
 6  Irodabútor rendszerek 

6

www.foresteu.com
www.foresteu.com


6.2 • Tartalomjegyzék

6

6.3 Összeállítási példák • Postforming termékek, kiegészítők

6.4  Irodabútor asztallábak

6.5  Asztalláb tartozékok

6.6  Irodabútor asztallábak, kör keresztmetszetű kötővel

6.7  Irodabútor asztallábak, kábelcsatornás kötővel

6.8  Irodabútor asztallábak • Kábelcsatornás kötők, kiegészítők

6.9  Asztallap tartozékok • Előlap tartó bilincsek

6.10  Kábelcsatorna • Leporelló- és kábelkivezetők

6.11  Kábelkivezetők

6.12  Irodai tárolók • Billentyűzettartó, írószertartók

6.13  Irodai tárolószett

6.14  Szintezőlábak

Útmutató

A termék jelölése: ■Terméknév

Cikkszám jelölése:  00008904200 

A gyártók folyamatos termékfejlesztése következtében termékeink kismértékben módosulhatnak a katalógusban 
megjelenthez képest. A termékek nem szakszerű beszereléséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a katalógusban látható színek, színminták és a termékek valódi színe esetében némi eltérés tapasz-
talható, ez a nyomdai technológia és az alkalmazott anyagok jellegéből adódhat. Az esetleges nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk!
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Összeállítási példák • Postforming termékek, kiegészítők 6.3

Az asztallábak és tartozékaik 
segítségével számos összeállítási 
lehetőség közül választhatunk, 
melyekből a mellékelt ábrák 
nyújtanak ízelítőt.

Postforming 
irodai ajtólap

Irodai asztallap (P-126 profil)
Hosszúság: 4.200 mm
Vastagság: 28 mm

■ Irodai ajtó- és asztallapok

A cseresznye 715 VE és a Bükk 44 CE színű lapok
méretei és cikkszámai a 3.20, 3.21 és az 1.44 oldalon találhatók.

■90˚-os kapcsolóelem

szín: antracit
 00001904300 

■180˚-os befejezőelem

szín: antracit
 00001904200 
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6.4 • Irodabútor asztallábak • Asztallábak, átkötő elem

■ Íróasztalláb szimmetrikus

szín: fekete
500 mm-es talppal:
 00010403100 
670 mm-es talppal:
 00010403110 

■ Íróasztalláb aszimmetrikus

szín: fekete
670 mm-es talppal:
 00010403000 

■Az íróasztalláb tartozékai

■Átkötőelem

szín: fekete
névl. hossz (mm) cikkszám

1200 00010403150

1400 00010403190

1600 00010403195

1800 00010403200

kábelvezető

állítható talp

műanyag végzáró
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Asztalláb tartozékok  6.5

■ASP 41 alátámasztó

íróasztalhoz, átkötőelem nélkül
asztallaphossz max. 1200mm
szín: fekete
 00010403300 

■MSF 27 előlaprögzítő

szín: fekete
rendelhető: párban
 00010403320 

■MST 50 kötőelem

egy szintben lévő asztallapok
toldásához
szín: fekete
 00010403340 

■034001 kábelvezető

az átkötő elemre szerelhető
szín: fekete
 00010403500 
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6.6 • Irodabútor asztallábak • Kör keresztmetszetű kötővel

■Pechino asztalláb

fém kör-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006
 00010410000 

A Pechino asztallábakhoz a 6.8-es oldalon 
található burkolatok külön rendelhetők az ott 
szereplő cikkszámokon.

■Lábkötők Pechino asztallábhoz

szín: alumínium RAL9006
méret: ø42 mm

névleges hossz (mm) cikkszám

1200 00010411000

1400 00010411010

1600 00010411020

1800 00010411030
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Irodabútor asztallábak • Kábelcsatornás kötővel 6.7

720

69
5

65

■Tokyo asztalláb

csíkos-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006
 00010410010 

A Tokyo lábakhoz a 6.8-es oldalon található 
burkolatok külön rendelhetők, az ott szereplő 
cikkszámokon.

685

65
■Canberra asztalláb

négyszög-lyukas burkolattal (külön rendelhető)
szín: alumínium RAL9006
 00010410020 

A Canberra lábakhoz a 6.8-es oldalon található 
burkolatok külön rendelhetők, az ott szereplő 
cikkszámokon.

685

65
■Bangkok asztalláb

fém körmintás burkolattal
A láb a képen látható bukolattal
együtt rendelhető.
rendelés: párban
szín: alumínium RAL9006
 00010410040 

69
5

690

65 ■Kuala Lumpur asztalláb

fém körmintás burkolattal
A láb a képen látható bukolattal
együtt rendelhető.
szín: alumínium RAL9006
 00010410030 
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6.8 • Irodabútor asztallábak • Kábelcsatornás kötők, kiegészítők

L
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4
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4
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4
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65

9

9

3

Ø80

200

műanyag csíkos fém körmintás fém négyszög lyuk. fém csíkos lyuk. fém körlyukas

Tokyo 00010410350 00010410360 00010410370 00010410380 00010410390

Canberra 00010410300 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

Pechino 00010410290 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

■Kábelcsatornás kötők

a Tokyo, Canberra, Bangkok,
Kuala Lumpur és Singapore
asztallábakhoz
szín: alumínium RAL9006

névleges 
hossz (mm)

L (mm) cikkszám

1200 1140 00010411100

1400 1340 00010411110

1600 1540 00010411120

1800 1740 00010411130

■Kábelcsatornás 
teleszkópos kötő

szín: alumínium RAL9006
névleges hossz (mm):1200-2000   
 00010411140 

■Singapore középső láb

L alakú asztalokhoz,
kábelcsatornás kötőkkel
alkalmazható
magasság: 695 mm
átmérő: 80 mm
szín: alumínium RAL 9006
 00010410050 

■Asztalláb burkolatok

■Kábelcsatornás
teleszkópos T-kötők

L alakú asztalokhoz
szín: alumínium RAL9006

névleges hossz (mm) cikkszám

710-1110 00010411150

1110-1910 00010411160
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Asztalláb tartozékok • Előlap tartó bilincsek 6.9

■Felfogató

ø 50 és ø 60 mm-es lábakhoz
szín: fekete
 00001508970 

■Gyűrű csavarral

ø 50 mm-es lábhoz:
 00001508965 
ø 60 mm-es lábhoz:
 00001508967 

■Adapter

 00001508972 

■Felhasználási lehetőségek
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6.10 • Kábelcsatorna • Leporelló- és kábelkivezetők

■Műanyag kábelvezető szett

alumínium színben.
Az elemek széthúzott állapotban flexibilis, teljesen 
összenyomott állapotban merev kábelvezető csatornát 
alkotnak.
L=700/840 mm
 00010405000 

A szett tartalma:

Rögzítő 1 db
alsó felfüggesztéshez

Rögzítőelem 2 db
asztallap aljához
csavarozható

Kábelvezető elem 15 db
Ø 58 mm

Talp 1 db

■Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

60 fekete 00010400600

■Leporelló kivezető

fekete 00010401200

világos szürke 00010401210

■Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

60 fekete 00010400620

60 szürke 00010400700

60 alumínium 00010400710

80 fekete 00010401050

80 szürke 00010401150

80 alumínium 00010401160
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Kábelkivezetők 6.11

Ø60

21

Ø71.5

■Eclipse 1
Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 alu-antracit 00010401180

■Eclipse 2
Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 alu-antracit 00010401190

Ø80

21

Ø95

■30103  Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 fekete 00010400020

80 szürke 00010400021

■30102  Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

60 fekete 00010400000

60 szürke 00010400001

60 ezüst 00010400002

60 krém
(juhar)

00010400003

60 capuccino
(cseresznye)

00010400004

60 sötétbarna
(wenge)

00010400005

60 világosbarna
(bükk)

00010400006
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6.12 • Irodai tárolók • Billentyűzettartó, írószertartó

■90 300 E billentyűzettartó

szélesség: 610 mm
mélység: 330 mm
magasság: 60 mm
szín: fekete
 00010401300 

■90 620 írószertartó

szélesség: 414 mm
mélység: 500 mm
magasság: 36 mm
szín: fekete
 00010403400 

■04644 írószertartó

Kifordítható, negyed kör alakú
méret: R172 x 28 mm
szín: ezüstszürke
 00010404500 

■04490 írószertartó

Kifordítható, félkör alakú
méret: R172 x 35 mm
szín: ezüstszürke
 00010404510 
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Irodai tárolószett  6.13

A/4-es felületű tálca

méret: 342 x 63 x 237 mm

Tolltartó

méret: 92 x 10 x 50 mm

Írószertartó

méret: 110 x 63 x 142 mm

CD tartó

méret: 110 x 63 x 142 mm

Alumínium tartósín

l=800 mm

Tartórúd

H=270 mm (az asztal felső síkjától)

A szett tartalma

méretek:
szélesség x magasság x mélység

■90700 Irodai tároló szett

800 x 270 mm

grafit-
alumínium

00010404000

alumínium 00010404001
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6.14 • Szintezőlábak

■PR 2550 17NR szintezőláb 

ø 50 mm
S=17 mm
szín: fekete
teherbírás: 150 kg
 00010402101 

■PR 2550 44NR szintezőláb

ø 50 mm
S=44 mm
szín: fekete
teherbírás: 150 kg
 00010402201 

■PR 2625/PR 2130 szintezőláb

25 mm-es laphoz
méret: 90 x 28 mm
szín: fekete
 00010401800 

■PR 2619 NR / PR 2125 F6
szintezőláb

19 mm-es laphoz
méret: 90 x 22 mm
szín: fekete
 00010401750 

■PR 2701/PR 2130 szintezőláb

25-30 mm-es laphoz
méret: 80 x 28-33 mm
szín: fekete
 00010402000 

■PR21.25 F8.22 szintezőcsavar

D (mm): 25
S (mm): 10
C (mm): M8 x 22
szín: fekete
 00010402300 

PR21.25 F6.22 Szintezőcsavar

D (mm): 25
S (mm): 10
C (mm): M6 x 22
szín: fekete
 00010402310 
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