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GATE Standard tervezés és felhasználhatóság.

A Gate irodabútor családhoz tartozó 
munkalapok optimális méretei és alakjai 
lehetővé teszik a teljes munkafelület 
ergonómikus és hatékony használatát.

A 25 mm-es munkalap vastagsága 
és az alapos kivitelezése biztosítja az 
asztalok akár 100 kg-ig való egyenletes 
terhelhetőségét.

A 2 mm vastag ABS élek védik a GATE 
asztalokat minden gondatlan kezeléstől.

A számítógép vagy egyéb elektronikus 
készülékek kábeleinek esztétikus elren-
dezése nem jelent gondot, köszönhető-
en a praktikus kábelvezetőknek.

A szilárd lábazat 18 mm vastag laminát-
ból készül, 2 mm ABS éllel.

A lábakat állítható magasságú kiegyen-
lítőkkel láttuk el, amelyek felhasználá-
sával akár 15 mm-rel is kompenzálhat-
juk a padlón lévő egyenlőtlenségeket. 

A Gate irodabútorok a könnyű kezelés 
és szállítás érdekében több külön cso-
magban kerülnek szállításra, ügyelve 
ezzel az anyagsérülések elkerülésére 
is. 

A csatlakozóelemek a csomag részét 
képezik.

Opcionálisan szerelve vagy szerelés 
nélkül is kérhető a Gate bútorcsalád. 
Utóbbi esetben is könnyű dolgunk van, 
hiszen minden csomag tartalmaz egy 
szerelési útmutatót, amely lépésről 
lépésre végigvezeti az összeállítás 
folyamatát.

Munkalap Lábazat Összeszerelés

ökológia szintszabályozás rejtett kábelek EU tanúsítvány 5 év garancia egyszerű szerelés
3.



Elérhető bútorlap színek

Elérhető váz színek

G
A
T
E

4.

 Fehér Szürke    Akác    Bükk 

1,5 cm tartományig szin-
tezhető talpak a talaj
egyenlőtlenségeinek 

kiegyenlítésére.

2 mm vastag ABS élzá-
rás a bútorlapok eset-
leges sérülésektől való 

védelmére.

Kábelvezetők egyszerű 
és gyors installációja 
a kábelek esztétikus 

elhelyezéséhez.

Opcionálisan elérhető 
csatlakozó modulok a 
magas szintű testre-

szabáshoz.

Rögzítőelemek a ká-
belek munkalap alatti 
praktikus elvezetésé-

hez.

Csatlakozási kellékek 
az irodaasztalhoz 

kapcsolódó kiegészítők 
rögzítéséhez.

   Éger       Tölgy   Cseresz.     Dió

RAL9006 
szürke   

RAL9005
fekete   



   Íróasztalok

5.

G
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E



  Íróasztalok G
A
T
E

6.



   Kiegészítő asztalok  

7.

G
A
T
E



 

   GATE műszaki leírás

  Tárgyalóasztalok - kábelátvezető nyílás nélkül G
A
T
E

8.



UNI Letisztult vonalak, egyszerű felépítés.

Az UNI irodabútor családhoz tartozó 
munkalapok optimális méretei és alakjai 
lehetővé teszik a teljes munkafelület 
ergonómikus és hatékony használatát.

A 25 mm-es munkalap vastagsága 
és az alapos kivitelezése biztosítja az 
asztalok akár 100 kg-ig való egyenletes 
terhelhetőségét.

A 2 mm vastag ABS élek védik a UNI 
asztalokat minden gondatlan kezeléstől.

A számítógép vagy egyéb elektronikus 
készülékek kábeleinek esztétikus elren-
dezése nem jelent gondot, köszönhető-
en a praktikus kábelvezetőknek.

Három típusú, modern megjelenésű,  
masszív és erős lábazat képviseli az 
UNI sorozatot: UNI, UNI A és az UNI O.

A lábakat állítható magasságú kiegyen-
lítőkkel láttuk el, amelyek felhasználá-
sával akár 15 mm-rel is kompenzálhat-
juk a padlón lévő egyenlőtlenségeket.

UNI sorozatunkban elérhető a már 
meglévő asztal kiegészítési lehetősége 
is, két lábon álló toldatasztal opcióval.

Tökéletes megoldást nyújt nagyméretű, 
L-alakú munkaállomások megvalósí-
tására a függőleges és hosszanti asz-
talláncolást lehetővé tevő összekötő 
profiloknak köszönhetően.

Az UNI irodabútorok a könnyű kezelés 
és szállítás érdekében több külön cso-
magban kerülnek szállításra, ügyelve 
ezzel az anyagsérülések elkerülésére 
is. 

A csatlakozóelemek a csomag részét 
képezik.

Opcionálisan szerelve vagy szerelés 
nélkül is kérhető az UNI bútorcsalád. 
Utóbbi esetben is könnyű dolgunk van, 
hiszen minden csomag tartalmaz egy 
szerelési útmutatót, amely lépésről 
lépésre végigvezeti az összeállítás 
folyamatát.

Munkalap Lábazat Összeszerelés

ökológia szintszabályozás rejtett kábelek EU tanúsítvány 5 év garancia egyszerű szerelés
9.

láncolási rendszer



Elérhető bútorlap színek

Elérhető váz színek

U 
N 
I

10.

 Fehér Szürke    Akác    Bükk 

UNI lábazat UNI A lábazat UNI O lábazat Bench asztal kialakí-
tásának lehetősége 
az UNI A és UNI O 

vázakkal.

Függőleges sorolás az 
L-alakú munkaállomás 
kialakításához. UNI A 

és UNI O vázzal érhető 
el.

Hosszanti sorolórend-
szerrel költséget és 
helyet takaríthatunk 

meg. UNI A és UNI O 
vázzal érhető el.

   Éger        Tölgy   Cseresz.    Dió

RAL9016 
fehér   

RAL9005
fekete   

RAL9006 
szürke   



   Íróasztalok 80 cm

11.

U 
N 
I



  Íróasztalok 80 cm

Kettős Munkaasztalok 160 cm (2 x 80 cm)

Íróasztalok 60 cm

   Két férőhelyes Íróasztalok 160 cm (2x80 cm)

U 
N 
I

12.



   Toldatasztalok - az US (USD, UJ)1600 és 1800-as modellekhez

   UNI Kiegészítők    UNI - Műszaki leírás

13.

U 
N 
I



   Tárgyalóasztalok - kábelátvezető nyílás nélkül

   UNI - Hosszanti sorolás műszaki leírása

U 
N 
I

14.



Munkaasztalok 80 cm

15.

U 
N 
I

A



  Munkaasztalok 80 cm

  

  

Kettős Munkaasztalok 160 cm (2 x 80 cm)

Munkaasztalok 60 cm

U 
N 
I

A

16.



   Toldatasztalok - az US (USD, UJ)1600 és 1800-as modellekhez

   UNI A Kiegészítők    UNI A - Műszaki leírás

17.

U 
N 
I

A



   Tárgyalóasztalok - kábelátvezető nyílás nélkül

   UNI A - Hosszanti sorolás műszaki leírása

U 
N 
I

A

18.



Munkaasztalok 80 cm

19.

U 
N 
I

O



  Munkaasztalok 80 cm

  

  

Kettős Munkaasztalok 160 cm (2 x 80 cm)

Munkaasztalok 60 cm

U 
N 
I

O

20.



   Toldatasztalok - az US (USD, UJ)1600 és 1800-as modellekhez

   UNI O Kiegészítők    UNI O - Műszaki leírás

21.

U 
N 
I

O



   Tárgyalóasztalok - kábelátvezető nyílás nélkül

   UNI A - Hosszanti sorolás műszaki leírása

U 
N 
I

O

22.



CROSS Ellenálló és praktikus alkalmazhatóság.

A CROSS irodabútor családhoz tartozó 
munkalapok optimális méretei és alakjai 
lehetővé teszik a teljes munkafelület 
ergonómikus és hatékony használatát.

A 25 mm-es munkalap vastagsága 
és az alapos kivitelezése biztosítja az 
asztalok akár 100 kg-ig való egyenletes 
terhelhetőségét.

A 2 mm vastag ABS élek védik a   
CROSS asztalokat minden gondatlan 
kezeléstől.

A számítógép vagy egyéb elektronikus 
készülékek kábeleinek esztétikus elren-
dezése nem jelent gondot, köszönhető-
en a praktikus kábelvezetőknek.

Az elegáns fém lábak egyben masszív  
felépítésűek, amelyek lehetővé teszik 
a kábelek elrejtett vezetését egészen a 
padlócsatlakozóig.

A lábakat állítható magasságú kiegyen-
lítőkkel láttuk el, amelyek felhasználá-
sával akár 15 mm-rel is kompenzálhat-
juk a padlón lévő egyenlőtlenségeket. 

A CROSS irodabútorok a könnyű keze-
lés és szállítás érdekében több külön 
csomagban kerülnek szállításra, ügyel-
ve ezzel az anyagsérülések elkerülésé-
re is. 

A csatlakozóelemek a csomag részét 
képezik.

Opcionálisan szerelve vagy szerelés 
nélkül is kérhető a CROSS bútorcsa-
lád. Utóbbi esetben is könnyű dolgunk 
van, hiszen minden csomag tartalmaz 
egy szerelési útmutatót, amely lépés-
ről lépésre végigvezeti az összeállítás 
folyamatát.

Munkalap Lábazat Összeszerelés

ökológia szintszabályozás rejtett kábelek EU tanúsítvány 5 év garancia egyszerű szerelés
23.



Elérhető bútorlap színek

Elérhető váz színek

C
R
O
S
S

24.

 Fehér Szürke    Akác    Bükk 

1,5 cm tartományig szin-
tezhető talpak a talaj
egyenlőtlenségeinek 

kiegyenlítésére.

A rögzítő profilok lehető-
vé teszik a toldatasztalok 

egyszerű és könnyű 
kapcsolását.

Kábelvezetők egyszerű 
és gyors installációja 
a kábelek esztétikus 

elhelyezéséhez.

Opcionálisan elérhető 
csatlakozó modulok a 
magas szintű testre-

szabáshoz.

Rejtett kábelvezető 
profilok az asztalláb 

belsejében kialakítva.

Rögzítőelemek az 
kábelek asztallap alatti 
esztétikus elvezetésé-

hez.

   Éger       Tölgy    Cseresz.    Dió

RAL9005
fekete   

RAL9006 
szürke   



   Íróasztalok

25.

C
R
O
S
S



  Íróasztalok C
R
O
S
S

26.



   Kiegészítő asztalok  

27.

C
R
O
S 
S



 

   CROSS műszaki leírás

  Tárgyalóasztalok - kábelátvezető nyílás nélkül C
R
O
S
S

28.



FLEX Elegáns megjelenés, sokoldalú felhasználhatóság.

A FLEX irodabútor családhoz tartozó 
munkalapok optimális méretei és alakjai 
lehetővé teszik a teljes munkafelület 
ergonómikus és hatékony használatát.

A 25 mm-es munkalap vastagsága 
és az alapos kivitelezése biztosítja az 
asztalok akár 100 kg-ig való egyenletes 
terhelhetőségét.

A 2 mm vastag ABS élek védik a FLEX 
asztalokat minden gondatlan kezeléstől.

A számítógép vagy egyéb elektronikus 
készülékek kábeleinek esztétikus elren-
dezése nem jelent gondot, köszönhető-
en a praktikus kábelvezetőknek.

A lábakat állítható magasságú kiegyen-
lítőkkel láttuk el, amelyek felhasználá-
sával akár 15 mm-rel is kompenzálhat-
juk a padlón lévő egyenlőtlenségeket.

Több, egymás mellett álló asztal ösz-
szekapcsolásának lehetősége. A csat-
lakozási pontokon nincs szükség plusz 
láb alkalmazására, ezáltal megtakarítás 
érhető el.

A FLEX irodabútorok a könnyű kezelés 
és szállítás érdekében több külön cso-
magban kerülnek szállításra, ügyelve 
ezzel az anyagsérülések elkerülésére 
is. 

A csatlakozóelemek a csomag részét 
képezik.

Opcionálisan szerelve vagy szerelés 
nélkül is kérhető a FLEX bútorcsalád. 
Utóbbi esetben is könnyű dolgunk van, 
hiszen minden csomag tartalmaz egy 
szerelési útmutatót, amely lépésről 
lépésre végigvezeti az összeállítás 
folyamatát.

Munkalap Lábazat Összeszerelés

ökológia szintszabályozás rejtett kábelek EU tanúsítvány 5 év garancia egyszerű szerelés
29.

láncolási rendszer



Elérhető bútorlap színek

Elérhető váz színek

F
L
E
X

30.

 Fehér Szürke    Akác    Bükk 

1,5 cm tartományig szin-
tezhető talpak a talaj
egyenlőtlenségeinek 

kiegyenlítésére.

A kábelcsatorna meg-
oldást nyújt a kábelek 

praktikus elvezetéséhez.

Kábelvezetők egyszerű 
és gyors installációja 
a kábelek esztétikus 

elhelyezéséhez.

Opcionálisan elérhető 
csatlakozó modulok a 
magas szintű testre-

szabáshoz.

Az asztalláncolati pofi-
lok lehetővé teszik az 
asztalok összekapcso-
lását plusz láb beiktatá-

sa nélkül.

Kábelvezető csatorna 
az elektromos vezeté-
kek asztallapok alatti 

praktikus elhelyezésé-
hez.

   Éger       Tölgy   Cseresz.     Dió

RAL9005
fekete   

RAL9006 
szürke   



   Íróasztalok

31.
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E
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  Íróasztalok F
L
E
X

32.



   Kiegészítő asztalok  

33.

F
L
E
X



 

    FLEX műszaki leírás

  Tárgyalóasztalok - kábelátvezető nyílás nélkül F
L
E
X
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MOTION Az asztal, ami igazodik hozzánk. 

Ülve tanulunk és dolgozunk. A helytelen 
és hosszútávú ülés manapság a civili-
záció betegsége, amely már az iskolás-
korú gyermekeket is érinti. A folyamatos 
ülőmunka a test, különösen a gerinc 
egyoldalú terhelését idézi elő.

Az ülőhelyzet összenyomja a csigolya-
közi porckorongokat, amely idővel elfa-
julhat, gerincferdülést, fejfájást, szédü-
lést okozva ezáltal.

A hosszútávú ülés problémáját az ülő- 
és állópozíció váltakoztatásával tudjuk 
orvosolni.  Az állítható magasságú 
MOTION asztal és a megfelelő ergo-
nómikus szék használatával megelőz-
hetjük a folyamatos ülőmunka okozta 
egészségügyi kockázatokat.

A MOTION asztalokat megelőzésként, 
illetve segítségként ajánljuk azoknak, 
akik már meglévő gerincproblémával 
küzdenek.

Probléma Megoldás

ökológia 100 kg
teherbírás

EU 
tanúsítvány

5 év 
garancia

egyszerű 
szerelés

35.

elektromos
vezérlés

2 típusú vezérlőegység



Elérhető bútorlap színek

Elérhető váz színek

M
O
T
I

O
N

36.

 Fehér Szürke    Akác    Bükk 

Az állítható magasságú 
asztalok fő előnye, hogy 
lehetővé teszi a munka-
felület magasságának 

optimális beállítását saját 
igényeinkre szabva.

További előny az állás 
közbeni munkavégzés 

lehetősége, ezáltal a hát 
és lábak könnyítése.

MOTION
Standard kivitel az 

elektromos állíthatóság 
előnyeivel.

MOTION ERGO
Ergonómikus asztallap, 
amely lehetővé teszi az 
alkar megtámasztását.

MOTION DUAL
Duo asztal, egymástól 

függetlenül állítható 
asztallappal, közöttük 
elválasztó paravánnal.

MOTION UNI
A legnagyobb teherbí-
rású sorozat, 100 kg 
egyenletes terhelés 

mellett.

MOTION TRIGON
Ergonómikus sarok 
munkahely, három 

lábon, tökéletes stabili-
tással.

   Éger       Tölgy    Cseresz     Dió

RAL9016 
fehér   

RAL9005
fekete   

RAL9006 
szürke   



     Állítható magasságú íróasztal egyenes munkalappal

37.

M
O
T
I

O
N

Sebességszabályozó motor  Motor az elektromos állításhoz

Két szegmensű váz

Három szegmensű váz



  Állítható magasságú íróasztalok ergonómikus asztallappal

Két szegmens Három szegmens

Két szegmensű váz

Három szegmensű váz

M
O
T
I

O
N

E
R
G
O

38.



     Állítható magasságú dupla íróasztal
Kiegészítő

Két szegmensű váz

Három szegmensű váz

Két szegmens Három szegmens

39.

M
O
T
I

O
N

D
U
A
L



  Paraván Motion Dual íróasztalhoz

Paraván két szegmensű vázhoz

Három szegmensű váz
Paraván három szegmensű vázhoz

  Motion paravánok

M
O
T
I

O
N

D
U
A
L

40.



    Állítható magasságú íróasztal nagy terhelhetőséggel  

Két szegmensű váz

Három szegmensű váz

Két szegmens Három szegmens

41.

M
O
T
I

O
N

U
N
I



  Állítható magasságú sarok íróasztal

Paraván két szegmensű vázhoz

Három szegmensű váz

M
O
T
I

O
N

T
R
I 

G
O
N

42.



CONTI Itt, minden a helyén van.

Asztalok alá helyezhető, kerekekkel 
felszerelt, gurulós konténer.

Kivételt képez a K25 C modell, amely 
nem rendelkezik kerekekkel. Magasság 
megegyezik a GATE, UNI, CROSS és 
FLEX asztalok magasságával, így akár 
a munkafelület bővítésére is alkalmas 
lehet. 

A szekrénytestet és a fiókok elülső ré-
szét 2 mm-es ABS élzáró védi az eset-
leges sérülésektől.

A konténerekhez opcionálisan ceruza-
tartó is kérhető az íróeszközök kényel-
mes és rendszerezett tárolásához.

Egyes modellek 3, 4 vagy 5, 4 fiókel-
osztással rendelkeznek. A K 22 ZSC 
modell egy függőregiszter tárolós-, va-
lamint egy standard fiókkal rendelkezik.

A konténerek központi zárral vannak 
ellátva. Egy zár zárja az összes fiókot, 
és minden zárhoz 2 kulcsot biztosítunk.

A STOP CONTROL rendszer biztosítja 
az egyik fiók nyitott állapotának esetén 
a többi fiók nyitásának blokkolását (ki-
vétel a K23 típusú konténer esetén).

A fiókok teherbírása 25 kg. Műanyag, 
vagyis könnyen tisztítható és könnyen 
karbantartható belső felülettel rendel-
keznek.

A konténereket összeszerelve, kartonba 
csomagolva szállítjuk.

Szekrénytest Fiókok Összeszerelés

43.



  Irodai konténerek C
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A részleteken sok múlik.

A kiegészítők ötleteinek és igényeinek megfe-
lelően egészítik ki munkahelyünk jellegét.

Amíg a paravánok diszkréten elkülönítik az 
egymással szemben vagy egymás mellett ülő 
kollégákat, addig az asztalokhoz elérhető to-
vábbi kiegészítők praktikusan tárolják az apró 
személyes tárgyainkat, amelyek egyébként az 
asztalunkon hevernének.

Az asztalokhoz tartozó irodai szekrények  
tárolóhelyet biztosítanak, nem utolsó sorban 
kibővíthetjük vele asztalfelületünk méretét.

A számítógépek kiegészítőihez billentyűzettar-
tót és további kábelcsatornákat tudunk biztosí-
tani.

45.

PLUS



  Irodaasztalok kiegészítői P
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   Íróasztal mellé állítható szekrények

Szekrény kihúzható fiókkal

Munkaterület rendezők

47.
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  Íróasztal kigészítők

PC kiegészítők
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    Asztali csatlakozó aljzatok

   Bükk 

Cseresznye

    Dió

CHRIS BRITT  

OFFICE H OFFICE

                          Irodai fogasok 

    Padlóvédő székalátét

49.
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Szabályos kábelátvezető 
nyílásba illeszthető fix 
kapcsoló aljzat, elekt-
romos dugaljjal, illetve 
USB bemeneti porttal.

Az elektromos asztali 
csatlakozó, amelyet 

gombnyomásra forgatha-
tunk ki, illetve állíthatunk 
vissza az asztal síkjába. 

A konfigurálható csatla-
kozó aljzatoknál tetsző-
legesen kombinálhatjuk 
az elektromos dugaljak 
és kimeneti-bemeneti 

portok számát.



  Fix csatlakozó aljzatok
Rögzített elemek kábelátvezető nyílásba

Rögzített elemek munkaasztal szélére

Rögzített elemek asztallapba süllyeszthető
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Nincs szükség az asztallap átalakításához, tökéletesen illeszkedik a hagyo-
mányos kábelátvezető furatokhoz.

Az asztallap széléhez való rögzítést bármilyen elhelyezést lehetővé tesz a 
munkaasztalon. A termékhez kapcsolódó bilincs segítségével a telepítése 
egyszerű és időtakarékos.



   Elektromosan állítható csatlakozó aljzatok

51
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  Elektromosan állítható csatlakozó aljzatok P
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   Elektromosan állítható csatlakozó aljzatok

A panelek elektromos motorral 
vannak ellátva az akadásmentes 
forgás érdekében.

A fénysorompó megaka-
dályozza a véletlenszerű 
elfordulást, ha bármelyik 
csatlakozó foglalt.

A jövő technológiája a mo- 
bileszközök vezeték nélküli 
töltése. Paneljeink a világ- 
méretű Qi szabványnak 
felelnek meg.

    Ha nincs szükség a panel használatá-
ra, akkor a vezérlőgombbal könnyedén 

elforgathatjuk, esztétikus megjelenést 
biztosítva az asztallapon.53.
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  Csatlakozó aljzatok - technikai paraméterek P
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     Konfigurálható csatlakozó aljzatok

Konfigurálható rögzített panelek

Szabad modulok

55.
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Ha a rögzített csatlakozó aljzatok egyike sem megfelelő, a 
konfigurálható panelek biztos megoldást nyújtanak.

Az elektromos csatlakozó modulok gyárilag vannak beépítve, a többi 
modul üres, ami lehetővé teszi a széleskörű testreszabást. A szabad 
modulba egy keret behelyezésével beépíthetjük a kívánt csatlakozót, 
de utólagos cserére is lehetőség van.

A konfigurálható fix panelek két változatban érhetők el. A 4 modulos panel két 230 V-os 
aljzatot és két szabadon konfigurálható modult tartalmaz. 2-4 csatlakozó teleépítését te-
szi lehetővé. A 6 modulos panel három 230 V-os aljzattal és három szabadon konfigurál-
ható modullal rendelkezik. 3–6 csatlakozó illeszthető ide. Az elektromos csatlakozók 1,5 
méteres kábellel rendelkeznek. Más csatlakozókat csatlakozó kábelek nélkül szállítunk.

Páros vagy egyes csatlakozókat szabad modulok-
ba helyezhetjük be a keretek segítségével. 
A keretek egy vagy két lyukkal rendelkeznek, 
mindkettő a csomag részét képezi. Igény szerint 
használhatunk egy vagy két csatlakozót. 

Egyes portok (pl. VGA), mindkét nyílást elfoglalják, 
így ezek nem kombinálhatók más csatlakozókkal.



  Konfigurálható csatlakozó aljzatok

Konfigurálható forgatható  panelek

Konfigurálható rögzített panelek DUO csatlakozó - 2 port elhelyezése egy nyílásban

Külön csatlakozók - egy teljes nyílást elfoglalnak
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A 25 mm-es polcvastagság biztosítja, 
hogy egy polcot akár 80 kg-ig egyenle-
tesen terhelhessünk. 
A polcok véletlen elmozdulás ellen biz-
tosítva vannak.

STRONG Szerkezeti szilárdság, nagy terhelhetőség.

A kifinomult tervezés és a precíz gyár-
tási folyamatok biztosítják a STRONG 
szekrények abszolút szilárdságát és 
stabilitását.

A 2 mm-es ABS élek megvédik a szek-
rényeket az esetleges sérülésektől

Az elemek hátoldala is dekor színnel 
készülnek, így a szekrények térbe is 
beépíthetők.

A STRONG szekrényekhez opcioná-
lisan elérhető az állítható magasságú 
lábazat, amellyel a padló kisebb szint-
különbségei is könnyen orvosolhatók. 

A polcok beállított alapmagassága a 
standard dosszié magasságához igazo-
dik. 

Igény esetén a polcok helyzete egysze-
rűen megváltoztatható.

Valamennyi ajtó minőségi szerelvé-
nyekkel és Blum csuklópánttal rendel-
kezik, élettartam garanciával. A csen-
des és sima záródást ütköző csillapítók 
biztosítják. 

Kínálatunkban redőnyös szekrények is 
megtalálhatók.

STRONG szekrényeket egy-, vagy két-
pontos zárral kínáljuk.

Szekrénytest

Ajtók

Összeszerelés

57.

Polcok

Az ajtó választható bútorlapból vagy 
üvegből.

A tömör ajtó 2 mm-es ABS éllel rendel-
kezik, amely megvédi az ajtót a nem 
kívánt sérüléstől.

Az ajtókon a bútorlap és üveg kombi-
nálható is.

A szekrények kérhetők összeszerelés 
nélkül, külön csomagolva vagy szere-
léssel.



Elérhető bútorlap színek
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 Fehér Szürke    Akác    Bükk 

Imbuszkulccsal állítható 
lábak a padló egyenlőt-
lenségeinek megoldá-

sára.

Ajtócsappantyú bizto-
sítja az ajtó csendes és 

lassú bezáródását.

25 mm vastag polcok 
és az erős tartórend-

szer garantálja az 
egész szekrény kiváló 

stabilitását.

 A polcok 80 kg-os 
terhelhetőségét állami 

vizsgálati, laboratóriumi 
igazolás bizonyítja.

   Éger       Tölgy    Cseresz     Dió



     Erős szerkezetű irodai szekrények
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       Erős szerkezetű irodai szekrények S
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     Erős szerkezetű irodai szekrények
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       Erős szerkezetű irodai szekrények

STRONG műszaki leírás
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    Zárható, erős szerkezetű irodai szekrények

A STRONG zárható szekrényekhez 
a német LEHMANN cégtől származó 
bútorzárakat használjuk. Gyártásuk 
Németországban zajlik. A zárak kiváló 
minőségűek, az alapanyagok és gyár-
tási folyamatok európai vizsgálati szab-
ványnak megfelelnek. DIN EN 16014.

              A zárakhoz 2 db kulcs 
tartozik.

A zárakat a reteszelés 
típusa szerint osztjuk el 

egypontos és kétpontosra.

A zárat az ajtó felső vagy alsó részén 
helyezzük el, amely egy fémlemez 
profilba záródik.

Egyszerű és gazdaságog megoldás a 
szekrények zárhatóságára.

Példa az egypontos zárral kiegészített 
szekrények jelölésére: SZ 5 80 01

A zár két rúddal van rögzítve (ezért 
kétpontosak), amely szekrény felső és 
alsó alján található. A reteszelő rudak 
a szekrény ajtajába marrtak, a zár, 
valamint az ajtókilincsek alatt találha-
tó. Kétpontos zárakat csak az OH 5 
méretű szekrényekkel (magasság 192 
cm)szállítunk. Példa a kétpontos zárral 
kiegészített szekrények jelölésére: SZR 
5 80 01

Egypontos zár Kétpontos zár

63.

S
T
R
O
N
G



  Zárható, erős szerkezetű irodai szekrények S
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A polctávolságok alapmagassága a 
standard dosszié magasságához igazo-
dik. 

DRIVE Fő szempont a funkcionalitás és az ár.

A DRIVE szekrényeket úgy terveztük, 
hogy megfeleljenek a tárolóhelyek mi-
nőségi és variálhatósági követelménye-
inek, különös tekintettel a költségekre.

Az elemek hátoldala is dekor színnel 
készülnek, így a szekrények térbe is 
beépíthetők.

A DRIVE szekrényekhez opcionálisan 
elérhető az állítható magasságú lába-
zat, amellyel a padló kisebb szintkü-
lönbségei is könnyen orvosolhatók. 

Szükség esetén nagyon könnyű meg-
változtatni a polcok helyzetét, így az 
egyedi igényeinkhez igazíthatjuk a 
tárolóhelyet.

A polcok 18 mm vastag bútorlapból 
készülnek.

Valamennyi ajtó minőségi szerelvé-
nyekkel és Blum csuklópánttal rendel-
kezik, élettartam garanciával. A csen-
des és sima záródást ütköző csillapítók 
biztosítják. 

Kínálatunkban redőnyös szekrények is 
megtalálhatók.

A DRIVE szekrényeket egy-, vagy két-
pontos zárral kínáljuk.

Szekrénytest

Ajtók

Összeszerelés

65.

Polcok

Az ajtó választható bútorlapból vagy 
üvegből.

A tömör ajtó 2 mm-es ABS éllel rendel-
kezik, amely megvédi az ajtót a nem 
kívánt sérüléstől.

Az ajtókon a bútorlap és üveg kombi-
nálható is.

A szekrények kérhetők összeszerelés 
nélkül, külön csomagolva vagy szere-
léssel.



Elérhető bútorlap színek
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 Fehér Szürke    Akác    Bükk 

Imbuszkulccsal állítható 
lábak a padló egyenlőt-
lenségeinek megoldá-

sára.

Az erős polcrögzítők 
még jobb stabilitást 

eredményeznek.

A dekor hátfalnak kö-
szönhetően a szekrény 
akár térben is elhelyez-

hető.

A redőnyös ajtóknak 
köszönhetően még 

több hely takarítható 
meg.

   Éger       Tölgy    Cseresz.   Dió



     Irodai szekrények

67.
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       Irodai szekrények

DRIVE műszaki leírás
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    Zárható, irodai szekrények

A DRIVE zárható szekrényekhez a 
német LEHMANN cégtől származó 
bútorzárakat használjuk. Gyártásuk 
Németországban zajlik. A zárak kiváló 
minőségűek, az alapanyagok és gyár-
tási folyamatok európai vizsgálati szab-
ványnak megfelelnek. DIN EN 16014.

              A zárakhoz 2 db kulcs 
tartozik.

A zárakat a reteszelés 
típusa szerint osztjuk el 

egypontos és kétpontosra.

A zárat az ajtó felső vagy alsó részén 
helyezzük el, amely egy fémlemez 
profilba záródik.

Egyszerű és gazdaságog megoldás a 
szekrények zárhatóságára.

Példa az egypontos zárral kiegészített 
szekrények jelölésére: DZ 5 80 01

A zár két rúddal van rögzítve (ezért 
kétpontosak), amely szekrény felső és 
alsó alján található. A reteszelő rudak 
a szekrény ajtajába marrtak, a zár, 
valamint az ajtókilincsek alatt találha-
tó. Kétpontos zárakat csak az OH 5 
méretű szekrényekkel (magasság 192 
cm)szállítunk. Példa a kétpontos zárral 
kiegészített szekrények jelölésére: DZR 
5 80 01

Egypontos zár Kétpontos zár
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  Zárható, irodai szekrények D
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Kínálatunk a szokásos zárt és nyitott 
szekrények mellett tartalmaz egy szek-
rényt a páraelszívó fölé, valamint egy 
felső sarokszekrényt is. 

A szekrények magassága 60 cm, 30 és 
60 cm szélességű modulokkal.

CUISINE Ahol örömmel telnek a munkaközi szünetek.

CUISINE alsószekrény kínálatunknak 
köszönhetően, a tér elrendezésétől 
függően könnyen összeállíthatunk egy 
komplett konyhai egységet.

Legyen az mosogatószekrény, beépített 
hűtőszekrény, fiókos-, vagy sarokelem, 
bármilyen elrendezést megvalósítunk.

Az alsószekrények magassága 85 cm 
(a munkalapot is beleértve), mélységü-
ket tekintve. választhatunk 30 és 60 cm 
széles modulok közül.

Kiemelt szempont a szekrény falhoz 
történő rögzítésének biztonsága és 
egyszerűsége. A kiváló minőségű, 
szabályozással ellátott zsanérok a felső 
szekrények részét képezik.

A CUISINE étkezőasztalok, 80 × 80 cm 
vagy 120 × 80 cm méretben választha-
tók.

Alsószekrény

Munkalap
Összeszerelés

71.

Felsőszekrény

A kínálat egyenes és sarok munkala-
pokból áll, melyeket jobbos és balos 
elrendezésre osztunk. 
A munkalaphoz vízzáró profilt bizto-
sítunk, amely megakadályozza a víz 
beszivárgását munkalap mögé.

CUISINE kínálatunkban rozsdamentes 
mosogató, csepegtető tálca és csapte-
lep is megtalálható.

A szekrények kérhetők összeszerelés 
nélkül, külön csomagolva vagy szere-
léssel.

Étkezőasztalok

Színek
A CUISINE elemek korpuszának, ajtók 
és fiókok frontjának, illetve a munkalap 
színe a 64. oldalon látható minták közül 
választható.



Elérhető korpusz színek

Elérhető munkalap színek

Elérhető front színek
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 Fehér Szürke    Akác    Bükk 

   Éger       Tölgy    Cseresz.    Dió

 Szürke

„C” fogantyú szögletes fogantyú fekete fogantyú
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Minden innovatív ötlet egy jó kávéval kezdődik!

CUISINE BAR konyhaegységek:

KU 3 0 – felszerelés nélkül
KU 3 1 – mosogatóval és csapteleppel
KU 3 2 – hűtőszekrénnyel
KU 3 3 – hűtőszekrénnyel, mosogatóval 
és csapteleppel

Hűtőszekrény nélküli modellek bőséges tároló-
hellyel rendelkeznek.

Mosogató nélküli modelleknél a fiókok a konyha-
szekrény teljes mélységéig futnak. A mosogató-
val ellátott változatban a két felső fiók mélysége 
kisebb. A mosogató rozsdamentes acél, túlfolyó-
val ellátott, 38 × 38 cm méretű.

Az egyik fiók műanyag evőeszköz tartóval van 
felszerelve, amely külön is megvásárolható.

Az alsó nagyméretű fiókban akár műanyag hulla-
dékgyűjtőt is helyezhetünk.

A konyha felső része polcos kialakítású, prakti-
kus, lehúzható redőnnyel rendelkezik.

73.

A konyha alsó részén beépített hűtő-
vel (99 l hűtőszekreny+15 l fagyasztó. 
Engiatakarékossága A ++)

Mellette 3 fiók található, evőeszközök, 
törlőkendők, tisztítószerek tárolására.



  Konyhai szekrényelemek C
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     Konyhai kiegészítők   

75.
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  Étkezőszékek

     CUISINE rétegelt lemez székek

NELA TINA

Étkezőszékek, amelyek nemcsak a konyhában, de 
tökéletesen megállják helyüket, konferenciatermek-
ben és irodákban is.

Lakkozott bükk, rétegelt lemezből készült palást.

Króm vagy alumínium lábak.

Műanyag lábvégeg a padlóburkolatok védelme érde-
kében.
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AKUSTIK „Az én munkahelyem, az én váram.”

AKUSTIK paravánjaink úgynevezett szendvics rétegűek, 
forgácslap, polisztirol hab és textil kombinációja. A rétegelt 
szerkezetnek köszönhetően az eredmény egy tábla, amely 
részben elnyeli a hanghullámokat, csökkentve ezzel az álta-
la elhatárolt helyiség zaját. 

A paravánok akusztikai hangelnyelését a valós életben tesz-
telték, szakemberek által. A teszteredmények a P035-14. 
számú vizsgálati jegyzőkönyvben megtalálhatók.

A paravánok az asztal munkafelülete fölé nyúlnak 42,5 cm 
magasságban, amely elegendő vizuális magánélet biztosí-
tásához, ugyanakkor lehetővé téve a kapcsolatot a munka-
helyi környezettel.

A paravánok hossza megfelel a munkaasztalok hossszával, 
tehát minden asztalnak megvan a „maga“ paravánja. 

Egymással szembeni, vagy egymás melletti munkaterüle-
teknél a legegyszerűbb az asztalra szerelhető paravánok 
használata. Nem igényelnek extra rögzítési pontot, könnye-
dén ráülnek az asztallapra. Egyedülálló munkaterület ese-
tén az asztallap szélére szerelhető paravánokat javasoljuk. 
Természetesen ezek akár együttesen is kombinálhatók.

Paravánok

77.

A nagyobb terek felosztására az álló paravánok nyújtják a 
legoptimálisabb megoldást,  amelyeket kétféle magassában 
érhetők el.

Az AKUSTIK paravánok tűzhető felületűek, így akár hirdető-
táblaként is funkcionálható, de akár jegyzeteket is tűzhetünk 
rá vagy akár személyes képeket, amelyekkel még otthono-
sabbá varázsolhatjuk munkaterületünket.



  Paraván két munkaasztal közé A
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A paravánokat az asztallapok felületé-
re helyezzük, és kizárólag a szemközti 
vagy összekapcsolt asztalok elválasztá-
sára szolgál.

Nagy előny a paravánok akusztikai 
funkciója. A munkaasztal munkalapjától 
számított 42,5 cm magasságban vizuá-
lis és akusztikus elválasztást biztosít az 
iroda nyüzsgésétől. 

A paravánok együttesen egy moduláris 
rendszert alkotnak, és az összekötő 
profilok segítségével, T-alakban vagy 
X-alakban (keresztben) csatlakoztathat-
juk őket egymáshoz. 

A csatlakoztatás nagyon egyszerű, a 
profilok egyszerűen illeszkednek egy-
máshoz, nincs szükség csavarokra vagy 
egyéb rögzítőelemekre.



    Paraván két asztal közé    

    Összekötő profilok
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  Paraván munkaasztal szélére A
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80.

A paravánokat az asztal széléhez 
rögzítjük, így kiváló megoldást nyújt 
szabadonálló munkaasztalokhoz való 
felhasználásra. Az asztallap alatt 17,5 
cm takarást biztosít, úgynevezett hom-
loklapként funkcionál. A paravánok 
teljes magasság 42,5 cm.

Tetszőlegesen kombinálható az asztal-
lapra helyezhető paravánokkal.

A paravánok moduláris rendszert alkot-
nak, így az összekötő profilnak köszön-
hetően folyamatosan vagy „L” alakban 
tudjuk azokat egymáshoz kapcsolni. 



    Paraván munkaasztal szélére  

    Összekötő profilok

Központi oszlop 
4 × 0,15 cm, 2 db para-
ván csatlakoztatásához.

L oszlopprofil, 4,5 × 4,5 cm-
es profilból, 2 db paraván 
csatlakoztatásához.

Profil, a paravánok UNI 
sorozat asztalainak oldalára 
történő felszereléséhez.
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  Álló paraván A
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82.

Az AKUSTIK szabadonálló, kárpitozott 
elemei, amelyek az asztali paravánok-
kal ellentétben nincsenek asztalokhoz 
rögzítve, helyette önálló, szabadonálló 
térelválasztóként vannak kialakítva. 

Szélességük 60, 80, 100, 120 cm mére-
tekben érhető el, magasságukat tekint-
ve lehetnek 118 és 156,5 cm.

Az álló paravánokat az összekötő profi-
loknak köszönhetően folyamatosan, T, L 
vagy X alakban lehet egymához kap-
csolni.



    Álló paraván

    Összekötő profilok
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  Paraván kiegészítők

    AKUSTIK paraván kárpitszövetek   
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    Szerelvény típusok asztalra helyezhető paravánok összeillesztéséhez
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      Szerelvény típusok asztal szélére helyezhető paravánok összeillesztéséhezhez A
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    Szerelvény típusok álló paravánok összeillesztéséhez
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    Fém irattartók A4-es függő mappákhoz

RGD 12 E

RGD 13 E

RGD 14 E

88.

METAL
A4-es függesztő mappákhoz
központi zárral
40 kg teherbírás / fiók
100%-ban kihúzható fiókok

könnyű és halk fiókzáródás
egyszerre csak egy fiók nyitható
fiókkiesés gátló
2 év garancia

Szín: RAL7035
Fiók belső mérete:

szélesség 32,5 × mélység 53 x magasság 24,5 cm

2 fiókos irattartó szekrény
Szé 41,6 × mé 62 x ma 71 cm

3 fiókos irattartó szekrény
Szé 41,6 × mé 62 x ma 101,5 cm

4 fiókos irattartó szekrény
Szé 41,6 × mé 62 x ma 132 cm



     Szintező talp

    Dekorlappal ellátott fém irattartók A4-es függő mappákhoz

RGD 14 CE

RGD 13 CE

RGD 12 CE
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89.

VKD1 állítható szintező tábla lehetővé teszi a korrigálást a padló esetleges egyenlőtlen-
ségei esetén, ami biztosítja az irattartók megbízható működését A VKD 2 és a VKD 3 
egymás után két vagy három irattartó összehangolását teszi lehetővé.

4 fiókos irattartó szekrény
Szé 41,6 × mé 64 x ma 134,5 cm

3 fiókos irattartó szekrény
Szé 41,6 × mé 64 x ma 104 cm

2 fiókos irattartó szekrény
Szé 41,6 × mé 64 x ma 73,5 cm



    Fém öltözőszekrények

SS 30-2 SS 40-2
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90.

2 részes típus (30-30 cm széles)
1 db polccal, akasztó rúddal és kampóval
szellőzőnyílás az ajtókon
2 db öntapadó címke
2 db öntapadó tükör
2 db öntapadó törölközőtartó
forgózár (lakathoz)
2 év garancia
szélesség 60 × mélység 50 × magasság 180 cm

Szín: ajtó és korpusz is 
szürke RAL7035

2 részes típus (40-40 cm széles)
1 db polccal, akasztó rúddal és kampóval
szellőzőnyílás az ajtókon
2 db öntapadó címke
2 db öntapadó tükör
2 db öntapadó törölközőtartó
forgózár (lakathoz)
2 év garancia
szélesség 60 × mélység 50 × magasság 

korpusz: szürke RAL7035, 
ajtó: szürke RAL7035,
kék 5015



     Univerzális fémszekrény

KS 195

LS 150
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     Öltözőpad

91.

Univerzális fémszekrény irodába, raktárba és műhelybe
Robusztus, masszív felépítés
Profillal megerősített ajtók a biztonság növelése érdekében 
Hárompontos, hengerzáras ajtózár
4 db állítható polc
Polcterhelés 50 kg/plc egyenletes terheléselosztás mellett 
Szín: világosszürke RAL 7035
Méret: Szélesség 91,4 × × mélység x magasság 195 cm
2 év garancia

Univerzális öltözőpad
Minőségi lucfenyő (csomók nélkül)
Fém lábak
Szín: világosszürke RAL 7035 
Méret: Szélesség 150 × mélység 36 x magasság 43 × cm



pridesign.hu


