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    Compania Preti şi-a început activitatea în 2002 cu o linie de producţie de înaltă tehnologie şi cu 
angajaţi care au o experienţă de 20 de ani în industria confecţiilor metalice.
    Folosim cele mai bune materiale pentru a construi produse rezistente, care îşi vor păstra mult timp 
aspectul de nou.
    Produsele noastre sunt construite modular, din părţi care se pot combina formând un număr mare 
de versiuni.
    În acelaşi timp, prin proiectarea de accesorii urmărim să adăugăm noi funcţionalităţi la gama de 
bază.
    Astfel modelele disponibile se vor putea modifica oricând se va impune o schimbare.



    Oferim o gamă largă de confecţii metalice: de la dulapuri cu construcţie simplă, 
de dimensiuni mici până la sisteme de arhivare proiectate pentru a deservi spaţiul 
disponibil al clientului. 
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Modelele Comfort

Modelele Compact

Modelele Convert

Modelele Clever

Modelele Economy

Modelele Trust3

Modelele Trust4

Modelele Trust5
Compartimentele cu uși 
”Z”   ale modelului ”Clever” 
permit depozitarea hainelor 
lungi pe umerașe păstrând 
formatul cu două uși pe 
fiecare canat.

Dulapurile cu canate de 240 
mm  lățime oferă suficient 
spațiu pentru depozitarea 
obiectelor personale și per-
mite fabricarea de modele 
cu până la cinci canate.
Acoperișul înclinat 
împiedică depozitarea 
obiectelor pe dulapuri.

Versiuni cu șase sau nouă 
casete pentru depozitarea 
obiectelor personale.

Disponibile în variante cu 
4, 8 și 12 casete pentru 
păstrarea obiectelor per-
sonale.

  Canatele cu lățime mai 
mare permit divizarea com-
partimentului inferior pentru 
depozitarea separată a 
hainelor de stradă și a celor  
de lucru.
 

Dotate cu două uși pe 
fiecare canat, permit 
acomodarea unui număr 
mai mare de utilizatori sau 
depozitarea separată a 
schimburilor de haine pen-
tru aceeasi persoană.
Disponibile în diferite vari-
ante de dimensiuni.

   Compartimentare simplă 
cu spații de depozitare 
suficiente pentru obiecte 
personale, haine și 
încălțăminte.
   Disponibile în diverse 
variante de dimensiuni.

Dulapuri cu bază înaltă 
având cinci compartimente 
pe fiecare canat.
Sunt disponibile versiuni cu 
10 sau 15 casete.
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COMFORT
modelul

    Vestiare spațioase cu compartimentare 
simplă.
    Spațiul util este divizat în zona pentru haine și 
încălțăminte și zona pentru obiecte personale.
    Disponibile în versiuni de unu până la patru 
canate (diviziuni verticale) de adâncimi și lățimi 
diferite.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	180°
•	 Picioare	150	mm	înălțime;
•	 Fante	de	aerisire;
•	 Proiectate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008.

RAL7035

SP035-04
4

cârlig
1200
350
1800

SP035-03
3

cârlig
910
350
1800

SP735-03
3

cârlig
1050
350
1800

SP035-02
2

cârlig
620
350
1800

SP735-02
2

cârlig
700
350
1800

SP035-01
1

cârlig
330
350
1800

SP735-01
1

cârlig
350
350
1800

SP050-04
4

bară
1200
500
1800

SP050-03
3

bară
910
500
1800

SP750-03
3

bară
1050
500
1800

SP050-02
2

bară
620
500
1800

SP750-02
2

bară
700
500
1800

SP050-01
1

bară
330
500
1800

SP750-01
1

bară
350
500
1800

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime
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Sisteme de închidere

Accesorii

încuietori	cu	camă

bancă	încorporată

acoperiș	înclinat

picioare	reglabile

alte	culori	disponibile	
la	cerere

poliţă	suplimentară

încuietori	cu	cifru încuietori	cu	lacăt încuietori	cu	cartelă cheie	Master

CULOARE
STANDARD

DOTARE STANDARD
PENTRU TOATE
ÎNCUIETORILE
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COMPACT
modelul

SP135-04
8

cârlig
1200
350
1800

SP135-03
6

cârlig
910
350
1800

SP835-03
6

cârlig
1050
350
1800

SP135-02
4

cârlig
620
350
1800

SP835-02
4

cârlig
700
350
1800

SP135-01
2

cârlig
330
350
1800

SP835-01
2

cârlig
350
350
1800

SP150-04
8

bară
1200
500
1800

SP150-03
6

bară
910
500
1800

SP835-03
6

bară
1050
500
1800

SP150-02
4

bară
620
500
1800

SP835-02
4

bară
700
500
1800

SP150-01
2

bară
330
500
1800

SP850-01
2

bară
350
500
1800

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime
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Sisteme de închidere

Accesorii

încuietori	cu	camă

bancă	încorporată

acoperiș	înclinat

picioare	reglabile

poliţă	suplimentară

încuietori	cu	cifru încuietori	cu	lacăt încuietori	cu	cartelă cheie	Master

    Vestiare cu două compartimente pe verticală,
fiecare dintre acestea fiind suficiente pentru  a 
depozita haine şi obiecte personale.
    Pentru  pastrarea separată a schimburilor 
de haine, două compartimente pot fi destinate 
aceluiaşi utilizator.
    Disponibile în versiuni de unu până la patru 
canate (diviziuni verticale) de adâncimi şi lăţimi 
diferite.
•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	180°
•	 Picioare	150	mm	înălțime;
•	 Fante	de	aerisire;
•	 Proiectate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008

RAL7035
alte	culori	disponibile	

la	cerere

CULOARE
STANDARD

DOTARE STANDARD
PENTRU TOATE
ÎNCUIETORILE
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CONVERT
modelul

  Pentru situațiile în care este necesară 
păstrarea schimburilor de haine în comparti-
mente distincte.
  O poliță în zona superioară permite depozitarea 
obiectelor personale iar spațiul pentru haine și 
încălțăminte este divizat de un panou vertical.
  Dulapuri disponibile în versiuni cu unu până la 
trei canate dotate cu bară pentru umerașe.
•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Picioare	150	mm	înălțime;
•	 Fante	de	aerisire;
•	 Proiectate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	180°

RAL7035
GRI

SP250-02
2

bară umerașe
1000
500
1800

SP250-01
1

bară umerașe
500
500
1800

SP250-03
3

bară umerașe
1200
500
1800

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

Sisteme de închidere

Accesorii

încuietori	cu	camă

bancă	încorporată acoperiș	înclinatpicioare	reglabile

alte	culori	disponibile	
la	cerere

poliţă	suplimentară

încuietori	cu	cifru încuietori	cu	lacăt încuietori	cu	cartelă cheie	Master

CULOARE
STANDARD

DOTARE STANDARD
PENTRU TOATE
ÎNCUIETORILE
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CLEVER
modelul

RAL7035
GRI

SP556-03
6

bară umerașe
1050
500
1800

SP556-02
4

bară umerașe
700
500
1800

SP556-01
2

bară umerașe
350
500
1800

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

Sisteme de închidere

Accesorii

încuietori	cu	camă

bancă	încorporată acoperiș	înclinatpicioare	reglabile

alte	culori	disponibile	
la	cerere

încuietori	cu	cifru încuietori	cu	lacăt încuietori	cu	cartelă cheie	Master

CULOARE
STANDARD

    Dulapurile cu uși “z” au compartimente com-
pacte ce permit păstrarea hainelor lungi oferind 
totodată suprafețe de depozitare pentru obiecte 
personale.
    Fiecare compartiment este dotat cu bară pen-
tru umerașe.
  Modele disponibile în versiuni de unu până la 
trei canate.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	180°
•	 Picioare	150	mm	înălțime;
•	 Fante	de	aerisire;
•	 Proiectate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008.

DOTARE STANDARD
PENTRU TOATE
ÎNCUIETORILE
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TRUST 3
modelul

    Dulapuri cu trei casete pe fiecare canat desti-
nate pentru păstrarea obiectelor personale.
    Modelele sunt  disponibile în versiuni cu două 
și trei canate(șase sau nouă compartimente).
    Casetele au încuietori cu camă, fante de aeri-
sire și suport pentru etichetă nominală.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	180°
•	 Picioare	150	mm	înălțime;
•	 Fante	de	aerisire;
•	 Proiectate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008.

RAL7035
GRI

SP350-03
9

910
500
1800

SP350-02
6

620
500
1800

cod produs
nr.uşi

lungime
adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

lungime
adâncime
înălţime

Sisteme de închidere

Accesorii

încuietori	cu	camă

bancă	încorporată acoperiș	înclinatpicioare	reglabile

alte	culori	disponibile	
la	cerere

încuietori	cu	cifru încuietori	cu	lacăt încuietori	cu	cartelă cheie	Master

CULOARE
STANDARD

DOTARE STANDARD
PENTRU TOATE
ÎNCUIETORILE

9



TRUST 4
modelul

RAL7035
GRI

Sisteme de închidere

Accesorii

încuietori	cu	camă

bancă	încorporată acoperiș	înclinatpicioare	reglabile

alte	culori	disponibile	
la	cerere

încuietori	cu	cifru încuietori	cu	lacăt încuietori	cu	cartelă cheie	Master

CULOARE
STANDARD

    Dulapuri cu patru casete pe fiecare canat des-
tinate pentru păstrarea obiectelor personale.
    Modelele sunt  disponibile în versiuni cu 
unul, două sau trei canate (patru, opt sau 
douăsprezece compartimente).
    Casetele au încuietori cu camă, fante de aeri-
sire și suport pentru etichetă nominală.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	180°
•	 Picioare	150	mm	înălțime;
•	 Fante	de	aerisire;
•	 Proiectate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008.

SP610-03
12

1050
500
1800

SP610-02
8

700
500
1800

SP610-01
6

350
500
1800

cod produs
nr.uşi

lungime
adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

lungime
adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

lungime
adâncime
înălţime

DOTARE STANDARD
PENTRU TOATE
ÎNCUIETORILE
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TRUST 5
modelul

    Dulapuri cu cinci casete pe fiecare canat des-
tinate pentru păstrarea obiectelor personale.
    Modelele sunt  disponibile în versiuni cu două 
și trei canate (cinsprezece și zece comparti-
mente).
    Casetele au încuietori cu camă, fante de aeri-
sire și suport pentru etichetă nominală.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	180°
•	 Bază	înaltă	80mm;
•	 Fante	de	aerisire;
•	 Proiectate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008.

RAL7035
GRI

SP435-15
15
910
350
1800

SP450-15
15
910
500
1800

SP435-10
10
620
350
1800

SP450-10
10
620
500
1800

cod produs
nr.uşi

lungime
adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

lungime
adâncime
înălţime

Sisteme de închidere

Accesorii

încuietori	cu	camă

bancă	încorporată acoperiș	înclinatpicioare	reglabile

alte	culori	disponibile	
la	cerere

încuietori	cu	cifru încuietori	cu	lacăt încuietori	cu	cartelă cheie	Master

CULOARE
STANDARD

DOTARE STANDARD
PENTRU TOATE
ÎNCUIETORILE
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ECONOMY
modelul

RAL7035
GRI

Sisteme de închidere

Accesorii

încuietori	cu	camă

bancă	încorporată acoperiș	înclinatpicioare	reglabile

alte	culori	disponibile	
la	cerere

poliţă	suplimentară

încuietori	cu	cifru încuietori	cu	lacăt încuietori	cu	cartelă cheie	Master

CULOARE
STANDARD

    Canatele dulapului de tip „Economy” au o 
lățime utilă de 240 mm dulapul fiind disponibil în 
versiuni de trei până la cinci canate. 
    Spațiul util este divizat în două comparti-
mente: cel superior pentru obiecte personale 
și cel inferior cu bară de umerașe suficient 
de spațios pentru depozitarea hainelor și 
încălțămintei.
    Ușile sunt prevăzute cu încuietori cu camă, 
fante de aerisire și suport pentru etichetă.
•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	180°
•	 Picioare	150	mm	înălțime;
•	 Fante	de	aerisire;
•	 Proiectate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008.

SP800-05
5

bară umerașe
1200
500
2000

SP800-04
4

bară umerașe
968
500
2000

SP800-03
3

bară umerașe
736
500
2000

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

cod produs
nr.uşi

suport haine
lungime

adâncime
înălţime

DOTARE STANDARD
PENTRU TOATE
ÎNCUIETORILE
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ACCESORII
pentru dulapuri cu adâncime de 350 mm

lungime 1200 1050 910 700 620
adâncime 350 350 350 350 350
înălțime 150 150 150 150 150
structură ţeavă pătrată 30x30x2 mm sudată

cod SP907-03 SP907-05 SP907-02 SP907-04 SP907-01

pentru dulapuri cu adâncime de 500 mm
lungime 1200 1050 1000 910 713 700 620 500

adâncime 500 500 500 500 500 500 500 500
înălțime 150 150 150 150 150 150 150 150
structură ţeavă pătrată 30x30x2 mm sudată

cod SP907-13 SP907-15 SP907-17 SP907-12 SP907-18 SP907-14 SP907-11 SP907-16

Ramă pentru vestiar cu picioare reglabile

Masă pentru vestiar

Plafon înclinat

Bancă încorporată

lungime 2000 1000
adâncime 800 800
înălțime 720 720
structură ţeavă pătrată 30x30x2 mm sudată
material blat din pal melaminat grosime 18 mm

cod SP906-02 SP906-01

pentru dulapuri cu adâncime de 350 mm
lungime 1200 1050 910 700 620

adâncime 350 350 350 350 350
înălțime 300 300 300 300 300
material Tablă de oţel 0,8 mm

cod SP904-03 SP904-05 SP904-02 SP904-04 SP904-01
 pentru dulapuri cu adâncime de 500 mm

lungime 1200 1050 1000 910 713 700 620 500
adâncime 500 500 500 500 500 500 500 500
înălțime 300 300 300 300 300 300 300 300
material Tablă de oţel 0,8 mm

cod SP904-13 SP904-15 SP904-17 SP904-12 SP904-18 SP904-14 SP904-11 SP904-16

pentru dulapuri cu adâncime de 350mm
lungime 1200 1050 910 700 620

adâncime 650 650 650 650 650
înălțime 400 400 400 400 400
structură ţeavă pătrată 30x30x2 mm sudată
material 3 scânduri din lemn de brad şlefuite şi lăcuite cu lac ecologic pe bază de apă

cod SP901-03 SP901-05 SP901-02 SP901-04 SP901-01

pentru dulapuri cu adâncime de 500mm
lungime 1200 1050 1000 910 713 700 620 500

adâncime 800 800 800 800 800 800 800 800
înălțime 400 400 400 400 400 400 400 400
structură ţeavă pătrată 30x30x2 mm sudată
material 3 scânduri din lemn de brad şlefuite şi lăcuite cu lac ecologic pe bază de apă

cod SP901-13 SP901-15 SP901-17 SP901-12 SP901-18 SP901-14 SP901-11 SP901-16
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Bancă simplă

Poliţă de legătură
poliţa de legătură cu bară pentru haine montată pe dulapurile cu casete creează spaţiu pentru haine şi poate înlocui vestiarele clasice

lungime 2000 1500 1000
adâncime 300 300 300
înălțime 400 400 400
structură ţeavă pătrată 30x30x2 mm sudată

material 3 scânduri din lemn de brad şlefuite şi lăcuite cu lac ecologic pe bază de 
apă

cod SP902-03 SP902-02 SP902-01

lungime 1000 1000
adâncime 350 500
înălțime 40 40
structură bara de legătură este realizată din ţeavă rotundă de oţel ½”

cod SP905-02 SP905-01

Bancă cu cuier 
lungime 1000 1250 1500 1750 2000

adâncime 330 330 330 330 330
înălțime 1800 1800 1800 1800 1800
structură ţeavă pătrată 30x30x2 mm sudată

cod SP903-01 SP903-02 SP903-03 SP903-04 SP903-05

Bancă dublă cu cuier 
lungime 1000 1250 1500 1750 2000

adâncime 630 630 630 630 630
înălțime 1800 1800 1800 1800 1800
structură ţeavă pătrată 30x30x2 mm sudată

cod SP903-11 SP903-12 SP903-13 SP903-14 SP903-15

METAL FURNITURE

MOBILIER METALIC
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MOBILIER
INDUSTRIAL
SPECIALIZAT



PROFI

MOBILE OFFICE

dulap industrial cu sertare

pupitru birotică

    Dulap industrial pentru păstrarea uneltelor sau 
a diferitelor scule şi piese necesare la locul de 
muncă. Modelul este dotat cu patru sertare şi opt 
poliţe reglabile. 
    Opţional poate fi dotat cu o ramă cu picioare 
reglabile ce asigură o mai bună protecţie îm-
potriva coroziunii şi uşurează curăţenia.

    Dulăpior cu pupitru destinat zonelor comer-
ciale sau halelor de producţie pentru activităţi în 
care este necesară folosirea unui număr minim 
de articole pentru birotică.
    Spaţiul de depozitare include un sertar şi o 
poliţă reglabilă.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Patru	sertare	şi	opt	poliţe	ajustabile;
•	 Sistem	de	închidere	în	două	puncte;
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	110°;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Uşă	batantă	cu	închidere	în	două	puncte;
•	 Disponibil	în	varianta	simplă	sau	cu	roţi;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

RAL7035

RAL7035

GRI

GRI

alte	culori	
disponibile	la	cerere

alte	culori	
disponibile	la	cerere

CULOARE
STANDARD

CULOARE
STANDARD

lungime 1000
adâncime 500
înălțime 1800

greutate (kg) 92
volum (m3) 0,933 

cod produs DB021-01

varianta simplă
lungime 500

adâncime 400
înălțime 1130

greutate (kg) 27
volum (m3) 0,240 
cod produs DB025-01  

varianta cu roţi
lungime 500

adâncime 400
înălțime 1255

greutate (kg) 29
volum (m3) 0,264
cod produs DB025-02
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CLEAN

CHEMICAL

dulap ustensile curăţenie

dulap substanţe chimice

    Modelul Clean este compartimentat pen-
tru depozitarea substanţelor şi ustensilelor de 
curăţenie.
    Dulapul este disponibil în trei variante de
dimensiuni având ca dotare opțională o ramă 
cu picioare reglabile pentru a asigura protecţie 
optimă împotriva coroziunii.

  Dulap proiectat pentru păstrarea substanţelor 
chimice dotat cu patru tăvi metalice ajustabile 
cu margini de 100 mm înălţime pentru preve-
nirea scurgerilor.
  Opţional poate fi dotat cu ramă pentru picioare 
reglabile.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Uşi	batante	cu	închidere	în	două	puncte;
•	 Tăvi	reglabile	pe	verticală	cu	margini	de	100	mm;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

RAL7035
GRI
alte	culori	disponibile	

la	cerere

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm	calitatea	1;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Două	poliţe	reglabile	şi	compartiment	pe	toată
	 înălţimea	pentru	mopuri,	mături	etc.;
•	 Sistem	de	închidere	în	două	puncte;
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	110°;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

RAL7035
GRI

alte	culori	disponibile	
la	cerere

CULOARE
STANDARD

CULOARE
STANDARD

lungime 900 600 900
adâncime 400 400 500
înălțime 1900 1900 1900

greutate(kg) 44 40  50
volum (m3) 0,712 0,478 0,87
cod produs DB020-01 DB020-02 DB020-03

lungime 900 500 900
adâncime 400 400 400
înălțime 1900 1900 900

greutate (kg) 63 46 34
volum (m3) 0,713 0,4 0,34

cod DB023-01 DB023-02 DB023-03
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TOTAL
dulap industrial de uz general

    Compartimentarea modelului ”Total” per-
mite atât depozitarea hainelor de lucru cât și 
păstrarea uneltelor sau a altor obiecte în cele-
lalte compartimente.  
    Cele trei polițe cu care este dotat sunt regla-
bile pe înălțime.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Patru	sertare	şi	opt	poliţe	ajustabile;
•	 Sistem	de	închidere	în	două	puncte;
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	110°;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Uşă	batantă	cu	închidere	în	două	puncte;
•	 Disponibil	în	varianta	simplă	sau	cu	roţi;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

RAL7035

RAL7035

GRI

GRI

alte	culori	
disponibile	la	cerere

alte	culori	disponibile	
la	cerere

CULOARE
STANDARD

CULOARE
STANDARD

lungime 900
adâncime 400
înălțime 1900

greutate (kg) 51
volum (m3) 0,713

cod produs DB024-01

lungime 710
adâncime 610
înălțime 1595

greutate (kg) 62
volum (m3) 0,72

cod DB022-01

PC BOX
dulap pentru calculator

    Dulap industrial proiectat pentru depozitarea 
în zonele de producţie a unui calculator.
    Compartimentele pot acomoda un calcula-
tor şi perifericele necesare dar şi un minim de 
articole pentru birotică.
    Opţional poate fi dotat cu o ramă cu picioare 
reglabile ce asigură o mai bună protecţie îm-
potriva coroziunii şi uşurează curăţenia.
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Versatile
dulap cu uși batante 

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Ramă	cu	picioare	reglabile.		Accesoriu	util
				în	cazul		în	care	pardoseala	este		denivelată.

•	 Fante	de	aerisire;
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	110°
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD

versiune cu două uşi versiune cu o uşă versiune cu două uși şi seif
lungime 900 600 500 900

adâncime 400 400 400 400
înălțime 1900 1900 1900 1900

cod DB011-01 DB011-02 DB011-03 DB010-01

Versiune	h900	cu	două	usi Compartiment	adiţional Versiune	h900	cu	o	uşă
lungime 900 900 600
adâncime 400 400 400
înălțime 900 500 900
cod DB012-01 DB014-01 DB012-02

Poliță suplimentară
cod lungime latime

DB101-03 900 400
DB101-02 600 400
DB101-01 500 400

    Utile pentru orice loc de muncă, dulapurile din 
gama Versatile pot fi folosite atât în birou pentru 
a păstra documente, cât şi în atelier pentru a 
depozita scule sau piese uşoare. 

    Poliţele sunt reglabile, proiectate pentru 
bibliorafturi şi dosare suspendate şi pot susţine 
o greutate mai mult decât suficientă de 70 kg.

    Asamblate prin sudură în puncte, dulapurile 
sunt stabile şi durabile, uşoare deci uşor de 
mutat.
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Guardian

Access

dulap cu uși batante 

dulap cu uși culisante

RAL7035

RAL7035

GRI

GRI

CULOARE
STANDARD

CULOARE
STANDARD

Polita suplimentara 1000x450Ramă cu picioare

lungime 1000 1000
adâncime 450 450
înălțime 2000 2000

cod DB001-01 DB002-01

    Dulap demontabil prevăzut cu un comparti-
ment distinct destinat păstrării valorilor şi actelor 
importante.     
    Uşile sunt prevăzute cu sistem de închidere 
în două puncte iar compartimentul interior are o 
încuietoare cu camă.
    Modelul este prevăzut cu trei poliţe reglabile 
pe înălţime. 

lungime 1800 1500 1200
adâncime 450 450 450
înălțime 2000 2000 2000

cod DB003-03 DB003-02 DB003-01

lungime 1800 1500 1200
adâncime 450 450 450
înălțime 900 900 900
cod DB004-03 DB004-02 DB004-01

    Dulap cu uși culisante util pentru depozitarea 
obiectelor de birotică în spații restrânse.
    Uşile sunt reglabile și ranforsate iar muchiile 
laterale sunt rotunjite. 
    Polițe adiționale disponibile la comandă

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	de	110°
•	 Flancurile	au	bordura	rotunjită	cu	raza	de	8	mm;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	culisante	cu	rulmenţi	şi	elemente	întăritoare;
•	 Flacuri	rotunjite	cu	rază	de	8	mm;
•	 Fabricate	în	conformitate	cu	ISO	9001:2008;	

Polita	suplimentaraRamă cu picioareDivizor mobil
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Visio
dulap cu uși culisante

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD

    Poliţele tuturor dulapurilor pentru birou permit 
stocarea documentelor  în bibliorafturi sau  în 
dosare suspendate.
    Avantajele sistemului de dosare suspendate 
sunt ordonarea optimă a dosarelor şi reducerea 
timpilor de căutare.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Încuietoare	tip	yală	(2	chei);
•	 Sticlă	securizată	grosime	4	mm.	
•	 Uşi	cu	elemente	intăritoare	de	1,5mm;
•	 Sistem	de	culisare	ajustabil;
•	 Flancuri	cu	bordura	rotunjită,	raza	de	8mm;
•	 Patru	polite	standard	(5	nivele	de	depozitare);
•	 Produs	proiectat	in	conformitate	cu	ISO	9001:2008;

    Căutarea în arhivă este simplificată în cazul 
modelelor din gama Visio datorită geamului din 
sticlă securizată.
    Rafturile reglabile pot fi configurate după 
necesităţi iar structura şi materialele din care pro-
dusul este realizat îi conferă rezistenţă şi durabili-
tate.
    Deschiderea uşilor culisante nu necesită spaţiu 
suplimentar, iar mecanismul culisant din partea 
superioară este ajustabil.

lungime 1800 1500 1200
adâncime 450 450 450
înălțime 2000 2000 2000

cod DB005-03 DB005-02 DB005-01

lungime 1800 1500 1200
lăţime 450 450 450
înălțime 900 900 900
cod  SP006-03 SP006-02 SP006-01

Poliţă suplimentară
lungime 1800 1500 1200
lățime 450 450 450
cod DB101-14 DB101-13 DB101-12

Ramă cu picior reglabil
lungime 1800 1500 1200
lăţime 450 450 450

înălțime 100 100 100
cod  SP907-204 SP907-203 SP907-202

Divizor mobil
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Visio switch
dulap cu uși batante plexiglass

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Dotare	standard:	încuietori	cu	camă	(2	chei);
•	 Uşi	batante:	balamale	cu	deschidere	de	110°;
•	 Panouri	din	sticlă	securizată	(grosime	4	mm);
•	 Flancurile	au	bordura	rotunjită	cu	raza	de	8	mm;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

    Dulap disponibil în două variante de înălțime 
(900 si 1900 mm) prevăzut cu uşi batante din 
plexiglass.

    Echipat cu 4 poliţe reglabile, modelul cu 
înălţimea de 1900 mm permite depozitarea pe 
cinci nivele, în timp ce modelul cu înălţimea de 
900 mm este dotat cu o singură poliţă având 
două nivele de depozitare.
 
    Ușile au o construcție robustă și sunt dotate 
cu sistem de închidere în două puncte. 

lungime 900 900
adâncime 400 400
înălțime 1900 900

cod X123 X133

Polita	suplimentara	900x400 Ramă cu picioare reglabile 1000x450x100 Divizor mobil
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Finder
clasificator dosare

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Încuietoare	cu	camă	pentru	toate	sertarele;
•	 Suport	etichetă	pentru	fiecare	sertar;
•	 Poate	fi	folosit	pentru	depozitarea
	 dosarelor	suspendate;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

    Modelele de clasificatoare din această gamă 
sunt proiectate pentru depozitarea dosarelor 
clasice sau suspendate.

    Pentru simplificarea utilizării, există o singură 
încuietoare care operează toate sertarele.

    Mecanismul antirăsturnare conferă stabilitate 
în timpul manipulării, iar vopseaua antizgârieturi 
asigură durabilitatea aspectului de nou.

lungime 440 440 440
adâncime 640 640 640
înălțime 1380 1070 760

cod CL04 CL03 CL02
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DULAPURI
PENTRU
ATELIER



 

lungime 800
adâncime 500
înălțime 920

cod X124

    Cabinetele cu roți sunt utile în situații  
în care este necesară deservirea mai 
multor posturi de lucru şi transportul unor 
obiecte sau unelte.
    Cabinetul rulează pe două roţi fixe şi 
două roţi pivotante cu frână (diametru 125 
mm).
    Portanţa maximă a sertarelor este de 
45 kg.
    Suprafaţa de depozitare din partea 
superioară a celor şapte sertare este 
acoperită cu un covor de cauciuc cu 
striaţii.
    Sertarele au o lungime de 578 mm şi 
lăţimea de 408 mm.
    Include sistemul de închidere 
centralizată (o singură încuietoare care 
operează toate sertarele).
    Opțional se poate instala mecanismul 
anti-răsturnare care blochează deschi-
derea simultană a sertarelor.
    Modelul se livrează montat.

cabinet mobil cu sertare

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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    Cabinetele de tip Flexi permit configurarea 
înălţimii sertarelor în funcţie de necesarul de 
spaţiu.
    Sertarele suportă o sarcină de până la 80 kg 
şi pot fi extrase complet.
    Sistemul anti-răsturnare împiedică deschi-
derea simultană a mai multor sertare.

    O încuietoare cu camă blochează toate 
sertarele.

    Dulapurile pot fi adaptate prin utilizarea acce-
soriilor disponibile.

Flexi
cabinet pentru scule

nr.	sertare 6 6 6 4 3
lungime 712 560 712 560 712 560 712 560 712 560
adâncime 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
înălțime 1200 1200 850 850 800 800 612 612 363 363

înălțime	utilă 1100 1100 750 750 700 700 550 550 300 300
modul 36x27 27x27 36x27 27x27 36x27 27x27 36x27 27x27 36x27 27x27

greutate	(kg) 66,5 58,3 60 50 55,2 45,8 44 37 31,4 26,3
volum	(m3) 0,587 0,500 0,410 0,327 0,397 0,308 0,298 0,237 0,191 0,152

cod DS010-01 DS005-01 DS009-01 DS004-01 DS008-01 DS003-01 DS007-01 DS002-01 DS006-01 DS001-01

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Încuietoare	cu	camă	pentru	toate	sertarele;
•	 Glisierele	permit	extragerea	completă	a	sertarelor;
•	 Blat	din	lemn	de	fag	(grosime	40	mm);
•	 Culoare	standard	gri	RAL	7035;
•	 Proiectat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

Blat	din	lemn	de	fag Cadru	cu	roţi Divizori	metalici	 Diverse	tipuri	de	cutii	pt.piese-unelteBlat	din	tablă	2mm

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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Componente şi Accesorii

lungime 560 560 560 560 560
adâncime 600 600 600 600 600
înălțime 1200 850 800 612 363

înălțime	utilă 1100 750 700 550 300
cod DS100-05 DS100-04 DS100-03 DS100-02 DS100-01

lungime 712 712 712 712 712
adâncime 600 600 600 600 600
înălțime 1200 850 800 612 363

înălțime	utilă 1100 750 700 550 300
cod DS101-05 DS101-04 DS101-03 DS101-02 DS101-01

înălţimefrontală 300 200 150 125 100 75
lungime	utilă 445 445 445 445 445 445
adâncime	utilă 445 445 445 445 445 445
înălțime	utilă 285 185 135 110 85 60

cod DS110-06 DS110-05 DS110-04 DS110-03 DS110-02 DS110-01

lungime 560 712
lăţime 400 400
modul 27 36
cod DS120-05 DS121-05

înalţime	frontală 300 200 150 125 100 75
lungime	utilă 598 598 598 598 598 598
adâncime	utilă 445 445 445 445 445 445
înălțime	utilă 285 185 135 110 85 60

cod DS111-06 DS111-05 DS111-04 DS111-03 DS111-02 DS111-01

modul	27x27

modul	27x27

modul	36x27

modul	36x27

    Corpul poate fi echipat cu sertare sau uşi.

    Structură metalică rezistentă. Produs fabricat 
din tablă cu grosimea de 0,8 şi 1 mm.
    Componentele metalice sunt vopsite cu pul-
bere structurată antizgârieturi la 200°C, culoare 
standard gri deschis Ral 7035 sau albastru 
închis Ral 5015.

    Sertarele pot fi compartimentate cu cutii 
    fabricate din plastic sau cu divizori  metalici.
    Glisierele au sarcina de 80 kg.
    Sistem de închidere centralizată opțional.
    Sistem antirăsturnare opțional.

    Uşa pentru dulapul cu sertare permite depozi-
tarea sculelor sau materialelor voluminoase.
    Încuietoare cu camă.
    Deschidere la 180°.

CORP PENTRU CABINET

SERTARE

UȘI BATANTE
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1	-	MODUL	27X27	(6	poziții)
înălţime	frontală 300 200 150 125 100 75

cod DS901-06 DS901-05 DS901-04 DS901-03 DS901-02 DS901-01

1	-	MODUL	36X27		(8	poziții)
înălţime 
frontală 300 200 150 125 100 75

cod DS902-06 DS902-05 DS902-04 DS902-03 DS902-02 DS902-01

2	-	MODUL	27X27		(9	poziții)
înălţime	frontală 300 200 W150 125 100 75

cod DS901-16 DS901-15 DS901-14 DS901-13 DS901-12 DS901-11

2	-	MODUL	36X27	-	(12	poziții)
înălţime 
frontală 300 200 150 125 100 75

cod DS902-16 DS902-15 DS902-14 DS902-13 DS902-12 DS902-11

tip 3 2 1
lungime 149 149 74
lăţime 149 74 74

înălțime utilă 71 71 71
cod DS170-3 DS170-2 DS170-2

tip 5 4
lungime 149 149
lăţime 149 149

înălțime utilă 28 28
cod DS171-2 DS171-1

SET DIVIZORI PENTRU SERTARE

CUTII MATERIAL PLASTIC (ABS) PENTRU SERTARE

    Divizorii pentru sertare sunt 
disponibili în diferite dimensiuni. 
    Sunt prevăzuţi cu fante la 
un pas de 17 mm care permit 
realizarea mai multor tipuri de 
configurații. 

Seturi cutii 
pentru sertare 
modul 27x27

tip cutii 1-2-3 3 2 1
număr cutii 12+6+3 9 18 36

cod DS904-04 DS904-03 DS904-02 DS904-01

1

1

1

1

2

2

2

2

4

5

3

3
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CUTII PLASTIC (ABS) MODUL 27X27 CU DIVIZORI

CUTII PLASTIC (ABS) MODUL 36X27 CU DIVIZORI

ROţI PENTRU DULAP CU SERTARE, DIAMETRU 100 mm

DIVIZOR TRANSVERSAL METALIC DIVIZOR LONGITUDINAL

Seturi cutii 
pentru 
sertare 
modul 
36x27

tip cutii 1-2-3 3 2 1
număr cutii 16+8+4 12 24 48

cod DS905-04 DS905-03 DS905-02 DS905-01

1

2
3

tip cutii 2 1

număr
cutii 9 9

cod DS906-02 DS906-01

tip cutii 2 1

număr
cutii 12 12

cod DS907-02 DS907-01

2

2

1

1

Roată standard - din plastic 
acoperită cu cauciuc gri care nu 
lasă urme pe pardoseală. 
Roată din poliamidă - rezistenţă 
la acţiunea diverşilor agenţi chimi-
ci. Nu culisează pe rulmenţi.

lăţime netă 157 140 123 106 89 72 55
nr. paşi 10 9 8 7 6 5 4
înălţime 100 100 100 100 100 100 100

cod DS140-17 DS140-16 DS140-15 DS140-14 DS140-13 DS140-12 DS140-11

lăţime netă 157 140 123 106 89 72 55
nr. paşi 10 9 8 7 6 5 4
înălţime 125 125 125 125 125 125 125

cod DS140-27 DS140-26 DS140-25 DS140-24 DS140-23 DS140-12 DS140-21

lăţime netă 157 140 123 106 89 72 55
nr. paşi 10 9 8 7 6 5 4
înălţime 150 150 150 150 150 150 150

cod DS140-37 DS140-36 DS140-35 DS140-34 DS140-33 DS140-32 DS140-31

    Divizorii transversali sunt realizaţi din tablă cu 
grosimea de 0,8 mm şi sunt de diferite dimen-
siuni. 
    Pot fi poziţionaţi la un pas de 17 mm pe divi-
zorii longitudinali.

tipuri de divizori lingitudinali
modul înălţime cod

27 150 DS130-04
27 125 DS130-03
27 100 DS130-02
27 75 DS130-01

    Divizorii longitudinali sunt 
realizaţi din tablă cu grosimea de 
0,8 mm.
    Pot fi poziţionaţi cu un pas de 
17 mm în fantele de pe marginile 
sertarelor.

tip roată pivotantă pivotantă fixă pivotantă pivotantă fixă
cu frână DA - - DA - -
material rulmenţi rulmenți rulmenți poliamidă poliamidă poliamidă

cod DS910-02 DS910-03 DS910-01 DS910-12 DS910-13 DS140-11

lăţime netă 157 140 123 106 89 72 55
nr. paşi 10 9 8 7 6 5 4
înalţime 75 75 75 75 75 75 75

cod DS140-07 DS140-06 DS140-05 DS140-04 DS140-03 DS140-02 DS140-01
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    Modelele Courier sunt dotate cu roți și pot fi 
folosite în situaţiile în care este necesară deser-
virea mai multor posturi de lucru şi transportul 
unor obiecte sau unelte.
    Cabinetele au două roţi fixe şi două roţi pivot-
ante dintre care una cu frână (diametru125 mm).
    Sunt disponibile modele cu tăvi metalice sau 
blaturi din lemn de fag.
    Portanţa maximă a sertarelor este de 80 kg.
Include închidere centralizată.
    Mecanismul anti-răsturnare care blochează 
deschiderea simultană a sertarelor este opţional.

Courier
Cărucioare pentru atelier

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Asamblare	prin	sudură	în	puncte;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Blat	din	lemn	de	fag	(grosime	40	mm);
•	 Alternativ	blat	din	metal	2	mm	cu	trei	canturi;
•	 Glisiere	cu	bile	de	rulment	cu	sarcină	de	80	kg;
•	 Sertarele	pot	fi	extrase	100%;
•	 Sistem	anti-răsturnare	care	permite	extragerea	unui	
	 singur	sertar	odată	(opţional);
•	 Încuietoare	tip	yală	care	operează	toate	sertarele	simultan;
•	 Culoare	standard	gri	deschis	Ral	7035;
•	 Proiectate	şi	realizate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

nr sertare 4+3 4
lungime 1360 1240 832 680

adâncime 600 600 600 600
înălțime 757 757 757 757

cod DS052-11 DS052-01 DS051-11 DS051-01

nr. sertare 1 2 -
nr. poliţe 3 3 3
lungime 585 585 585

adâncime 725 725 725
înălțime 760 790 760

cod DS901-11 DS901-21 DS901-01

Blat	din	lemn	de	fag Divizori	metalici Cutii	pentru	burghieCutii	ABSBlat	metalic Ramă	cu	roţi

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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Shift CNC
Cărucior cu rame pentru freze CNC

    Căruciorul este proiectat pentru transportul 
şi păstrarea frezelor CNC de tip ISO, CAPTO, 
HSK, MORSE și VDI. 
    Este echipat cu rame purtătoare pe care sunt 
montate suporturi din ABS pentru freze.
    Pereţii laterali sunt perforaţi iar ramele pot fi 
montate  în poziții diferite.
    Reperele de prindere simple asigură montarea 
şi demontarea uşoară a ramelor.
    Modelul Shift CNC are două roţi fixe si două 
roţi pivotante cu frână. Diametrul acestora este 
de 160 mm.
    Suportă o sarcină de până la 400 Kg putând fi 
dotat cu o poliţă pentru unul dintre pereţii laterali 
ca accesoriu suplimentar.

nr. rame 8 7
lungime 800 800

adâncime 650 500
înălțime 900 900

cod X127 X126

METAL FURNITURE

MOBILIER METALIC

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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BANCURI
DE LUCRU



TORRO
Banc de lucru

    Modelul Torro are la bază un 
cadru metalic robust construit din 
tablă de 2 mm. În spaţiul delimitat 
de acesta sunt montate corpuri ce 
pot fi configurate în diverse variante.
    Acest tip de banc ofera o 
suprafaţă de lucru, şi un spaţiu de 
depozitare generos.
    Blaturile pot fi confecţionate din 
lemn de fag cu grosimea de 40 mm 
sau tablă de 2 mm.
    Sertarele suportă sarcini de până 
la 80 kg și pot fi compartimentate cu 
divizori sau cutii.
    Funcţionalitatea bancurilor de 
lucru poate fi îmbunătăţită cu ajuto-
rul accesoriilor disponibile: perete 
perforat, corp de iluminat panou cu 
prize electrice etc.

material 
blat fag tablă

lungime 1900 1900
adâncime 700 700
înălțime 840 800

cod BL212-03 BL212-13

tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1200 1900 1500 1200

adâncime 700 700 700 700 700 700
înălțime 840 840 840 800 800 800

cod BL200-03 BL200-02 BL200-01 BL200-13 BL200-12 BL200-11

tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1200 1900 1500 1200

adâncime 700 700 700 700 700 700
înălțime 840 840 840 800 800 800

cod BL203-03 BL203-02 BL203-01 BL203-13 BL203-12 BL203-11

tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1200 1900 1500 1200

adâncime 700 700 700 700 700 700
înălțime 840 840 840 800 800 800

cod BL201-03 BL201-02 BL201-01 BL201-13 BL201-12 BL201-11

tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1200 1900 1500 1200

adâncime 700 700 700 700 700 700
înălțime 840 840 840 800 800 800

cod BL204-03 BL204-02 BL204-01 BL204-13 BL204-12 BL204-11

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Blat	din	lemn	de	fag	(grosime	40	mm);
•	 Alternativ	blat	din	metal	2	mm	cu	trei	canturi;
•	 Încuietoare	tip	yală	care	operează	toate
				sertarele	simultan;
•	 Glisiere	cu	bile	de	rulment	cu	sarcină	de	80	kg;
•	 Sertarele	pot	fi	extrase	100%;
•	 Sistem	anti-răsturnare	care	permite	extragerea
				unui		singur	sertar	odată	(opţional);
•	 Proiectate	şi	realizate	în	conformitate	cu
				ISO	9001:	2008;

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1200 1900 1500 1200

adâncime 700 700 700 700 700 700
înălțime 840 840 840 800 800 800

cod BL202-03 BL202-02 BL202-01 BL202-13 BL202-12 BL202-11

tip blat fag tablă
lungime 1900 1900

adâncime 700 700
înălțime 840 800

cod BL211-03 BL211-13

tip blat fag tablă
lungime 1900 1900

adâncime 700 700
înălțime 840 800

cod BL209-03 BL209-13

tip blat fag tablă
lungime 1900 1900

adâncime 700 700
înălțime 840 800

cod BL210-03 BL210-13

tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1900 1500

adâncime 700 700 700 700
înălțime 840 840 800 800

cod BL206-03 BL206-02 BL206-13 BL206-12

tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1900 1500

adâncime 700 700 700 700
înălțime 840 840 800 800

cod BL207-03 BL207-02 BL207-13 BL207-12

tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1900 1500

adâncime 700 700 700 700
înălțime 840 840 800 800

cod BL208-03 BL208-02 BL208-13 BL208-12

tip blat fag tablă
lungime 1900 1500 1900 1500

adâncime 700 700 700 700
înălțime 840 840 800 800

cod BL205-03 BL205-02 BL205-13 BL205-12

Perete	cu	panou	perforat
Sistem	de	iluminare

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE  VERSIUNILE

Panou	cu	prize	și	întrerupător
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  Banc adecvat pentru situațiile în care 
utilizatorul poate lucra  stând pe un scaun.

   Este sprijinit lateral de o ramă din tablă 
de 2 mm grosime.

   Blatul poate fi din lemn de fag stratificat 
de 40 mm sau din tablă de 2 mm cu trei 
flanșe îndoite pe laterale.

   Sertarele rezistă la o sarcină de 80 kg şi 
pot fi compartimentate cu divizori din metal 
sau cutii din plastic.

  Opţional - sistem anti-răsturnare care 
împiedică deschiderea simultană a 
sertarelor.

EASY
Banc de lucru

Perete	cu	panou	perforat
Sistem	de	iluminare

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE  VERSIUNILE

Panou	cu	prize	și	întrerupător

material	blat fag 							tablă
lungime 1900 1500 1200 1900 1500 1200
adâncime 700 700 700 700 700 700
înălțime 840 840 840 800 800 800
cod BL302-03 BL302-02 BL302-01 BL302-13 BL302-12 BL302-11

material	blat fag 							tablă
lungime 1900 1500 1200 1900 1500 1200
adâncime 700 700 700 700 700 700
înălțime 840 840 840 800 800 800
cod BL301-03 BL301-02 BL301-01 BL301-13 BL301-12 BL301-11

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Blat	din	lemn	de	fag	(grosime	40	mm);
•	 Alternativ	blat	din	metal	2	mm	cu	trei	canturi;
•	 Încuietoare	tip	yală	care	operează	toate
				sertarele	simultan;
•	 Glisiere	cu	bile	de	rulment	cu	sarcină	de	80	kg;
•	 Sertarele	pot	fi	extrase	100%;
•	 Sistem	anti-răsturnare	care	permite	extragerea
				unui		singur	sertar	odată	(opţional);
•	 Proiectate	şi	realizate	în	conformitate	cu
				ISO	9001:	2008;

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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TWIN
Banc de lucru

material blat fag tablă
lungime 1900 1900

adâncime 700 700
înălțime 840 800

cod BL401-03 BL401-13

material blat fag tablă
lungime 1900 1900

adâncime 700 700
înălțime 840 800

cod BL400-03 BL400-13

  Banc de lucru cu două corpuri de 
depozitare dotate cu uși batante și 
sertare de înălțimi diferite.

  Sertarele pot fi compartimentate 
cu divizori din metal sau cutii din 
plastic.

  Blatul poate fi din lemn de fag 
stratificat sau din tablă îndoită. 
Portanţa serarelor este de 80 kg.

  Se poate opta pentru instalarea 
sistemului anti-răsturnare care 
împiedică deschiderea simultană a 
mai multor sertare.

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Blat	din	lemn	de	fag	(grosime	40	mm);
•	 Alternativ	blat	din	metal	2	mm	cu	trei	canturi;
•	 Îcuietori	cu	camă	care	acționează	toate	sertarele;
•	 Glisiere	cu	bile	de	rulment	cu	sarcină	de	80	kg;
•	 Sertarele	pot	fi	extrase	100%;
•	 Sistem	anti-răsturnare	care	permite	extragerea	unui		singur	sertar	odată	(opţional);
•	 Proiectate	şi	realizate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

Perete	cu	panou	perforat
Sistem	de	iluminare

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE  VERSIUNILE

Panou	cu	prize	și	întrerupător

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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COMPACT
Banc de lucru

material blat fag tablă
lungime 1500 1500

adâncime 700 700
înălțime 840 800

cod BL500-02 BL500-12

  Corpul modelului ”Compact” este 
fabricat din tablă de 0,8mm. 

  Spaţiul  de depozitare este organizat 
în două secțiuni: dulapul cu sertare și 
compartimentul cu uși batante care 
include o poliță reglabilă.

  Picioarele bancului au 150 mm 
înăltime iar blatul poate fi fabricat din 
tablă de 2mm sau din lemn de fag. 

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Blat	din	lemn	de	fag	(grosime	40	mm);
•	 Alternativ	blat	din	metal	2	mm	cu	trei	canturi;
•	 Încuietoare	tip	yală	care	operează	toate	sertarele	simultan;
•	 Glisiere	cu	bile	de	rulment	cu	sarcină	de	80	kg;
•	 Sertarele	pot	fi	extrase	100%;
•	 Sistem	anti-răsturnare	care	permite	extragerea	unui		singur	sertar	odată	(opţional);
•	 2	uşi	batante,	balamale	cu	deschidere	de	180°.;
•	 Proiectate	şi	realizate	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008;

Perete	cu	panou	perforat
Sistem	de	iluminare

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE  VERSIUNILE

Panou	cu	prize	și	întrerupător

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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ROLL
Banc de lucru

  Corpul bancului de lucru de tip 
‘‘Roll’’ este fabricat din tablă de 0,8 
mm.

  Compartimentul cu uşi batante este 
dotat cu un sistem de închidere în 
două puncte şi o poliţă reglabilă.  

  Sertarul poziţionat sub suprafaţa 
de lucru asigură accesul rapid la 
uneltele depozitate.

  Model disponibil în versiunea cu 
roţi sau cu picioare, echipat cu blat 
metalic sau din lemn de fag.

material 
blat fag tablă fag tablă

lungime 1070 1070 1070 1070
adâncime 620 620 620 620
înălțime 915 875 925 885

cod BL100-01 BL100-02 BL100-11 BL100-12

•	 Tablă	de	oţel	0,8	mm;
•	 Vopsea	aplicată	electrostatic	la	200°C;
•	 Blat	din	lemn	de	fag	(grosime	40	mm);
•	 Alternativ	blat	din	metal	2	mm	cu	trei	canturi;
•	 Sistem	de	închidere	în	două	puncte;
•	 Glisiere	cu	rulmenti		pentru	sertar:	rezistă	la	o	sarcină	de	80	Kg;		
•	 Sertarul	poate	fi	extras	complet;
•	 Proiectat	şi	realizat	în	conformitate	cu	ISO	9001:	2008.

Perete	cu	panou	perforat
Sistem	de	iluminare

ACCESORII DISPONIBILE PENTRU TOATE  VERSIUNILE

Panou	cu	prize	și	întrerupător

RAL7035
GRI

CULOARE
STANDARD
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ACCESORII

Cârligele metalice sunt utilizate pentru depozi-
tarea la vedere a diferitelor unelte pe panoul 
perforat.

Utilă pentru a valorifica spaţiul de depozitare 
în zona inferioară a bancurilor de tip TORRO, 
EASY şi TWIN. 
Politele adiţionale sunt fabricate din tablă de 
0,8mm.

Compus din profile suport realizate din tablă de 
oţel de 0,8 si 1,5 mm şi corp de iluminat (IP66). 

Blatul din lemn de fag are o grosime 
standard de 40mm şi asigură o suprafaţă de 
lucru durabilă cu o bună reistenţă la şocuri. 

Peretele perforat este compus din profile ver-
ticale pe care se montează panouri din tablă 
perforată. Este folosit pentru depozitarea la 
vedere a sculelor cu ajutorul cârligelor sau ca 
suport pentru celelalte tipuri de accesorii.

Panoul poate fi dotat cu prize electrice Schuko şi 
întrerupătoare. Util în cazul în care se utilizează 
scule electrice.

Fabricat din tablă de 2mm grosime cu trei flanşe 
îndoite pe margini. Suprafaţa de lucru este 
rezistentă la şocuri, zgârieturi şi temperaturi ridi-
cate. (Indicat pentru lucrul cu flacără deschisă)

Componentă fabricată din tablă de grosime 
0,8 şi 1,5 mm. Poliţa asigură trei nivele de 
înclinaţie şi poate fi montată la diferite înălţimi în 
perforaţiile profilelor verticale ale panoului.

Sistem de iluminare

Blat din lemn de fag

Perete perforat

 Panou cu prize electrice

Blat metalic

Polita suplimentara pentru panou perforat

Cârlige pentru panou perforat

Polita suplimentara pt. bancurile demontabile
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    Pentru gamele TORRO şi EASY există opţiunea dotării cu picioare reglabile ce permit modificarea 
înălţimii suprafeţei de lucru.
    În cazul în care bancul de lucru este mutat frecvent acesta poate fi dotat şi cu roţi (12 cm).

    Lonjeronul este profilul longitudinal, asamblat prin şuruburi al 
bancului de lucru.
    Un banc de lucru este compus din 2 picioare, 4 lonjeroane, blat 
şi eventuale accesorii sau spatii pentru depozitare.
    Componentele metalice sunt vopsite cu pulbere structurată 
antizgârieturi la 200°C, culoare standard gri deschis Ral 7035 
sau albastru închis Ral 5015. 

1
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Picioare reglabile

Lonjeroane

Componente

1 piCioR

2 LONjERON

3 BLAT

4 PANOU CU PRIZE şI 
ÎNTRERUPăTOR

5 PANOU PERFORAT

6 PROFILE LATERALE PANOU 
PERFORAT

7 PROFILE SUPORT CORP DE 
ILUMINAT

8 SUPORT CORP DE ILUMINAT

9 CORP DE ILUMINAT
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RAFTURI
SISTEME DE ARHIVARE

ȘI



    Rafturile metalice sunt compuse din 
flancuri, poliţe  şi diagonale de rigizare.

    În cazul rafturilor tip Socrate flancurile sunt 
compuse din profile îmbinate cu ajutorul a 
două traverse sudate.  

    Poliţele se montează fără şuruburi cu 
ajutorul unor cârlige de prindere.

    Rafturile se asamblează rapid şi uşor în 
câteva minute.

    Cârligele pentru fixare intră în interiorul 
poliţelor, într-o poziţie în care nu afectează 
obiectele depozitate. Distanţa între poliţe 
este reglabilă.

    Flancurile laterale au perforaţii cu pasul 
de 50 mm.

Socrate
Raft metalic modular

LUNGIME

raft complet raft suplimentar

830 800

1030 1000

1200 1170

ADÂNCIME
raft simplu raft dublu

300 600
350 700
400 800
500 1000
600 1200
700 1400

ÎNăLţIME
5 nivele 1578

6 nivele 1935

7 nivele 2292

8 nivele 2649

9 nivele 3000

Dimensiuni uzuale

Raft simplu complet Raft simplu adiţional Raft dublu complet Raft dublu adiţional

    În cazul tipurilor de rafturi prezentate distanţa dintre 
poliţe este 327 mm fiind adaptată pentru depozitarea 
diverselor materiale de birotică: bibliorafturi, dosare 
etc.

    Caracteristicile rafturilor pot fi modificate la nevoie 
în funcţie de specificaţiile fiecărui proiect.
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Arhimede
Raft metalic modular

    Flancurile  rafturilor tip Arhimede sunt 
fabricate dintr-un singur panou de tablă 
cu câte trei flanşe  laterale îndoite.

  Această soluţie oferă sprijin lateral 
pentru materialul arhivat fără a fi necesare 
componente adiţionale

    Asamblarea rafturilor este simplă.

    Cârligele pentru fixare intră în interiorul 
poliţelor, într-o poziţie în care nu afectează 
obiectele depozitate. Distanţa între poliţe 
este reglabilă.

    Flancurile laterale au perforaţii cu pasul 
de 50 mm.

  În funcţie de distanţa necesară între 
poliţe pasul la care poliţele se pot monta 
pe flancuri poate fi adaptat.

LUNGIME

raft complet raft suplimentar

830 800

1030 1000

1200 1170

ADÂNCIME
raft simplu raft dublu

300 600
350 700
400 800
500 1000
600 1200
700 1400

ÎNăLţIME
5 nivele 1578

6 nivele 1935

7 nivele 2292

8 nivele 2649

9 nivele 3000

Dimensiuni uzuale

Raft simplu complet Raft simplu adiţional Raft dublu complet Raft dublu adiţional

    În cazul tipurilor de rafturi prezentate distanţa dintre 
poliţe este 327 mm fiind adaptată pentru depozitarea 
diverselor materiale de birotică: bibliorafturi, dosare etc.

    Caracteristicile rafturilor pot fi modificate la nevoie în 
funcţie de specificaţiile fiecărui proiect.
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    Sistemul de depozitare cu rafturi mobile oferă 
posibilitatea unei importante economii de spaţiu 
sau a depozitării unei cantităţi aproximativ duble 
de material comparativ cu soluţiile clasice.

    În cazul sistemelor clasice de depozitare
fiecare raft are nevoie de un coridor de
consultare.

Rafturi mobile 

    Bazate pe structura rafturilor de tip Socrate și Arhimede, sistemele de arhivare PRETI sunt pro-
duse cu un grad ridicat de complexitate.
    Arhiva este împărțită în blocuri de rafturi mobile iar utilizarea acesteia se face cu un singur 
culoar de consultare creat prin deplasarea alternativă a blocurilor de arhivare.
    Acest tip de sisteme de depozitare permite importante economii de spaţiu. 
    În funcţie de dimensiuni blocurile de arhivă se pot deplasa manual, mecanic sau electric.
    În cazul în care capacitatea de arhivare necesară este mare iar înălţimea spaţiului disponibil o 
permite arhivele se pot proiecta pe două nivele.   

Arhiva clasica Arhiva cu rafturi mobile
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Bloc arhiva tip Socrate Bloc arhiva tip Arhimede

COMPONENTE
1) şine - Profile metalice pe care se deplasează  blocurile de arhivă. Se fixează în podeaua spațiului disponibil.
    Pe şine se pot monta racorduri înclinate pentru a uşura accesul utilizatorilor. 
    Pe toată suprafaţa ocupată de arhivă se poate monta o pardoseală compusă din panouri.
2) Cărucioare -  Ramele metalice de la baza blocurilor de arhivă pe care se montează toate celelalte componente ale rafturilor şi   
    parte din piesele mecanismului de deplasare (roţi motoare și portante, tije de angrenare cu roţi dinţate etc.).
3) Panou anterior - Panou pe care se montează manivela, suportul pentru etichetă, sistemul de blocare a rafturilor şi
    componente ale sistemului de angrenare.
4) Panou posterior - montat pe partea din spate a blocului de arhivă.
5) Flancuri - Componente care asigură sprijinul polițelor. Cele două tipuri de rafturi oferite diferă în funcție de tipul de flanc utilizat                                            
(Socrate sau Arhimede). Diagonalele de rigidizare se monteză cu șuruburi pe marginile flancurilor.
6) Polițe - Se montează în perforațiile flancurilor cu patru cârlige pentru fiecare bucată.  
7) Sistem de închidere centralizată- Permite blocarea rafturilor cu o singură mișcare de cheie.
8) Uși culisante - Pe blocurile de capăt ale arhivei se pot monta uși culisante cu încuietori astfel încât materialul arhivat să fie 
complet închis.
9) Panou arhivă spate - Panou montat pe un bloc de capăt al arhivei pentru a împiedica accesul din ambele părți.
10) Chedere de izolare - Profile din cauciuc montate pe marginile laterale și superioare pentru a proteja materialul arhivat.
11) Distanțiere de siguranță - Bare metalice rabatabile care în poziție orizontală împiedică apropierea blocurilor și accidentarea 
utilizatorului. 
12) Sistem antirăsturnare (inferior și superior) - împiedică înclinarea în lateral a blocurilor de arhivă.

1
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12
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    Se inserează pe partea inferioară a politei, 
culisează permiţând susţinerea cărţilor.

    Se fixează prin sudare sau nituire pe partea 
anterioară a poliţei. Permite inserarea unei 
etichete de identificare a conţinutului poliţei.

    Se fixează prin sudare sau nituire pe partea 
superioara raftului. Permite inserarea unei 
etichete de identificare a secțiunii de arhivă.

    Acest tip de divizor vertical se montează în
perforații făcute în poliță.

    Se fixează pe poliță, permițând astfel 
împărțirea spațiului în compartimente cu lărgime 
variabilă și susține în același timp cărțile sau alte 
materiale depozitate.

    Se așează direct pe poliţă pentru a sprijini 
lateral cărţile  sau  alte materiale depozitate.

    Este un profil sudat sau nituit pe centrul poliţei 
ce permite în acest fel alinierea materialelor.

     Permite arhivarea diverselor obiecte de mici 
dimensiuni (suporturi media, diverse tipuri de 
cutii, etc.).

Divizor suspendat

Suport etichetă pentru raft Divizor incastrat

Divizor mobil încastrat pentru poliță

Divizor mobil incastrat pentru polita Margine posterioara

Suport pentru reviste

Suport etichetă pentru poliță
Accesorii - rafturi
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    Poate fi fixată pe ramă sau flancul poliţei pen-
tru a susţine lateral cărţile.

    Suportul se montează pe panoul frontal al 
raftului permiţând astfel o identificare rapidă.

    Pentru depozitarea de materiale cu dimensi-
uni atipice se pot fabrica la cerere diverse tipuri 
ce cutii simple sau cu accesorii.

    Rafturile pot fi dotate cu panouri laterale sim-
ple sau cu perforații.

    Ramă cu glisiere telescopice cu extragere 
totală, care permite arhivarea de dosare format 
A4 şi B4.

    Spațiul de depozitare poate fi divizat cu
ajutorul unor bare metalice verticale.

    Suport rabatabil oblic, prins în balamale, pen-
tru  expunerea și citirea revistelor. Poate fi ridicat 
pentru acces la revistele depozitate în zona din 
spatele său.

    Oferă o suprafaţă suplimentară pentru con-
sultarea materialului arhivat. Glisierele folosite 
permit extragerea completă a poliței.

Margine laterală

Suport eticheta panou frontal

Cutii de dimensiuni atipice Panou lateral cu perforatii

Rama extractabila Poliță găurită pentru bare metalice

Suport eticheta panou frontal

Poliță extractabilă
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