000 x 400 mm s 4 policami, 
 zgornje omare 800 x 760 x 400 mm z 1 polico, 
 100 % izkoristek omar za fascikle, 
 fiksni predalnik 420 x 625 x 580 mm s tremi enakimi predali, 

 
 detajl fiksne povezave med predalnikom ter mizno ploščo. 
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 Mizna plošča 1800 x 800 mm leva stran in 2000 x 600 mm desna 
stran, 
 debelina miznih plošč 25 mm,  
 omare 800 x 2000 x 400 mm s 4 policami, 
 hrbtišče omar 19 mm, 
 kovinske noge ϕ  80 mm, povezane s kovinskim vzdolžnikom, 
 predalnik z izvlečno polico v višini delovne mize s 4 predali, 
 samozapiralni metabox predali s kovinskimi stranicami. 

KVALITETA 
ZASEBNOST 

FUNKCIONALNOST 
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O opremi: 

 rozeta ϕ 60 ali ϕ 78 mm, 
za ureditev kablov, 

  
 
 

 
 kovinski samozapiralni metabox 
predali, 

 
 
 
 
 
 

 izvlečna polica za predalnik 
za pisarniške potrebščine.  
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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! 
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