
         Nábytok z nerezovej
   ocele

Radi by sme Vám ponúkli nábytok s nerezovej ocele.

Tento informačný bulletin obsahuje niektoré nové technické možnosti. Vzhľadom na
dlhoročné skúsenosti a nové strojové zariadenia, sme schopní vyhovieť takmer každej
zákazke. Sme schopný vyrobiť aj výrobky neuvedené v tomto bulletine - na špeciálnu
požiadavku.

Naše nerezové výrobky sa vyznačujú pevnou a stabilnou konštrukciou, vysokou kvalitou a
estetikou. Zaisťujú čistotu, sterilitu a trvanlivosť.

Nerezový nábytok môže byť určený pre rôzne priemyselné odvetvia, ako napr.: potravinársky
priemysel, zdravotné strediská, stavebníctvo, automobilový priemysel a mnoho ďalších...

Používame laser – najnovšej „diode-fiber” technológie. Obrábanie oceľového plechu, vrátane
nerezovej ocele, je vykonávané laserom L1Xe-30 FIBER od spoločnosti SALVAGNINI, ktorá
je lídrom v tomto segmente.

Poskytujeme odborné poradenstvo.

Šatníky a sociálny nábytok

Skrine určené do spoločenskej miestnosti
  v zariadeniach na spracovanie potravín,
                 reštaurácií a kuchýň.
Správne zariadenie pre sociálne zariadenia,
          kde sa vyžaduje sterilita a čistota.

značka kód tovaru rozmery popis
FFF 424 NSMGN 0317050101 1800 x 800 x 550 Sociálna skrinka, 8- boxov, nerezová oceľ
Sum 310 SUMN 0101020101 1800 x 300 x 490 Šatník, nerezová oceľ – 1 komora
Sum 321 SUMN 0201020301 1940 x 600 x 490 Šatník, nerezová oceľ – 2 komory, s nožičkami
Sum 330 SUMN 0301020101 1800 x 900 x 490 Šatník, nerezová oceľ – 3 komory
Sum 331 SUMN 0301020301 1940 x 900 x 490 Šatník, nerezová oceľ – 3 komory , s nožičkami
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značka kód tovaru rozmery popis
Sbm 206
Stainless

SBMN 03030318 1990 x
1000 x 435

Skriňa z nerezovej ocele, je každú komoru delí priečka, vľavo komora s 3 - nastaviteľné
police každých 25 mm, vpravo miestnosť s tyčou pre ramienka

Sbm 101
Stainless

SBNL 0504020301 600 X 400
X 350

Jednodverová skriňa z nerezovej ocele, s 2 nastaviteľnými policami každá 25 mm, dvere
na 2- bodový zámok s 2 kľúčmi, diery pre uchytenie na stenu

Sbm 102
Stainless

SBNL 0604030301 600 X 800
X 350

Skriňa z nerezovej ocele, s 2 nastaviteľnými policami každá 25 mm, dvere na 2- bodový
zámok s 2 kľúčmi, diery pre uchytenie na stenu

Sbm 103
Stainless

SBNL 08050303 1000 X
1000 X 500

Skriňa z nerezovej ocele, s 2 nastaviteľnými policami každá 25 mm, dvere na 2- bodový
zámok s 2 kľúčmi, diery pre uchytenie na stenu

Sbm 201
Stainless

SBNL 07060204 1800 X 600
X 500

Jednodverová skriňa z nerezovej ocele, s 4 nastaviteľnými policami každá 25 mm, dvere
na 2- bodový zámok s 2 kľúčmi, diery pre uchytenie na stenu

Sbm 203
Stainless

SBNL 08060304 1800 X
1000 X 500

Skriňa z nerezovej ocele, s 4 nastaviteľnými policami každá 25 mm, dvere na 2- bodový
zámok s 2 kľúčmi, diery pre uchytenie na stenu

Sbm 203
Stainless

SBNL 0803030400S01 2000 X
1000 X 500

Skriňa z nerezovej ocele, s 3 nastaviteľnými policami každá 25 mm, dvere na 2- bodový
zámok s 2 kľúčmi, diery pre uchytenie na stenu

Sbm 203
Stainless

SBNL 0803030400S02 2000 X
1000 X 500

Skriňa z nerezovej ocele, každú komoru delí priečka, ľavá komora prázdna, vpravej 1
polica uchytená v ½ výšky skrine
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SmIN 114            Std

           Podnožka
 

Stlk
  

      SmIN 101 Szla

Wmk

značka kód tovaru rozmery popis
SmlN 101 SMLN

0101020101
1800 x 600 x 435 Jednodverová lekárska skriňa z nerezovej ocele

SmlN 114 SMLN
0201050401

1800 x 800 x 435 Lekárska skriňa, horná časť zo skla, dolná z nerezovej ocele

Std STLN 03020602 911-1370 x 450 x 650 Nemocničný stolík z nerezovej ocele. Ručne nastaviteľná úložná
plocha v rozmedzí 911 - 1.370 mm, s rozmermi
600x400mm. Úložnú plochu je možné otáčať s možnosťou
blokovania v každej polohe, nosnosť 10 kg.

Stlk STLN 02010204 880 x 1400 x 600 Lekársky stolík z nerezovej ocele, určený predovšetkým na
prepravu sterilných materiálov, nástrojov, medikamentov a iných
zariadení pre operačné oddelenie, nemocničnéizby, laboratóriá a
pod.

Szla SZLN 0907011102 840 x 770 x 600 Lekárska skrinka so stojanom na infúzie z nerezovej ocele, stojan
je nastaviteľný v rozmedzí od 1300 do 2100mm. 

Wmk SJLN 01010101 1360-2340 x 575 x
575

Stojan na infúzie z nerezovej ocele. Vybavený 5-hákmi z nerezovej
ocele. Stojan je nastaviteľný v rozmedzí od 1300 do 2200 mm

Podnožka SLN 010101 430 x 500 x 650 Podnožky, pracovné plošiny vyrobené z nerezovej ocele. Schody
sú pokryté protišmykovými prúžkami (odolný voči vode, oleju a UV
žiareniu). Platforma zaistí ergonomické pracovné podmienky v
priebehu operácie. 
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        Stl 101 – STLN 04010205
Stl 101 – STLN 04010201

značka kód tovaru rozmery popis
Stl 101 STLN 04010201 880 x 800 x 600 Stolík z nerezovej ocele, na kolieskach s 2 brzdami 
Stl 101 STLN 04010205 880 x 800 x 600 Stolík z nerezovej ocele, na kolieskach s 2 brzdami,  polička

Naše ďalšie opcie:

   


