House Master
Informacja wyłącznie
do użytku wewnętrznego

NOWOŚĆ

system organizacji art. gospodarczych
Stelaż boczny z koszami do przechowywania
artykułów gospodarczych

zmiotka

szczotka

mop

chemia

odkurzacz

ściereczki

Przeznaczony do szafek na zawiasie
oraz szaf z drzwiami przesuwnymi
o szerokości korpusu min. 400 mm
Dostępny w wersji lewej i prawej
strona mocowania

lewa
prawa

indeks

kolor

WA02.3518.01
WA02.3519.01

924
924

KODY POKRYĆ: 924 GRAFIT

System jezdny
dociągiem

z miękkim

Indywidualne ustawienie koszy
Dopuszczalne obciążenie 20 kg
Tworzywowy uchwyt
na mopy i szczotki
w zestawie

Możliwość dokupienia
kolejnych sztuk uchwytu.
rozmiar (mm)

58 x 58 x 60

indeks

TT03.2553.00.000

pokrycie

924

KODY POKRYĆ: 924 GRAFIT
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Skład zestawu podstawowego

Dystans

3x Haczyk
Listwa
organizacyjna

Kosz mały

Stelaż boczny Maxi
z prowadnicami Rejs L-500

Kosz średni

Tworzywowy
uchwyt na trzonki

Wieszak na
rurę odkurzacza

Zestawy podstawowy House Master

Kosz duży

strona mocowania

lewa
prawa

Maty antypoślizgowe

indeks

WA02.3518.01
WA02.3519.01

kolor

924
924

KODY POKRYĆ: 924 GRAFIT

(docięte dla każdego kosza)

Opcja dodatkowa - tworzywowy uchwyt na trzonki
rozmiar (mm)

58 x 58 x 60

indeks

TT03.2553.00.000

pokrycie

924

KODY POKRYĆ: 924 GRAFIT
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L

1093 mm

min 1700 mm

1628 mm

Informacje montażowe

P

05

n5

mi

mm

min 364 mm

Kompatybilność akcesoriów
uchwyt

obszary o wys. 70 mm
zarezerwowane dla prowadnic,
wykluczone z możliwości zamontowania
zawiasu

haczyk
akcesoria kompatybilne
z elementami

kosz
średni

kosz
mały

listwa
organizacyjna

wieszak
na rurę
odkurzacza

kosz
duży

Uniwersalny uchwyt
uchwyt
z gumką
trzymającą

uchwyt
ze zdjętą
gumką

zmiotka

szczotka

mop

odkurzacz

Maty antypoślizgowe
Każdy kosz wyposażony jest w matę antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się
przedmiotów po dnie kosza.

elementy wyposażone
w maty

kosz
mały

kosz
średni

kosz
duży
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