
Pulse
PERSONLIG FÖRVARING

Pulse är en modern förvaringsserie med rena linjer, distinkta hörn och ett stort

urval av material och färger att tillgå. Den är flexibel och funktionell, modulär,

anpassningsbar och kan konfigureras till att passa både för förvaring direkt vid den

personliga arbetsplatsen eller som gemensam förvaring i kontorslandskap.

Personlig förvaring i olika utföranden och storlek. Lås med nyckel, kodlås eller

RFID-lås.

3 x 4 A4

MODELL Personlig förvaring

VARIANTER – Öppen förvaringshylla – Dörrar

– Lådor – Benställning 94 mm

– Benställning 235 mm – Hjul Ø60 mm

– Sockel 70 mm

TILLVAL – Bygelhandtag

– Andra färger på benstativ

– Nyckellås

– Kodlås

– RFID-lås

– Knopp

– Infällt handtag

– Tillbehör för arkivering

KONSTRUKTION Stomme med topp av 22 mm träfiberskiva, sidor, fronter samt

botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm träfiberskiva.

Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm beroende på

materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt lås av stål alt.

en kombination plast och stål beroende på variant. Sockel i plast,

alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva. Benställning av

12x12 mm stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60 mm.



DIMENSIONER Höjd: 746/1098/1450 mm

Bredd: 800/1191 mm

Djup: 400 mm

VIKT 30 - 90 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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Pulse
PERSONLIG FÖRVARING

Pulse är en modern förvaringsserie med rena linjer, distinkta hörn och ett stort

urval av material och färger att tillgå. Den är flexibel och funktionell, modulär,

anpassningsbar och kan konfigureras till att passa både för förvaring direkt vid den

personliga arbetsplatsen eller som gemensam förvaring i kontorslandskap.

Personlig förvaring i olika utföranden och storlek. Lås med nyckel, kodlås eller

RFID-lås.

4 x 4 A4

MODELL Personlig förvaring

VARIANTER – Öppen förvaringshylla – Dörrar

– Lådor – Benställning 94 mm

– Benställning 235 mm – Hjul Ø60 mm

– Sockel 70 mm

TILLVAL – Bygelhandtag

– Andra färger på benstativ

– Nyckellås

– Kodlås

– RFID-lås

– Knopp

– Infällt handtag

– Tillbehör för arkivering

KONSTRUKTION Stomme med topp av 22 mm träfiberskiva, sidor, fronter samt

botten av 16 mm träfiberskiva, rygg av 8 mm träfiberskiva.

Ytbeläggning av fanér eller laminat tjocklek 0,2-2 mm beroende på

materialval. Knopp eller bygelhandtag av stål samt lås av stål alt.

en kombination plast och stål beroende på variant. Sockel i plast,

alt. i laminat med stomme av 16 mm träfiberskiva. Benställning av

12x12 mm stålrör, alt. hjulram av stål med hjul diameter 60 mm.



DIMENSIONER Höjd: 746/1098 mm

Bredd: 800/1191/1582 mm

Djup: 400 mm

VIKT 83.0 kg

TESTAD EN 16121 - EN 16122

GARANTI 5 år
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