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PODNOŽJE: 
 centralne »T« noge, 
 pravokotna oblika, 
 prašno lakirane 9006 G (siva mat), 
 vezava z vzdolžnim veznikom, 
 fiksne noge, 
 višinsko nastavljive noge (680–820 

mm), 
 regulacija nog 15 mm. 
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O programu: 
  iveral debeline 19 mm, 

 
 polna hrbtišča 19 mm, 

 
 delovne površine debeline 25 mm, 

 
 fiksno in višinsko nastavljivo kovinsko ogrodje 680–820 mm, 

 
  omare na tip-on sistem, 

 
 samozapiralni kovinski predali, 
 
 dimenzije mizne plošče (Š x G x V), 
 
 dimenzije omar (Š x V x G). 
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 Omare 800 x 1240 x 400 mm z dvema policama čisti izkoristek 
notranjega prostora za shranjevanje gradiva, 
 možnost z zaklepanjem ali brez (po izbiri), 
 možnost odpiranja na dotik tip-on (po izbiri), 
 hrbtišče debeline 19 mm, 
 zgornja pokrivna plošča debeline 25 mm, 
 visoka kvaliteta. 

 
PROSTORNO 
 

PRILAGODLJIVO 
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ATRAKTIVNO 
 

 
 Delovna miza 1600 x 800 mm s kotnim 90˚ zaključkom, 
 debelina mizne plošče 25 mm, 
 samostojni predalnik s 4 enakimi predali in centralnim zaklepanjem. 
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O opremi: 
 
 Rozeta ϕ 60 ali 78 mm, 
za ureditev kablov. 

 
 

 
 

 Mizna električna vtičnica, ki ne  
zavzema prostora na mizi. 

 
 

 
 Tip-on vgradni sistem. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Kovinski samozapiralni 
metabox predali. 
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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 


