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úložný prostor HIGHTOWER
V Y B A V E N Í  K A N C E L Á Ř Í

Skříně HIGHTOWER přináší různé možnosti uspořádání úložných boxů, zásuvek,  
polic a rámů na závěsné složky.

Otevřením skříně se Vám otevře přehledný úložný prostor, a to z obou stran,  
takže HIGHTOWER můžou používat dva lidé.

V několika krocích si kdykoliv můžete přeorganizovat prostor a uzpůsobit  
ho tak vlastním individuálním potřebám.

• organizovaný úložný prostor
• rychlý přístup ke všem uloženým věcem
• úložný prostor ve formě otevřených kovových boxů, uzamykatelných boxů, polic, zásuvek, 

nebo rámů pro závěsné složky
• možnost vložení boxů vlastní výroby
• jednoduchá montáž
• nosnost 90 kg
• možnost nastavení čela
• k dispozic dvě hloubky skříní

 – varianta 750 - šířka 400 × výška 1121 × hloubka 728 mm
 – varianta 500 - šířka 400 × výška 1121 × hloubka 464 mm

kód popis pro hloubku (mm)

výsuvy horní

výsuvy s montáží do dna

kód popis pro hloubku (mm) barva

výsuvný rám

antracit

stříbrná

antracit

stříbrná

zpěvňovací sloupek
antracit

stříbrná

Výsuvy

Rám

• pro jednu skříň je potřeba 1 pár výsuvů do dna a 1 pár horních výsuvů
• výsuvy jsou s dotahem i tlumením

 Ĺ oba typy rámů (750 i 500) je nutno doplnit o tužkovník nebo o vložku  
s QI nabíječkou a USB ze str. 11.36

Úložný prostor HIGHTOWER
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Položka je skladem Položka je na objednávku 

úložný prostor HIGHTOWER
V Y B A V E N Í  K A N C E L Á Ř Í

kód popis pro hloubku 
(mm) barva

kovový box

antracit

stříbrná

antracit

stříbrná

kód popis pro hloubku 
(mm) barva

kovový 
zamykací 

box

antracit

stříbrná

antracit

stříbrná

kód popis pro hloubku 
(mm) barva

police
antracit

stříbrná

kód popis barva

tužkovník
antracit

stříbrná

kód popis barva

úhelník pro dřevěné boxy
antracit

stříbrná

kód popis barva

kovová vložka  
s bezdrátovou nabíječkou 

 a 2 ks USB 5V

antracit

stříbrná

kód popis pro hloubku 
(mm) barva

zásuvka vč. 
výsuvu

černá

kód popis pro hloubku 
(mm) barva

rám vč. 
výsuvu na 
závěsné 
složky

černá

Úložné systémy

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• zámek je součástí boxu

• slouží k přichycení dřevěného boxu vlastní výroby
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Položka je skladom Položka je na objednávku 

nastaviteľná podnož na piest Kesseböhmer
V Y B A V E N I E  K A N C E L Á R I Í

• rýchly a plynulý zdvih – cez 100 mm/sek.
• nastavenie sily piestu až do 70 kg
• bezpečnostná funkcia založená na technológii ventilov, 

ktorá zabraňuje samovoľnému klesaniu  
alebo poskakovaniu

• nezávislosť na elektrine
• stabilný výsuv na vodiacich valčekoch

 Ĺ  centrálna stolová noha na piest str. 8.78

• nastaviteľnosť  680 – 1180 mm
• žiadny hluk motora
• podnož je skladacia – ideálne pre prepravu a rýchlou 

montážou ušetríte čas
• odporúčaná hĺbka stola 800 mm
• výškové nastavenie

kód farba pre dĺžku stola 
(mm)

biela

strieborná

čierna

biela

strieborná

čierna

biela

strieborná

čierna

biela

strieborná

čierna

kód farba

Imbus/kľučka pre nastavenie sily piestu

Výškovo nastaviteľná podnož 
na piest Kesseböhmer TMS94 Flexi Lift

PRÍSLUŠENSTVO
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Položka je skladom Položka je na objednávku 

kód povrch výška (mm) podstavec 
(mm) 

max. rozmer dosky 
hr. 18 mm (mm)

hmotnosť 
(kg)

biela

strieborná

čierna

chróm

• sila piestu 150 N

• centrálna stolová noha výškovo nastaviteľná pomocou piestu
• rýchle, tiché a elegantné nastavenie požadovanej výšky
• výškové nastavenie pomocou piestu sily 150 N (zodpovedá 15 kg)
• piest sa ovláda pomocou páčky, ktorá je upevnená pod stolovou doskou

Centrálna stolová noha výškovo  
nastaviteľná Kesseböhmer TMR70

Piest v profile nohy umožňuje rýchle a tiché nastavenie ideálnej výšky

stolovú podnož výškovo nastaviteľnú 
pomocou piestu nájdete na str. 11.68

centrálna nastaviteľná stolová noha 
Kesseböhmer




