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Kokybiškas išpildymas – dangtelio atidarymas su guoliu, galutinė jo fiksacija atidarius !!!

Standartinės dažymo spalvos:

balta juoda pilka

Standartinis metalo padengimas:

nerūd.plienas chromas (blizgus)

- 3 moduliai

- 4 moduliai

- 6 moduliai

Jungtys parenkamos pagal užsakovo poreikius !!!

Juodos spalvos plastikiniai 
šepetėliai laidų pravedimui.

Darbastalio storis tinkamas montavimui net iki 50mm.
Taip pat standus bloko tvirtinimas, neleidžiantis jam vibruoti.

Blokas turi dugno dėžutę, kurioje galimas laidų pertekliaus ar 
nenaudojamų laidų sutalpinimas.
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Standartinės dažymo spalvos:

Standartinis metalo padengimas:

pilkajuodabalta

nerūd.plienas chromas (blizgus)

Kokybiškas išpildymas – dvipusis sprendimas, dangtelių atidarymas su guoliu, galutinė jo fiksacija atidarius !!!

- 4 moduliai

- 4 moduliai

Viena pusė

Antra pusė

Jungtys parenkamos pagal užsakovo poreikius !!!

Juodos spalvos plastikiniai 
šepetėliai laidų pravedimui.

Blokas turi dugno dėžutę, kurioje galimas laidų pertekliaus ar 
nenaudojamų laidų sutalpinimas.

Darbastalio storis tinkamas montavimui net iki 50mm.
Taip pat standus bloko tvirtinimas, neleidžiantis jam vibruoti.

Rėmo išorės matmenys.
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Standartinės dažymo spalvos:

Standartinis metalo padengimas:

pilkajuodabalta

nerūd.plienas chromas (blizgus)

Ieškojimas kažko naujo – gaminys leidžiantis mąstyti plačiau  !!!

- 4 moduliai

- 4 moduliai

Viena pusė

Antra pusė

Jungtys parenkamos pagal užsakovo poreikius !!!

Darbastalio storis tinkamas montavimui net iki 50mm.

Rėmo išorės matmenys.
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- 2 moduliai

Rėmelis su multimedijos jungtimis. Paprastas ir elegantiškas sprendimas darbastalyje ar panelėje !!!

- 3 moduliai

- 4 moduliai

- 6 moduliai

Jungtys parenkamos pagal užsakovo poreikius !!!

36
 m

m

Standartinės dažyto  rėmelio spalvos:

pilkajuodabalta

Standartinis metalo padengimas:

nerūd.plienas chromas (blizgus)

Standus bloko tvirtinimas, neleidžiantis jam vibruoti.

Darbastalio storis tinkamas montavimui net iki 36mm.Dažnai taikomas nestandartiniuose sprendimuose.
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Trijų serijų multimedijos blokai – galimybė greitai ir paprastai rasti  sau tinkamą ergonomišką sprendimą !!! 

montuojama po darbastaliu

montuojama prie darbastalio krašto

montuojama ant darbastalio paviršiaus

- 3 moduliai

- 4 moduliai

- 5 moduliai

- 6 moduliai

- 7 moduliai

Standartinės dažyto  bloko spalvos

pilkajuodabalta

Jungtys parenkamos pagal užsakovo poreikius !!!

Bloko bendri matmenys.
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Laisvai pastatomas arba loveliuose montuojamas multimedijos maitinimo blokas 

- 2 moduliai

- 3 moduliai

- 4 moduliai

- 5 moduliai

- 6 moduliai

- 7 moduliai

- 8 moduliai

- 9 moduliai

Jungtys parenkamos pagal užsakovo poreikius !!!

Iš anksto numačius blokai gali būti montuojami į grandinę.

Standartinio bloko panaudojimas lovelyje. Galuose tvirtinami metaliniai fiksatoriai. Bloko korpusas anod.aliuminis.
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Tvirto montavimo blokas – puikus sprendimas viešose vietose t. y. viešbučiuose, konf. salėse, bibliotekose ir t.t.  

Standartinės dažyto  rėmelio spalvos:

balta juoda

- 4 moduliai- 6 moduliai

Jungtys parenkamos pagal užsakovo poreikius !!!Jungtys parenkamos pagal užsakovo poreikius !!!
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Q1001 – bevielė mobilių įrenginių įkrovimo stotelė 
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