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O programu: 
Spodnji elementi: 

 višina 860–910 mm (višina delovne površine), 
 širina 300–1000 mm, 
 globina 580 mm. 

Viseči elementi: 
 višina 300–900 mm, 
 širina 300–1000 mm, 
 globina 350 mm. 

Podnožje: 
 višina 100–150 mm, 
 plastično podnožje v sivem ali belem barvnem dekorju, lahko 
snemljivo, 
 iveral, fiksno montirano. 

Predali: 
 iveral debeline 16 mm, metabox kovinsko ogrodje, 
 iveral debeline 12 mm s klasičnimi vodili, 
 globina 500 mm. 

Material pohištva: 
 iveral debeline 19 mm, 
 delovna površina ultrapas debeline 38 mm, 
 hrbtišča omar beli lesomal debeline 4,2 mm, 
 ročaji po izbiri. 
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 dolžina 1600 mm, 
 viseči elementi visoki 700 mm, 
 vgrajen hladilnik, 
 4 predali, 
 korito za element širine 600 mm, 
 vodoodporno stensko hrbtišče ultrapas, 
 plastično podnožje. 
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 dolžina 2700 mm, 
 viseči elementi višine 800 mm, 
 vgrajen hladilnik, 
 3 predali, 
 fiksno podnožje v barvi kuhinje. 

PO MERI  
 

PRIROČNO 
 

     UPORABNO 
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Detajli: 
 snemljivo plastično 
podnožje, 
 

 
 

 
 
 

 samozapiralni metabox 
predali. 

  
 
 
 

 predali 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 časa služi. 

2. Število delovnih mest 
Pri načrtovanju vaše pisarne je najprej pomembno število delovnih mest. Le ta je 
izhodišče pri razporejanju potrebne opreme 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 željeno mesto. 
5. Dostava 
Po dogovoru se oprema pripelje na objekt kjer se v pisarni opravijo še zaključna po 
predhodno izdelanih načrti in pripravi za vselitev. 
 
KO SO VAŠE ŽELJE UREŠNIČENE! 

 
Mizarstvo Maks Petek s.p. 

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

Email:maks.petek@mizarstvo-petek.si 


