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Firma MIVOKOR je českým výrobcem kuchyňského
závěsného programu, madel a univerzálního stojanu
již od roku 1993. Od tohoto data se výrobní program rozšířil
o vnitřní drátěný program a další vybavení interiérů. Firma
nabízí dále zakázkovou výrobu. Dokáže zajistit a realizovat
výrobky v kombinaci kovu se dřevem, plastem a dalšími
materiály. Specializuje se na výrobu propagačních stojanů
na míru, ale také na výčepní zařízení, kovové nábytkové
komponenty, zahradní nábytek či průmyslová zařízení z kovu.
Špičková výrobní technologie se strojním zařízením NC a CNC
umožňuje výrobní operace na velmi vysoké úrovni. Vysoká
preciznost výrobků v každém detailu, funkčnost a účelnost,
spolu s prvotřídní kvalitou, jsou základními kameny výrobního
programu. Rozsah výroby se neustále aktivně přizpůsobuje
požadavkům trhu a reaguje tak pružně na potřeby zákazníka.
Samozřejmostí je profesionální péče o zákazníka a kvalitní
záruční i pozáruční servis.
V roce 2018 se výrobní program rozšířil o vývoj a výrobu
vlastního zařízení na spalování dřevní biomasy a celých
topných systémů, ve kterých probíhá řízený proces spalování.
Nová produktová značka GREENTECH CS tak nabízí
realizaci kotelen na klíč, které dokážeme zákazníkům
nabídnout od návrhu, až po realizaci.
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závěsný drátěný program

3

A

závěsný drátěný program a doplňky

K001.1
Závìsný košík malý
Košík urèený pro ukládání kuchyòských pøedmìtù.
rozmìry:
Š: 259 mm

H: 155 mm

V: 80 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

H: 130 mm

V: 203 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

K001.2
Závìsný košík malý
Košík urèený pro ukládání kuchyòských pøedmìtù.
rozmìry:
Š: 259 mm

203

194

32

102

259

130

K002
Závìsný košík velký
Košík urèený pro ukládání kuchyòských pøedmìtù.
rozmìry:
Š: 398 mm

H: 184 mm

V: 203 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

203

317

54

160

398

184

K003
Závìsný držák
Držák k odkládání pomùcek pro vaøení.
rozmìry:
Š: 112 mm

H: 165 mm

V: 263 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

46

213

263

R9

70

Ø 112

165
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K006
Závìsný držák role papíru
Držák k uložení role papírových utìrek.
rozmìry:
Š: 300 mm

H: 184 mm

V: 110 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

250

300

184

K031
Závìsná podložka pod pekáè
Podložka pro odložení horkého plechu na pracovní desku nebo na stùl. Podložku lze zavìsit na nástìnné madlo.
rozmìry:
Š: 196 mm
H: 34 mm
V: 333 mm
provedení: C

balení obsahuje: 1 ks
34

333

14

196

K034
Závìsný držák nožù Alhambra
Sestava obsahuje døevìný špalek. K uložení 4 ks nožù.
rozmìry:
Š: 152 mm
H: 95 mm

V: 308 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

238

308

86

57
95

152

K054 / K054.BK
Závìsná police jednostupòová se šesti koøenkami
Závìsná police jednostupòová bez koøenek
rozmìry:

Š: 365 mm

H: 104 mm

V: 203 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

203

244

K054

K054.BK

365

104

5
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K055 / K055.BK
Závìsná police dvoustupòová s dvanácti koøenkami
Zavìsná police dvoustupòová bez koøenek
rozmìry:

Š: 365 mm

H: 104 mm

V: 311 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

115

244

K055

K055.BK

365

104

VPMT
Výsuv pod mikrovlnnou troubu
Slouží k zavìšení mikrovlnné trouby, televizoru nebo rádia.
rozmìry:
min.: H: 340 mm
max.: H: 490 mm

max. zatížení: 60 kg

provedení: LB, LS

balení obsahuje: 1 pár

PD2
Podvìsný držák sklenic dvouøadý
Slouží k zavìšení sklenic pod kuchyòskou rampu.
rozmìry:
Š: 214 mm

H: 349 mm

V: 62 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

H: 349 mm

V: 62 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

PD4
Podvìsný držák sklenic ètyøøadý
Slouží k zavìšení sklenic pod kuchyòskou rampu.
rozmìry:
Š: 425 mm

6

madla

B

madla

7

B

madla

MADLA
Pomocí montážních komponentù mùžete okolo pracovní kuchyòské desky sestavit rùzné tvary zábradlí nebo doplnit prostor pod horní skøíòkou
a na nìj zavìsit komponenty závìsného drátìného programu.
Madla lze spojit pomocí vsuvek v sestavu, kterou požadujete a k nábytku se upevní úchytkou.

Zátka
3RGORçND

Oblouk 90°

Vsuvka

Upevnovací šroub

Madlo

Úchytka klasik

M600; M900; M1200
Madlo rovné
provedení v délkách: 600 mm, 900 mm, 1200 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

provedení: plast

balení obsahuje: 1 ks

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

V
Vsuvka
Pro vzájemné spojení madel.

Ú.K
Úchytka klasik
Upevòovací šroub je souèástí výrobku.

8

Oblouk 135°

madla

B

P
Podložka
Pro vzhledné pøekrytí otvoru po vrtání do obkladu a k rozložení tlaku na stìnu pro úchytku klasik.

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

Ú.R
Úchytka rádius
Upevòovací šroub je souèástí výrobku.

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

Ú.P
Úchytka plochá
Upevòovací šroub je souèástí výrobku.

H / HO
Háèek / Háèek otevøený

H

H

HO

HO

HD
Háèek dvojitý
provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

9

B

madla

Z
Zátka
K estetickému zakonèení madla.

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

O90
Oblouk 90°

O135
Oblouk 135°

10

madla
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K015
Závìsná tyè jednostupòová
K montáži kuchyòské rampy, závìsné police. Upevnìní do stropu pomocí kotvy.
Nosnost tyèe dle materiálu stropu od 5 do 30 kg na jednu tyè. Délka tyèe 900 mm s možností zkrácení dle potøeby.
provedení: C
balení obsahuje: 1 ks komplet

Položky pro doobjednání v pøípadì krácení tyèí:

Pro vzhledné pøekrytí otvoru po vrtání (2×, 4×).

K015.02 – Spojovací váleèek

K015.06 – Trubka D16 × 1 × 900 mm

Zajišťuje spojení závitové tyèe s kotvou.

tìlo tyèe

K015.03 – Závitová tyè

K015.07 – Spojovací váleèek šestihranný

M 8 × 1000 mm

Zajišťuje spojení závitové tyèe s utahovacím šroubem.

K015.04 – Vymezovací tvarová podložka

K015.08 – Utahovací šroub s vnitøním šestihranem

Vymezuje pohyb závitové tyèe v trubce (2×, 4×).

nosná èást tyèe

13

Standardnì dodávaný prvek urèený do betonu.

S využitím jednotlivých komponentù je možné sestavit vícestupòové tyèe.

12

Ø 16

K015.05 – Krycí kroužek

30

K015.01 – Kotva

900

30

Ø 12

Ø 32

12

22
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K021.200; K021.250
Konzola barového pultu
K montáži barové desky. Upevnìní horní desky ètyømi vruty.
výška: 200 mm, 250 mm
max. tl. desky: 60 mm
max. zatížení jedné konzoly: 50 kg
provedení: C

doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 1000 – 1500 mm
balení obsahuje: 1 ks

6

280
140

100

50
30

L
L1

Tloušťka desky
max. 60 mm

40 50
Ø 45
Ø 57
Ø 42

65

75

K021.200–202 mm
K021.250–252 mm

75
280

K023.200; K023.250
Konzola barového pultu hranatá 50x50 mm
K montáži barové desky. Upevnìní horní desky ètyømi vruty.
výška: 200 mm, 250 mm
max. tl. desky: 60 mm
max. zatížení jedné konzoly: 50 kg
provedení: C,N

K023.200 - 203 mm
K023.250 - 253 mm

doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 1000 – 1500 mm
balení obsahuje: 1 ks

75

on50

K024.200; K024.250; K024.300
Konzola barového pultu hranatá 80x80 mm
K montáži barové desky. Upevnìní horní desky ètyømi vruty.
výška: 200 mm, 250 mm, 300 mm
max. tl. desky: 60 mm
max. zatížení jedné konzoly: 50 kg
provedení: C, S, N

K024.200 - 203 mm
K024.250 - 253 mm
K024.300 - 303 mm

doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 1000 – 1500 mm
balení obsahuje: 1 ks

max.

80

o
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K045.180
Konzola kulatá
K montáži barové desky. Upevnìní horní desky tøemi vruty.
výška konzoly: 180 mm
max. tl. desky: 60 mm
max. zatížení jedné konzoly: 50 kg
provedení: S

doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 500 – 1000 mm
balení obsahuje: 1 ks

K047.200
Konzola plochá 60x10 mmm
K montáži barové desky. Upevnìní horní desky ètyømi vruty, spodní desky dvìma šrouby.
výška: 200 mm
max. tl. desky: 60 mm
max. zatížení jedné konzoly: 25 kg
provedení: N

doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 1000 – 1500 mm
balení obsahuje: 1 ks

80

197

200

10

60
90

66

58

40

K025.1
Konzola hranatá šikmá 50x50 mm
K montáži barové desky, umožòuje její pøedsazení. Upevnìní do konstrukce ètyømi vruty a tøemi šrouby.
výška: 233 mm
max. tl. desky: 60 mm
doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 500 – 1000 mm
max. zatížení jedné konzoly: 15 kg
provedení: C, N
balení obsahuje: 1 ks

14

montážní komponenty

C

K025.2
Konzola hranatá šikmá 50x50 mm pod sklo
K montáži sklenìné barové desky, umožòuje její pøedsazení. Konzola se do pracovní desky pøipevòuje tøemi šrouby. Sklenìná barová deska se ke konzole lepí speciálním lepidlem.
výška: 233 mm
max. tl. desky: 60 mm
doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 500 – 1000 mm
max. zatížení jedné konzoly: 15 kg
provedení: C, S, N
balení obsahuje: 1 ks

K027
Konzola hranatá šikmá 80x80 mm
K montáži barové desky, umožòuje její pøedsazení. Upevnìní do konstrukce ètyømi vruty a jedním šroubem.
výška: 233 mm
max. tl. desky: 60 mm
doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 500 – 1000 mm
max. zatížení jedné konzoly: 15 kg
provedení: N
balení obsahuje: 1 ks

120

3,2
23

4x

Ø

5

0
12

80
80

60
°
9,4
23

M10

K048
Konzola plochá šikmá 60x10 mm
K montáži barové desky, umožòuje její pøedsazení. Upevnìní do konstrukce ètyømi vruty a jedním šroubem.
výška: 233 mm
max. tl. desky: 60 mm
doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 500 – 1000 mm
max. zatížení jedné konzoly: 15 kg
provedení: N
balení obsahuje: 1 ks
80

Ø

2,8
23

4,
5

90

60

10
2
21

58

,6
30
M8
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K040
Konzola šikmá plochooválná
K montáži barové desky. Umožòuje pøedsazení barové desky. Upevnìní do konstrukce ètyømi vruty.
výška: 249 mm
max. zatížení jedné konzoly: 10 kg
doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 500 – 1000 mm
provedení: C, S
balení obsahuje: 1 ks

25
9

°
60

40

4

24
9

20

15
5

K041.1, K041.170.1
Konzola šikmá
K montáži barové desky. Umožòuje pøedsazení barové desky. Upevnìní do konstrukce tøemi vruty a tøemi šrouby na konzole.
výška: 180 mm, 232 mm
max. tl. desky: 60 mm
doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 500 – 1000 mm
max. zatížení: 15 kg
provedení: C, S
balení obsahuje: 1 ks

K041.1

K041.170.1

22

22

2

2

23

Ø 40

0°

18
17
0

60°

Ø 40

60°

60°

M6

46

M6

K041.2, K041.170.2
Konzola šikmá pod sklo
K montáži sklenìné barové desky. Umožòuje pøedsazení barové desky. Konzola se do pracovní desky pøipevòuje tøemi šrouby. Sklenìná barová deska se ke konzole lepí speciálním lepidlem.
výška: 180 mm, 232 mm
max. tl. desky: 60 mm
doporuèená vzdálenost mezi konzolami: 500 – 1000 mm
max. zatížení: 15 kg
provedení: C, S
balení obsahuje: 1 ks

23
2

Ø 40

60°

22

2

60°

K041.170.2

2

Ø 40

18
17 0
0

5

K041.2

60°

60°

46

M6
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K049.P
Vzpìra – plochá 60x10 mm
K montáži barové desky, police. Upevnìní do konstrukce šesti vruty.
výška: 225 mm vzdálenost od stìny 230 mm
doporuèená vzdálenost mezi vzpìrami: 500 – 1000 mm
provedení: N
balení obsahuje: 1 ks

max.zatížení jedné vzpìry: 25 kg

80

11
0

60,2

9
4,
22

Ø

4,
5

3

176

6

22
9,
9

8

Ø

296

60
10

11
0

60
80

K028.K
Vzpìra – kulatá
K montáži barové desky, police pro dekorativní úèely. Upevnìní do konstrukce šesti vruty.
doporuèená vzdálenost mezi vzpìrami: 500 – 1000 mm
max. zatížení jedné vzpìry: 7 kg
provedení: C, S
balení obsahuje: 1 ks

3

45,00°

Ø 58

170

85

202

Ø 20

45,00°

K028.H
Vzpìra – hranatá
K montáži barové desky, police pro dekorativní úèely. Upevnìní do konstrukce šesti vruty.
doporuèená vzdálenost mezi vzpìrami: 500 – 1000 mm
max. zatížení jedné vzpìry: 7 kg
provedení: C, S
balení obsahuje: 1 ks

202
170

14

3

3

45,00°

20×20

45,00°
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K029.K
Podpìra – kulatá
K montáži barové desky pro dekorativní úèely. Umožòuje pøedsazení barové desky. Upevnìní do konstrukce šesti vruty.
doporuèená vzdálenost mezi podpìrami: 500 – 1000 mm
max. zatížení jedné podpìry: 5 kg
provedení: C, S
balení obsahuje: 1 ks

3

Ø5

Ø 58

45°
12
19

0

6

Ø 20
45°

K029.H
Podpìra – hranatá

3

K montáži barové desky pro dekorativní úèely. Umožòuje pøedsazení barové desky. Upevnìní do konstrukce šesti vruty.
doporuèená vzdálenost mezi podpìrami: 500 – 1000 mm
max. zatížení jedné podpìry: 5 kg
provedení: C, S
balení obsahuje: 1 ks

Ø 58

Ø 58
7

18

6

20

12

20×20

45,00°

45,00

45,00°

K042.1
Držák barového madla
Slouží k upevnìní madla k barovému pultu. Upevnìní je provedeno z vnitøní strany barového pultu.
provedení: C
balení obsahuje: 1 ks

Ø 45

Ø 25

Ø 58

20

116

18
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K042.2
Držák barového madla na stìnu
Slouží k upevnìní madla ke stìnì. Upevnìní ke stìnì je provedeno 3 vruty.
provedení: C

balení obsahuje: 1 ks
3

Ø 58

Ø 25

Ø 45

116

K043.1
Držák barové trnože
Slouží k upevnìní trnože k barovému pultu a k podlaze. Upevnìní je provedeno z vnitøní strany barového pultu a 3 vruty do podlahy.
provedení: C
balení obsahuje: 1 ks

30
Ø 25

229

M8

Ø 25

50

169

Ø 58

K043.2
Držák barové trnože na stìnu

Ø 46

229

Ø 25

50

169

Ø 25

Ø 58

Slouží k upevnìní trnože ke stìnì a k podlaze. Upevnìní je provedeno tøemi vruty ke stìnì a tøemi vruty do podlahy.
provedení: C
balení obsahuje: 1 ks

K046.4, K046.5
Barové madlo, barová trnož
Barové madlo nebo barová trnož je tvoøena sloupem rùzných délek a držáky barové trnože nebo madla. Nutno objednávat držáky a sloupy jednotlivì.
K046.4
1800 mm
K046.5
2700 mm
provedení: C
balení obsahuje: 1 ks

∅ 45

1100 /1800
1600// 2700
1800 / 2700

19
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K044.1
Zátka barového madla a trnože
provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

Ø 45

13

38

18

R27

Ø 42

K044.2
Zátka plastová
Zátka z èerného plastu k barovému madlu a trnoži.
provedení: plast

20

balení obsahuje: 1 ks

kuchyňský univerzální stojan

E

kuchyňský univerzální stojan

21

E

kuchyňský univerzální stojan

T5201; T5202
Sloup
T5201
základní prvek systému: trubka Ø 45 mm

1800 mm

T5202
provedení: C

2700 mm
balení obsahuje: 1 ks

∅ 45

1800 / 2700

1100 / 1600 / 1800 / 2700

T5203
Objímka
balení obsahuje: 1 ks
16

Prvek jistící polohu všech následujících montážních prvkù na sloupu.
provedení: C

Ø 59

Ø

22

,5

45

kuchyňský univerzální stojan

E

T5204.1
Koš malý 300 na rameno
Upevnìní na sloupu je provedeno pomocí ramene T5212, které zajišťuje umístìní koše mimo osu sloupu. Rameno není souèástí výrobku.
prùmìr koše: 300 mm
provedení: C
balení obsahuje: 1 ks

Ø 300

T5204.2
Koš malý 300 na sloup
Upevnìní v ose sloupu pomocí støedové objímky, která zajišťuje pevné umístìní na sloupu. Varianta otoèného koše pøedpokládá použití 2 ks objímek T5203, které nejsou
souèástí výrobku.
provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

56,5

prùmìr koše: 300 mm

Ø 300

T5206
Koš velký 460
Upevnìní v ose sloupu pomocí støedové objímky, která zajišťuje pevné umístìní na sloupu. Varianta otoèného koše pøedpokládá použití 2 ks objímek T5203,
které nejsou souèástí výrobku.
prùmìr koše: 460 mm

provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

T5209
Sklenìná police velká 460 s otvorem

8

40

Upevnìní police v ose sloupu pomocí 2 ks objímek T5203. Objímky nejsou souèástí výrobku.
tloušťka skla: 8 mm
balení obsahuje: 1 ks

920
T5

Ø

60
Ø4

45

,5

23

E

kuchyňský univerzální stojan

T5212BO
Rameno bez objímek
Prvek umožòující vyložení košù mimo osu sloupu.
osová délka: 278 mm
použití pro koš: T5204.1

balení obsahuje: 1 ks

Ø 25

16

provedení: C

234

Ø

278
,5

59

Ø

45

4,5
Ø1
Ø 30

T5214.1
Stabilizaèní spoj horní stavitelný
Montážní prvek umožòující vzepøení sloupu proti stropu. Kotveno 2 ks vrutù.
rektifikace vzepøení: 60 mm
provedení: C

43

59

Ø 50

M16

balení obsahuje: 1 ks

60
11

68

12

5,5

Ø4

T5214.2
Stabilizaèní spoj horní
Montážní prvek umožòující vzepøení sloupu proti stropu. Kotveno 2 ks vrutù.
bez rektifikace
provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

6,2

28

59

Ø

Ø

45
,5

68

T5215
Pøíruba
balení obsahuje: 1 ks

6

10

Prvek sloužící k pøipevnìní stolové desky, pevné provedení spoje ètyømi vruty.
provedení: C

Ø6

,2

Ø

24

98

5,5

Ø4

kuchyňský univerzální stojan

E

T5217
Zátka
Slouží k zakonèení volného horního konce sloupu.
provedení: C

balení obsahuje: 1 ks

Ø5

5,5

9

14

16

Ø4

T5218
Stabilizaèní spoj spodní

4

12

Slouží ke kotvení spodní èásti sloupu k podlaze nebo pracovní desce. Kotveno 2 ks vrutù nebo oboustrannì lepící fólií.
provedení: C
balení obsahuje: 1 ks

Ø 59

6,2
5,5

Ø4

28

Ø

T5223
Závìs na sklenièky
Šestiramenný závìs je v ose sloupu upevnìn pomocí vlastní objímky tøemi stavìcími šrouby.
provedení: C
balení obsahuje: 1 ks

6×

60

Ø

80

°

21,5

Ø 45,5

45

25

E

26
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stolové nohy a podnože
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stolové nohy a podnože

NO710, NO820, NO1100
Stolové nohy se vyrábí v délkách 710 mm, 820 mm, 1100 mm.
Délka je udávána vèetnì kování, které slouží k jednoduchému upevnìní nohy k desce stolu. Pro pøesné vyvážení slouží stavìcí zátka, jejímž šroubováním lze vyrovnat
až 25 mm rozdílu v nerovnosti podlahy.
Stolové nohy jsou dodávány po jednom kuse v níže uvedených povrchových úpravách.
Kování není souèástí balení, je nutné objednávat samostatnì.

GALVANICKY POKOVENÉ NOHY

LAKOVANÉ NOHY

KOVÁNÍ
NO-AL
hliníkový kompozit

chrom

KOVÁNÍ

støíbrný

NO-ABS
plast ABS

MONTÁŽ KOVÁNÍ
Jednoduchá montáž a demontáž nohy pomocí kování.
Upevnìní k desce pomocí vrutù.

12

R4

5
39

Ø 4,5

Ø 60

80

Holder (fitting)
- cast piece, ABS plastic

125

Board

710 / 820 / 1100

MIN. 18mm

186

Ø

Foot

4,5

103
206
M12

28

15

25

11

40

Adjustable plug

F

stolové nohy a podnože

STOLOVÉ NOHY – HRANATÉ PROVEDENÍ
NO710.H8-N, NO820.H8-N, NO1100.H8-N (80x80 mm)
Hranaté stolové nohy v nerezovém provedení se vyrábí v délkách 710 mm, 820 mm, 1100 mm.
Délka je udávána vèetnì kování, které slouží k upevnìní nohy k desce stolu a je souèástí balení.
Provedení kování: NKN – kování nerez, NKL – kování lak støíbrný

NO710.H6-C, NO710.H6-LS (60x60 mm)
Hranaté stolové nohy v provedení chrom a lak støíbrný, délka 710 mm – udávána vèetnì kování, které je souèástí nohy.
V chromovém provedení je noha opatøena aretací, v provedení lak støíbrný dodávána pouze se zátkou.
A – aretace – možno doobjednat

720
710

715

175,7
60

175,7
60

710

60

60

175,7

175,7

NO 710.H6-C (60x60 mm)

NO 710.H6-LS (60x60 mm)
4

NO060-N, NO100-N, NO150-N
Nábytková noha 50x50 mm
Hranatá nábytková noha v nerezovém provedení se vyrábí v délkách 60 mm, 100 mm a 150 mm.
Délka je udávaná vèetnì kování, které je souèástí nohy. Noha je opatøena aretací.

3

90

70

50

90

60 / 100 / 150

50

10

70
90
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stolové nohy a podnože

SP01
Stolová podnož – kónická
Kónická stolová podnož v nerezovém provedení je urèena k podepøení pracovní desky, která je z jedné strany pevnì ukotvena. Upevnìní do konstrukce šesti vruty. Nosnost 100 kg.
výška podnože: 720 mm
profil podnože: 60 × 8 mm
provedení: N
balení obsahuje: 1 ks

720

700

8

98
°

6
Ø

60

36

504

280

280

SP02
Stolová podnož – masivní
Masivní stolová podnož v nerezovém provedení. Upevnìní do konstrukce deseti vruty. Nosnost 250 kg.
výška podnože: 720 mm
profil podnože: 100 × 40 mm
provedení: N

balení obsahuje: 1 ks

755,6

°
97

720

40

Ø

60

5

100

932,4

150

150

150

150

SP03
Stolová podnož – klasická

120

Ø

162

162

6

162

5

162

60

Klasická stolová podnož v nerezovém provedení je urèena k podepøení pracovní desky, která je z jedné strany pevnì ukotvena. Upevnìní do konstrukce deseti vruty. Nosnost 100 kg.
výška podnože: 720 mm
profil podnože: 60 × 8 mm
provedení: N
balení obsahuje: 1 ks

720

8

700

30
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POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ
Nosná èást je tvoøena rámem, který je uchycen v ose speciálnì
vyvinutého výsuvu.
Pro pøichycení dveøí skøínì jsou urèeny stavitelné držáky, které jsou
souèástí systému. Koše se do rámu pøipevòují jednoduchými háèky,
které se vkládají do otvorù rozmístìných po 30 mm v celé výšce rámu.
Systém je urèen pro skøínì s vnitøní hloubkou min. MO 520 mm. Pøi užití
drátìných košù doporuèujeme objednat alespoò jednu plastovou
misku do spodního koše, aby byl chránìn výsuv pøed zneèištìním.
POTRAVINOVÁ SKØÍÒ VYSOKÁ
plnovýsuv SCHOCK METALL s tlumením, koše v provedení chrom 5 ks
nosnost 100 kg
PS.V.SM.300.D / P
PS.V.SM.400.D / P
PS.V.SM.450.D / P
PS.V.SM.600.D / P

balení SET
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm
Š: min. MO: 414 mm
Š: min. MO: 564 mm

POTRAVINOVÁ SKØÍÒ VYSOKÁ
plnovýsuv SCHOCK METALL s tlumením, koše v provedení lak støíbrný 5 ks
nosnost 100 kg
PS.V.SM.300.D-LS EKO
PS.V.SM.400.D-LS EKO

balení SET
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm

Souèástí setu je:
• plnovýsuv s tlumením SCHOCK METALL, výška MO: 1830 – 2200 mm
• 1 ks výškovì stavitelný rám, 3 ks držák dveøí
Souèástí setu není skøíò korpusu
D – drátìná dna P – pevná dna

POTRAVINOVÁ SKØÍÒ STØEDNÍ
plnovýsuv SCHOCK METALL s tlumením, koše v provedení chrom 4 ks
nosnost 100 kg
PS.S.SM.300.D / P
PS.S.SM.400.D / P
PS.S.SM.450.D / P
PS.S.SM.600.D / P

balení SET
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm
Š: min. MO: 414 mm
Š: min. MO: 564 mm

POTRAVINOVÁ SKØÍÒ STØEDNÍ
plnovýsuv SCHOCK METALL s tlumením, koše v provedení lak støíbrný 4 ks
nosnost 100 kg
PS.S.SM.300.D-LS EKO
PS.S.SM.400.D-LS EKO

balení SET
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm

Souèástí setu je:
• plnovýsuv s tlumením SCHOCK METALL, výška MO: 1260 – 1630 mm
• 1 ks výškovì stavitelný rám, 3 ks držák dveøí
Souèástí setu není skøíò korpusu
D – drátìná dna P – pevná dna

PLASTOVÁ MISKA
PS.P.300, PS.P.400, PS.P.450, PS.P.600
Plastová bílá miska pro koše PS.K zabraòující propadání rozsypaných potravin.
Doporuèujeme umístit alespoò jednu misku do dolního koše, kde zabrání
zneèištìní spodního výsuvu.
provedení: plast
PS.P.300 – 230 mm
PS.P.450 – 370 mm
PS.P.400 – 320 mm

PS.P.600 – 520 mm

PS.D držák dveøí – možno doobjednat v pøípadì dìlených dveøí u vysokých potravinových skøíní.

32
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PS.K.300

117
454

PS.K.400

PS.K.450

PS.K.600

PS.K.300.D – drátìné dno

PS.K.300.P – pevné dno

min. MO – 264 mm.
PS.K.400.D – drátìné dno

provedení: C
PS.K.400.P – pevné dno

min. MO – 364 mm.
PS.K.450.D – drátìné dno

provedení: C
PS.K.450.P – pevné dno

min. MO – 414 mm.
PS.K.600.D – drátìné dno

provedení: C
PS.K.600.P – pevné dno

min. MO – 564 mm.

provedení: C

117

KOŠ
PS.K300 – 250 mm
PS.K400 – 340 mm
PS.K450 – 390 mm
PS.K600 – 540 mm

KOŠ
PS.K.300.D-LS EKO – drátìné dno
min. MO – 264 mm.
PS.K.400.D-LS EKO – drátìné dno

provedení: LS

min. MO – 364 mm.

provedení: LS

Koš vèetnì úchytù urèený k zavìšení do rámu výsuvného systému potravinové skøínì.
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POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ, POLICE BOX
Nosná èást je tvoøena rámem, který je uchycen v ose výsuvu.
Pro pøichycení dveøí skøínì jsou urèeny stavitelné držáky, které jsou souèástí systému. Police BOX se do rámu vkládají do otvorù rozmístìných v celé
výšce rámu. Systém je urèen pro skøínì s vnitøní hloubkou min. MO 520 mm.
POTRAVINOVÁ SKØÍÒ VYSOKÁ, POLICE BOX

250

plnovýsuv SCHOCK METALL s tlumením

700

66

nosnost 100 kg
PS.NM.V.300.B
PS.NM.V.400.B
PS.NM.V.500.B

balení SET
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm
Š: min. MO: 464 mm

Souèástí setu je:
• plnovýsuv s tlumením SCHOCK METALL, výška MO: 1910 – 2110 mm
• 1 ks výškovì stavitelný rám
• 6 ks police BOX, max. zatížení 1 police 15 kg
Souèástí setu není skøíò korpusu
provedení: lak antracit

POTRAVINOVÁ SKØÍÒ STØEDNÍ, POLICE BOX
plnovýsuv SCHOCK METALL s tlumením

200

nosnost 100 kg
PS.NM.S.300.B
PS.NM.S.400.B
PS.NM.S.500.B

Souèástí setu je:
• plnovýsuv s tlumením SCHOCK METALL, výška MO: 1710 – 1910 mm
• 1 ks výškovì stavitelný rám
• 5 ks police BOX, max. zatížení 1 police 15 kg
Souèástí setu není skøíò korpusu
provedení: lak antracit

500

POTRAVINOVÁ SKØÍÒ NÍZKÁ, POLICE BOX
plnovýsuv SCHOCK METALL s tlumením

145,5

nosnost 100 kg
PS.NM.N.300.B
PS.NM.N.400.B
PS.NM.N.500.B

300 - 250mm
400 - 350mm
500 - 450mm

34

balení SET
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm
Š: min. MO: 464 mm

balení SET
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm
Š: min. MO: 464 mm

Souèástí setu je:
• plnovýsuv s tlumením SCHOCK METALL, výška MO: 1410 – 1710 mm
• 1 ks výškovì stavitelný rám
• 4 ks police BOX, max. zatížení 1 police 15 kg
Souèástí setu není skøíò korpusu
provedení: lak antracit

vnitřní drátěný program
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POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ, BOČNÍ VÝSUV
Potravinová skøíò s boèním výsuvem je urèena do korpusu s minimální vnitøní hloubkou MO 520 mm. Nosná èást je tvoøena rámem s výsuvem
SCHOCK METALL, na pravý nebo levý bok.
Police BOX se vkládají do otvorù rozmístìných v celé výšce rámu. Police BOX, vìšák na utìrky a rámy se objednávají jednotlivì.
RÁM POTRAVINOVÉ SKØÍNÌ

107,4 / 152,4

montáž na levou stranu korpusu
PS.NM.R.1700.L
PS.NM.R.1400.L
montáž na pravou stranu korpusu
PS.NM.R.1700.P
PS.NM.R.1400.P
provedení: lak antracit
balení obsahuje: 1 ks

458

POLICE BOX VYSOKÁ

POLICE BOX NÍZKÁ

196,7

436,5

78,7

196,7

PS.NM.PBN.150 Š: min. MO: 114 mm
PS.NM.PBN.200 Š: min. MO: 164 mm
výška police BOX: 72 mm
provedení: lak antracit
balení obsahuje: 1 ks
nosnost: 5 kg

72 / 95

1400 / 1700

PS.NM.PBV.150 Š: min. MO: 114 mm
PS.NM.PBV.200 Š: min. MO: 164 mm
výška police BOX: 95 mm
provedení: lak antracit
balení obsahuje: 1 ks
nosnost: 5 kg

VÌŠÁK NA UTÌRKY
PS.NM.VNU Š: min. MO: 114 mm
výška vìšáku: 38 mm
provedení: lak antracit
balení obsahuje: 1 ks

487,7

35
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ČELNÍ VÝSUV BOČNÍ
Výsuvný systém je urèen pro montáž do spodních skøíní s vnitøní
hloubkou min. MO 520 mm. Nosná èást je tvoøena rámem s výsuvy
ACCURIDE s upevnìním na bok a s tlumením, provedení LS,
levo-pravé. Pro pøichycení èelních dveøí je urèen držák dveøí. Koše se
vyrábí s drátìným a pevným dnem v provedení chrom nebo drátìné
v provedení lak støíbrný. Nosnost 10 kg.
ÈELNÍ VÝSUV BOÈNÍ
plnovýsuv ACCURIDE s tlumením, koše v provedení chrom 2ks
montáž na levou nebo pravou stranu korpusu
CVB.90.A.150.D / P
Š: min. MO: 114 mm
CVB.90.A.200.D / P
Š: min. MO: 164 mm
CVB.90.A.250.D / P
Š: min. MO: 214 mm
CVB.90.A.300.D / P
Š: min. MO: 264 mm
D – drátìná dna P – pevná dna

ÈELNÍ VÝSUV BOÈNÍ
plnovýsuv ACCURIDE s tlumením, drátìné koše v provedení lak støíbrný 2 ks
montáž na levou nebo pravou stranu korpusu
CVB.90.A.150.D – EKO
Š: min. MO: 114 mm
CVB.90.A.200.D – EKO
Š: min. MO: 164 mm
CVB.90.A.250.D – EKO
Š: min. MO: 214 mm
CVB.90.A.300.D – EKO
Š: min. MO: 264 mm

ÈELNÍ VÝSUV BOÈNÍ – ŠIKMÉ PROVEDENÍ
plnovýsuv ACCURIDE s tlumením, drátìné koše v provedení chrom 2 ks
L – montáž na levou stranu korpusu
P – montáž na pravou stranu korpusu
CVB.45L.A.300.D
CVB.45P.A.300.D
Š: min. MO: 264 mm
CVB.50L.A.300.D
CVB.50P.A.300.D
Š: min. MO: 264 mm
CVB.55L.A.300.D
CVB.55P.A.300.D
Š: min. MO: 264 mm
Souèástí setu je:
• rám s výsuvy ACCURIDE s tlumením
• 2 ks držák dveøí
• výška min. MO 620 mm

L

levé provedení – L

36

P

pravé provedení – P

G

vnitřní drátěný program

DOPLŇKY
KOŠ
CVB.K90.150.D – drátìné dno

CVB.K90.150.P – pevné dno

CVB.K90.200.D – drátìné dno

CVB.K90.200.P – pevné dno

Koš 90° je urèen pro skøínì s vnìjší šíøkou 150 mm.
rozmìry: Š: 85 mm, H: 500 mm, V: 100 mm
MO: min. 114 mm, provedení: C

Koš 90° je urèen pro skøínì s vnìjší šíøkou 200 mm.
rozmìry: Š: 120 mm, H: 500 mm, V: 100 mm
MO: min. 164 mm, provedení: C

CVB.K90.250.D – drátìné dno

CVB.K90.300.D – drátìné dno

VB.K90.250.P – pevné dno

Koš 90° je urèen pro skøínì s vnìjší šíøkou 250 mm.
rozmìry: Š: 170 mm, H: 500 mm, V: 100 mm
MO: min. 214 mm , provedení: C

CVB.K90.300.P – pevné dno

Koš 90° je urèen pro skøínì s vnìjší šíøkou 300 mm.
rozmìry: Š: 220 mm, H: 500 mm, V: 100 mm
MO: min. 264 mm , provedení: C
500

100

85 - CVB.K90.150
120 - CVB.K90.200
170 - CVB.K90.250
220 - CVB.K90.300

KOŠ ŠIKMÝ LEVÝ

KOŠ ŠIKMÝ PRAVÝ

CVB.KL45.300 – koš levý 45°, drátìné dno
CVB.KL50.300 – koš levý 50°, drátìné dno
CVB.KL55.300 – koš levý 55°, drátìné dno

CVB.KP45.300 – koš pravý 45°, drátìné dno
CVB.KP50.300 – koš pravý 50°, drátìné dno
CVB.KP55.300 – koš pravý 55°, drátìné dno

Koš levý je urèen pro skøínì s vnìjší šíøkou 300 mm.
rozmìry: Š: 220 mm, H: 450 mm, V: 100 mm
MO: min. 264 mm, provedení: C

Koš pravý je urèen pro skøínì s vnìjší šíøkou 300 mm.
rozmìry: Š: 220 mm, H: 450 mm, V: 100 mm
MO: min. 264 mm, provedení: C
450

220

45° – CVB.KL/KP45.300
50° – CVB.KL/KP50.300
55° – CVB.KL/KP55.300
100

450

PLASTOVÁ MISKA
CVBM.K90.200; CVBM.K90.250
Plastová bílá miska zabraòující propadání rozsypaných potravin skrz koše.

CVB.K90.200 – 92 mm
CVB.K90.250 – 142 mm

CVBM.KP45.300; CVBM.KP50.300; CVBM.KP55.300
CVBM.KL45.300; CVBM.KL50.300; CVBM.KL55.300
Plastová miska do košù
Plastová bílá miska zabraòující propadání rozsypaných potravin skrz koše.

484
420,8

CVB.KL45.300 – 45°
CVB.KP45.300 – 45°
CVB.KL50.300 – 50°
CVB.KP50.300 – 50°
CVB.KL55.300 – 55°
CVB.KP55.300 – 55°

192

Plastová miska do košù
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VÝSUVNÉ DVOJKOŠE
Výsuvné koše jsou dva pevnì spojené koše upevnìné na pravý nebo
levý bok korpusu pomocí plnovýsuvù HETTICH QUADRO s tlumením,
které jsou souèástí setu. Provedení chrom. Systém je urèen pro skøínì
s minimální hloubkou 500 mm. Konstrukce èelního kování umožòuje
seøízení ve všech smìrech.
VÝSUVNÉ DVOJKOŠE HETTICH QUADRO
plnovýsuv HETTICH QUADRO s tlumením
L – montáž na levou stranu korpusu
VDH.150L-C
VDH.150P-C
VDH.200L-C
VDH.200P-C
VDH.300L-C
VDH.300P-C

P – montáž na pravou stranu korpusu
Š: min. MO: 114 mm
Š: min. MO: 164 mm
Š: min. MO: 264 mm

Souèástí setu je:

528

• dvojkoš, provedení C
• plnovýsuv HETTICH QUADRO s tlumením
• 2 ks držák dveøí
• nosnost 10 kg

VDH.150 - 102 mm
VDH.200 - 146 mm
VDH.300 - 246 mm

480

VÝSUVNÝ KOŠ S DRŽÁKEM NA UTÌRKY
44

365

plnovýsuv STRONG s tlumením
VKU.NM

383

566

636

Výsuvný koš s vìšákem na utìrky urèený pro montáž na pravý
bok korpusu spodní skøíòky s minimální vnitøní hloubkou 500 mm.
Sestavu setu tvoøí výsuvný rám s plnovýsuvy STRONG s tlumením.
Souèástí setu je:

98,5

• výsuvný koš s držákem na utìrky, svaøenec
• plnovýsuv STRONG s tlumením
• provedení C, lak antracit
• nosnost 10 kg
110,4

100

470

38
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VÝSUVNÉ KOŠE BOČNÍ
Výsuvné koše boèní jsou konstrukèní svaøenec dvou košù upevnìný na
pravý nebo levý bok korpusu pomocí kulièkových výsuvù s tlumením.
K uchycení èelních dveøí slouží držák dveøí. Provedení C nebo LS.
Systém je urèen pro skøínì s minimální hloubkou 500 mm.

VÝSUVNÉ KOŠE BOÈNÍ
kulièkový plnovýsuv s tlumením
L – montáž na levou stranu korpusu
P – montáž na pravou stranu korpusu
VDB.150L-LS EKO
VDB.150P-LS EKO
Š: min. MO: 114 mm
VDB.300L-LS EKO
VDB.300P-LS EKO
Š: min. MO: 264 mm

VÝSUVNÉ KOŠE BOÈNÍ
kulièkový plnovýsuv s tlumením
L – montáž na levou stranu korpusu
P – montáž na pravou stranu korpusu
VDB.300L-C EKO
VDB.300P-C EKO
Š: min. MO: 264 mm
Souèástí setu je:
• svaøenec dvojkoš provedení C nebo LS
• 1 pár kulièkový plnovýsuv s tlumením
• 2 ks držák dveøí
• nosnost 10 kg
VDB.150 - 97mm
VDB.300 - 228 mm

95

483

95

470
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CARGO MINI
Výsuvné dvojkoše nebo trojkoše pro montáž na dno spodních skøínìk s vnitøní hloubkou min. MO 490 mm. Sestavu setu tvoøí výsuvný rám
s výsuvy BLUM s tlumením, ke kterému se koše upevní. Dveøní kování umožòuje seøízení dvíøek ve všech smìrech.
CARGO MINI DVOJKOŠ
CARGO MINI 200.2
CARGO MINI 300.2
CARGO MINI 400.2

Š: 142 mm
Š: 242 mm
Š: 342 mm

H: 475 mm
H: 475 mm
H: 475 mm

Š: min. MO: 164 mm
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm

H: 475 mm
H: 475 mm
H: 475 mm

Š: min. MO: 164 mm
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm

CARGO MINI TROJKOŠ
CARGO MINI 200.3
CARGO MINI 300.3
CARGO MINI 400.3

Š: 142 mm
Š: 242 mm
Š: 342 mm

Souèástí setu je:

Cargo 200 – 130 mm
Cargo 300 – 230 mm
Cargo 400 – 330 mm

6

Cargo 200 - 130mm
Cargo 300 - 230mm
Cargo 400 - 330mm

183

6

463

68

• rám s výsuvy BLUM s tlumením
• dvojkoš nebo trojkoš, provedení: C
• V: min. MO 590 mm (výška koše 553 mm)
• nosnost 25 kg

CARGO NM MINI
CARGO.NM.MINI.300.2
CARGO.NM.MINI.400.2
CARGO.NM.MINI.500.2
CARGO.NM.MINI.600.2

Š: 270 mm
Š: 370 mm
Š: 470 mm
Š: 570 mm

H: 497 mm
H: 497 mm
H: 497 mm
H: 497 mm

Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm
Š: min. MO: 464 mm
Š: min. MO: 564 mm

Výsuvné dvojkoše urèené pro montáž na dno spodních skøínìk
s minimální vnitøní hloubkou 520 mm. Sestavu setu tvoøí výsuvný rám
s plnovýsuvy BLUM s tlumením.
Souèástí setu je:
• rám s výsuvy BLUM s tlumením
• dvojkoš, provedení: lak antracit
• V: min. MO 590 mm (výška koše 530 mm)
• nosnost 30 kg
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CARGO EKONOMIK
Výsuvný dvojkoš nebo trojkoš pro montáž na dno spodních skøínìk s vnitøní hloubkou minimálního MO 470 mm. Souèástí setu je spodní rám
s kulièkovými výsuvy s tlumením, ke kterému jsou koše upevnìny. Dveøní kování umožòuje uchycení a nastavení dvíøek ve všech smìrech.
CARGO EKO DVOJKOŠ
CARGO EKO 150.2
CARGO EKO 200.2
CARGO EKO 300.2
CARGO EKO 400.2

Š: 102 mm
Š: 140 mm
Š: 245 mm
Š: 340 mm

H: 455 mm
H: 455 mm
H: 455 mm
H: 455 mm

Š: min. MO: 114 mm
Š: min. MO: 164 mm
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm

H: 455 mm
H: 455 mm
H: 455 mm
H: 455 mm

Š: min. MO: 114 mm
Š: min. MO: 164 mm
Š: min. MO: 264 mm
Š: min. MO: 364 mm

CARGO EKO TROJKOŠ
CARGO EKO 150.3
CARGO EKO 200.3
CARGO EKO 300.3
CARGO EKO 400.3

Š: 102 mm
Š: 140 mm
Š: 245 mm
Š: 340 mm

Souèástí setu je:
• rám s kulièkovými výsuvy s tlumením
• dvojkoš nebo trojkoš, provedení: LS
• V: min. MO 590 mm (výška dvojkoše 527 mm, výška trojkoše 588 mm)
• nosnost 25 kg
Cargo eko.150 - 87 mm
Cargo eko.200 - 125 mm

447

Cargo eko.150 – 87 mm Cargo eko.300 – 230 mm
Cargo eko.200 – 125 mm Cargo eko.400 – 325 mm

Cargo eko.300 - 230 mm
Cargo eko.400 - 325 mm

264

264

521

460

219

447

Cargo eko.150 – 102 mm
Cargo eko.200 – 140 mm
Cargo eko.300 – 245 mm
Cargo eko.400 – 340 mm

455

Cargo eko.150 - 102 mm
Cargo eko.200 - 140 mm
Cargo eko.300 - 245 mm
Cargo eko.400 - 340 mm

86,2

96

100

284

527,4

96

455

496,7

300 - max. 270mm
400 - max. 370mm
500 - max. 470mm
600 - max. 570mm
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VÝSUVNÉ KOŠE
Výsuvné koše jsou urèeny pro montáž do spodních skøíní s vnitøní
hloubkou min. MO 490 mm. Nosná èást koše je tvoøena plnovýsuvy
s tlumením. Výsuvy nejsou souèástí koše a je nutné je objednávat
samostatnì. Konstrukce systému poèítá s možností rùzné tloušťky
materiálù, ze kterých je skøíòka vyrobena. Koše jsou dodávány jako
výsuvné koše – pro samostatné použití uvnitø skøínìk nebo èelní
výsuvné koše – s možností pøipevnìní dveøí pøímo na koš. Použití
dvou až tøí košù CVK nad sebou umožòuje vytvoøit zásuvkový systém,
který je charakteristický pro souèasné kuchynì.
VÝSUVNÉ KOŠE
Pro použití ve skøíòkách s koši CVK nebo samostatnì ve skøíních s dveømi.
VK.400.D / P
Š: 312 mm
VK.450.D / P
Š: 362 mm
VK.600.D / P
Š: 512 mm
provedení: C
nosnost: 20 kg
D – drátìná dna P – pevná dna

H: 473 mm Š: min. MO: 364 mm
H: 473 mm Š: min. MO: 414 mm
H: 473 mm Š: min. MO: 564 mm
balení obsahuje: 1 ks
výška koše: 112 mm

ÈELNÍ VÝSUVNÉ KOŠE
Koše pro pøipevnìní dvíøek pomocí stavitelného držáku.
CVK.400.D / P
Š: 312 mm
CVK.450.D / P
Š: 362 mm
CVK.600.D / P
Š: 512 mm
provedení: C
nosnost: 20 kg
D – drátìná dna P – pevná dna

H: 477 mm Š: min. MO: 364 mm
H: 477 mm Š: min. MO: 414 mm
H: 477 mm Š: min. MO: 564 mm
balení obsahuje: 1 ks
výška koše: 117 mm

VÝSUVNÉ KOŠE EKO
Výsuvné koše v provedení LS jsou urèeny pro skøíòky s hloubkou
min. MO 500 mm. Koše se do skøínìk upevòují pomocí výsuvù, které
nejsou souèástí balení a musí se objednávat samostatnì. Konstrukce
systému poèítá s možností rùzné tloušťky materiálù, ze kterých
je skøíòka vyrobena (16 nebo 18 mm).
VÝSUVNÉ KOŠE EKO
Drátìné koše pro použití ve skøíòkách s dveømi.
VK.800.D–LS EKO
provedení: LS
nosnost: 20 kg

Š: 708 mm

H: 500 mm Š: min. MO: 764 mm
balení obsahuje: 1 ks
výška koše: 100 mm

VÝSUVNÉ KOŠE EKO POD DØEZ
Drátìné koše pro použití ve skøíòkách s dveømi.
VK.600.DØEZ-LS EKO
VK.800.DØEZ-LS EKO
provedení: LS
nosnost: 20 kg

Oznaèené výsuvy jsou zaøazeny v kategorii KD a podléhají režimu slev této kategorie.
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Š: 508 mm
Š: 708 mm

H: 500 mm Š: min. MO: 564 mm
H: 500 mm Š: min. MO: 764 mm
balení obsahuje: 1 ks
výška koše: 100 mm

VK.BLUM

VK.HETTICH.T

Plnovýsuv BLUM Tandem plus
s tlumením ke košùm CVK a VK.

Plnovýsuv HETTICH Quadro V6
s tlumením ke košùm CVK a VK.

balení obsahuje: 1 pár

balení obsahuje: 1 pár

G
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VÝSUVNÉ KOŠE
VK.400 - 312 mm
VK.450 - 362 mm
VK.600 - 512 mm

VK.400 - mont. otvor : 364-368 mm
VK.450 - mont. otvor : 414-418 mm
VK.600 - mont. otvor : 564-568 mm

97

112

442

473,5

ČELNÍ VÝSUVNÉ KOŠE

97

177,1

CVK.400 - 312 mm
CVK.450 - 362 mm
CVK.600 - 512 mm

442

477

CVK.400 - mont. otvor : 364 - 368 mm
CVK.450 - mont. otvor : 414 - 418 mm
CVK.600 - mont. otvor : 564 - 568 mm
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SPECIÁLNÍ POLICE, VESTAVNÉ ODKAPÁVAČE
Výrobek je urèen pro ukládání talíøù a hrnkù v kuchyòských skøínkách. Lze použít jako speciální police nebo ve spojení s nerezovou odkapovou
miskou, jako vestavný odkapávaè.
VOT.H
Vestavný odkapávaè, police na talíøe horní
Do horních skøínìk kuchyòské linky. Konstrukce neumožòuje namontovat jako dno
skøíòky. Plastové boènice jsou opatøeny drážkou, do které lze zasunout nerezovou
misku k zachycení odkapané vody.
VOT.H450 – pro 18 ks talíøù
Š: 412 mm
H: 274 mm
V: 93,5 mm
VOT.H600 – pro 25 ks talíøù
Š: 562 mm
H: 274 mm
V: 93,5 mm
VOT.H900 – pro 40 ks talíøù
Š: 862 mm
H: 274 mm
V: 93,5 mm
provedení: C, plast

VOT.D
Vestavný odkapávaè, police na talíøe dolní
Do horních skøínìk kuchyòské linky. Konstrukce umožòuje namontovat jako dno
skøíòky. Plastové boènice jsou opatøeny drážkou, do které lze zasunout nerezovou
misku k zachycení odkapané vody.
VOT.D450 – pro 18 ks talíøù
Š: 412 mm
H: 263 mm
V: 87 mm
VOT.D600 – pro 25 ks talíøù
Š: 562 mm
H: 263 mm
V: 87 mm
VOT.D900 – pro 40 ks talíøù
Š: 862 mm
H: 263 mm
V: 87 mm
provedení: C, plast, Al
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VOH.H
Vestavný odkapávaè, police na hrneèky horní
Do horních skøínìk kuchyòské linky. Konstrukce neumožòuje namontovat jako dno
skøíòky. Plastové boènice jsou opatøeny drážkou, do které lze zasunout nerezovou
misku k zachycení odkapané vody.
VOH.H450
Š: 412 mm
H: 274 mm
V: 41 mm
VOH.H600
Š: 562 mm
H: 274 mm
V: 41 mm
VOH.H900
Š: 862 mm
H: 274 mm
V: 41 mm
provedení: C, plast

VOH.D
Vestavný odkapávaè, police na hrneèky dolní
Do horních skøínìk kuchyòské linky. Konstrukce umožòuje namontovat jako dno
skøíòky. Plastové boènice jsou opatøeny drážkou, do které lze zasunout nerezovou
misku k zachycení odkapané vody.
VOH.D450
Š: 412 mm
H: 263 mm
V: 46 mm
VOH.D600
Š: 562 mm
H: 263 mm
V: 46 mm
VOH.D900
Š: 862 mm
H: 263 mm
V: 46 mm
provedení: C, plast, Al

MISKA NEREZOVÁ – MN.450, MN.600, MN.900
Miska nerezová do vestavných odkapávaèù.
provedení: nerez
balení obsahuje: 1 ks
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POLICE DO SKŘÍNĚ
Police jsou urèeny do skøínì s min. hloubkou 300 mm. Tvoøí zajímavý
doplnìk skøínì. Montáž pomocí plastových držákù, které jsou
pøipraveny pro tloušťku stìny korpusu 16 a 18 mm (souèást balení).
POLICE DO SKØÍNÌK
PDS.450
PDS.600
PDS.900
PDS.1200
provedení: C

Š: 412 mm
Š: 562 mm
Š: 862 mm
Š: 1162 mm
balení obsahuje: 1 ks

H: 280 mm
H: 280 mm
H: 280 mm
H: 280 mm

PDS.PL
Plastový držák police
provedení: plast

balení obsahuje: 4 ks

DRŽÁK NA UTĚRKY
Na ukládání utìrek v kuchyni. Konstrukce umožòuje montáž na pravou
i levou stranu korpusu.
DUV
Držák na utìrky výsuvný
Š: 102 mm
MO: 114 mm

46

H: 455 mm
provedení: C

V: 46 mm
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VÝSUVNÉ POLICE
Výsuvná police je urèena do volných prostorù mezi skøíòky kuchyòské
linky. Èasto se používá pod varnou desku. Kulièkový výsuv s tlumením
a spojovací materiál jsou souèástí výrobku.
VPVD.600
Výsuvná police
Š: 571 mm
MO: 600 mm

H: 537 mm
provedení: C

V: 35 mm
balení obsahuje: 1 ks

H: 537 mm
provedení: C

V: 35 mm
balení obsahuje: 1 ks

VPVD.900
Výsuvná police
Š: 871 mm
MO: 900 mm

571 - VPVD.600
871 - VPVD.900

537

5

22
22

46

23

Ø8

455

447

47
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ROHOVÉ VÝSUVNÉ KOŠE
Rohové výsuvné koše patøí do skupiny drátìných systémù, které
umožòují plnohodnotné využití rohové skøíòky kuchyòských sestav.
Systém je tvoøen posuvnými rámy a ètyømi koši. Rámy jsou v provedení
LS, koše v provedení C nebo LS. Systém je urèen pro korpusy s min.
vnitøními rozmìry: hloubkou 500 mm, šíøkou 800 mm, výškou 600 mm
a minimální šíøkou èelního otvoru (dvíøko) 400 mm. Provedení je levé
nabo pravé, pøi pohledu na èelní otvor skøíòky je výsuvný rám vlevo
nebo vpravo.
ROHOVÉ VÝSUVNÉ KOŠE
montáž na levou stranu korpusu

montáž na pravou stranu korpusu

RVK.NG.L-C
RVK.NG.L-LS

RVK.NG.P-C
RVK.NG.P-LS

Souèástí setu je:

174
88

Levé provedení

541

• 2 ks výsuvný rám s výsuvy SCHOCK METALL
• 1 ks posuvný spodní rám
• 2 ks zadní koš
• 2 ks pøední koš
• nosnost 10 kg / koš

Levé provedení

425

395

467

265

310
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ROHOVÉ VÝSUVNÉ POLICE BOX
levo-pravé provedení, lak antracit

300

360

108

Systém je urèen pro korpusy s min. vnitøními rozmìry: hloubkou 520 mm,
šíøkou 760 mm, výškou 600 mm a minimální šíøkou èelního otvoru
420 mm (v pøípadì montáže na dvíøko) nebo 450 mm v pøípadì
montáže do skøíní s panty. Provedení levo-pravé.

71,5

RVP.NM.B

415

• výsuvný rám s výsuvy SCHOCK METALL
• 2 ks pøední police
• 2 ks zadní police
• nosnost 8 kg / police

415

Souèástí setu je:

85
50

582

725

508

ROHOVÝ SYSTÉM QUATURIS L
Rohový systém QUATURIS L je urèen k montáži do rohových skøíní
na pravý nebo levý bok korpusu (levo-pravé provedení). Otoèný
mechanismus umožòuje vysunutí výškovì nastavitelných
polic o 90° ven z korpusu skøínì. Pro vysunutí jednotlivých polic
staèí otevøení dvíøek na 85°. Systém je urèen pro korpusy s šíøkou
èelního otvoru 450 mm, minimální hloubkou 490 mm, šíøkou korpusu
860 mm a montážní výškou 670 – 690 mm. Police jsou v barvì bílé
s chromovou ohrádkou.
ROHOVÝ SYSTÉM QUATURIS L
montáž na levou nebo pravou stranu korpusu
QU-C
Souèástí setu je:
• 2 ks otoèných polic vèetnì osové tyèe, kování
• provedení: lamino deska bílá / chrom
• nosnost 20 kg / police
• balení set
Pravé provedení

49
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OTOČNÉ KOŠE DO ROHOVÝCH SKŘÍNĚK
Koše jsou urèeny k montáži do rohových skøíní. Souèástí setu jsou dva
koše v provedení chrom a støedová osa s komponenty pro uchycení
do skøínì. Maximální možné zatížení jednoho koše je 15 kg.
OTOÈNÝ KOŠ PÙLKRUHOVÝ
Balení set obsahuje dva pùlkruhové koše a støedovou osu.

pro dvíøko korpusu

OKP.650 set-C EKO
OKP.750 set-C EKO
OKP.850 set-C EKO
V: 545 mm

400 mm
450 mm
500 mm

Ø 650 mm
Ø 750 mm
Ø 850 mm
provedení: C

OK P .650 - 373 mm
OK P .750 - 423 mm
OK P .850 - 473 mm

OKP.650 - 656 mm
OKP.750 - 752 mm
OKP.850 - 851 mm

OTOÈNÝ KOŠ VÝSEÈOVÝ S ARETACÍ
Balení set obsahuje dva výseèové koše a støedovou osu.
OKV.720 set-C EKO
OKV.820 set-C EKO
V: 667 – 727 mm

Ø 720 mm
Ø 820 mm
provedení: C
OK V .720 - 297 mm
OK V .820 - 348 mm

OK V .720 - 720 mm
OK V .820 - 820 mm

OTOÈNÝ KOŠ KRUHOVÝ
Balení set obsahuje dva kruhové koše a støedovou osu.
OKK.720 set-C EKO
OKK.820 set-C EKO
V: 667 – 727 mm

Ø 720 mm
Ø 820 mm
provedení: C
OK K .720 - 720 mm
OK K .820 - 820 mm

50

66

90

montážní výška: 667 – 727 mm

66

montážní výška: 667 – 727 mm

66

545
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VÝKLOPNÉ KOŠE
Výklopné polokruhové koše Ø 683 mm patøí do skupiny výrobkù,
která využívá prostor ve skøíòkách v tzv. slepých rozích. Maximální
možné zatížení jednoho koše je 10 kg.
VK.P
Výklopný koš do rohové skøínì
balení obsahuje: 1 ks (závìs je souèástí výrobku)

359

provedení: C

683

VK.SET-LS EKO
Výklopný koš EKO do rohové skøínì, set
provedení: LS

52

balení obsahuje: 2 ks koš, 2 ks závìs

doplňkový sortiment

KD

doplňkový sortiment

53

KD

doplňkový sortiment

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Zde je zaøazeno doplòkové zboží k výrobkùm katalogového programu,
pøedevším výsuvy. Jedná se o zboží, které zákazník obdrží ve zvýhodnìné
cenové nabídce.
VK.BLUM

VK.HETTICH.T

Plnovýsuv BLUM Tandem plus
s tlumením ke košùm CVK a VK.

Plnovýsuv HETTICH Quadro V6
s tlumením ke košùm CVK a VK.

balení obsahuje: 1 pár

balení obsahuje: 1 pár

VK.HETTICH.T

V350, V400, V450, V500
Zásuvkové vodící lišty BLUM
Výsuv svìtového výrobce nábytkového kování do kompletù našich výrobkù. Dodává se balený po párech
v délkách 350, 400, 450 a 500 mm podle typu výrobku.
provedení: LB

Neznaèkové výsuvy lze objednat i v provedení LS.

V350.KV.T, V400.KV.T, V450.KV.T, V500.KV.T
Kulièkový plnovýsuv s tlumením
Dodává se balený po párech v délkách 350, 400, 450 a 500 mm.
provedení: pozink

KR.01
Sklenìná koøenka s tìsnícím víèkem. Objem 120 ml.
Rozmìr: š × h × v / 56 × 56 × 97 mm.

provedení: sklo èiré

97

Sklenìná koøenka PAVLA

56

54

šatní skříně

I

šatní skříně

55

I

šatní skříně

KOŠ DRÁTÌNÝ VYSOKÝ
Samostatné koše – vysoké, výsuvná varianta
Š: 350 mm
Š: 400 mm
Š: 500 mm
Š: 550 mm

MO: 356 – 392 mm
MO: 406 – 442 mm
MO: 506 – 542 mm
MO: 556 – 592 mm
V: 185 mm

KW6/5/18
KW7/5/18
KW8/5/18

Š: 600 mm
Š: 700 mm
Š: 800 mm

MO: 606 – 642 mm
MO: 706 – 742 mm
MO: 806 – 842 mm

provedení: LB, LS

KW3,5/5/18 - 350mm
KW4/5/18 - 400mm
KW5/5/18 - 500mm
KW5,5/5/18 - 550mm
KW6/5/18 - 600mm
KW7/5/18 - 700mm
KW8/5/18 - 800mm

185

KW3,5/5/18
KW4/5/18
KW5/5/18
KW5,5/5/18
H: 500 mm

500

KOŠ DRÁTÌNÝ NÍZKÝ
Samostatné koše – nízké, výsuvná varianta
Š: 350 mm
Š: 400 mm
Š: 500 mm
Š: 550 mm

MO: 356 – 392 mm
MO: 406 – 442 mm
MO: 506 – 542 mm
MO: 556 – 592 mm
V: 85 mm

KW6/5/8
KW7/5/8
KW8/5/8

Š: 600 mm
Š: 700 mm
Š: 800 mm

MO: 606 – 642 mm
MO: 706 – 742 mm
MO: 806 – 842 mm

provedení: LB, LS

KW3,5/5/8 - 350mm
KW4/5/8 - 400mm
KW5/5/8 - 500mm
KW5,5/5/8 - 550mm
KW6/5/8 - 600mm
KW7/5/8 - 700mm
KW8/5/8 - 800mm

85

KW3,5/5/8
KW4/5/8
KW5/5/8
KW5,5/5/8
H: 500 mm

500

KL
Klipsa
Výrobek z ABS plastu umožòuje spojení drátìného koše a výsuvu pøed montáží do skøínì. Klip umožòuje montáž koše variabilnì v šíøce 36 mm.
provedení: LB, LS
balení: 4 ks

Pro výsuvné užití výrobku nutno objednat klipy a vybrané výsuvy.
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V350, V400, V450, V500
Zásuvkové vodící lišty BLUM
Výsuv osvìdèeného svìtového výrobce nábytkového kování do kompletù našich výrobkù. Dodává se balený
po párech v délkách 350, 400, 450 a 500 mm podle typu výrobku.
provedení: LB

Neznaèkové výsuvy lze objednat i v provedení LS.

V350.KV.T, V400.KV.T, V450.KV.T, V500.KV.T
Kulièkový plnovýsuv s tlumením
Dodává se balený po párech v délkách 350, 400, 450 a 500 mm.
provedení: pozink

DHW
Držák hadice vysavaèe
provedení: LB, LS

balení: 1 ks vèetnì montážního materiálu

115

275

Vše po ruce a na jednom místì. Dokonalá možnost jak uklidit domácího pomocníka.
rozmìry:
Š: 320 mm
H: 70 mm
V: 275 mm

3

Oznaèené výsuvy jsou zaøazeny v kategorii KD a podléhají režimu slev této kategorie.
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PRÁDELNÍ KOŠ
Samostatné koše, výsuvná varianta
PKW370
H: 350 mm

Š: 370 mm

MO: 423 – 459 mm
V: 550 mm

PKW470

Š: 470 mm
provedení: LB, LS

MO: 385 mm

PKW470SET
provedení: LB, LS

Š: 470 mm

MO: 523 – 559 mm

PRÁDELNÍ KOŠ ZÁVÌSNÝ
Balení set, závìsná varianta
Š: 370 mm
V: 550 mm

MO: 485 mm
balení obsahuje koš a závìs

420

550

PKW370SET
H: 350 mm

PKWV370 - 370
PKWV470 - 470

SET KOŠE SE ZÁVÌSEM

VÝSUVNÁ VARIANTA KOŠE

RST
Rozpìrná šatní tyè na ramínka
Praktická a rychlá možnost, jak rozšíøit šatnu o nové místo.
délka: 750 – 1150 mm
provedení: C / støíbrný plast

balení obsahuje: 1 ks vèetnì montážního materiálu

703
MIN. 750 mm / MAX. 1150 mm

VDR.NM
Výsuvný držák na ramínka
Výsuvný držák na ramínka pro vìtší pøehlednost uložených odìvù. Montáž na spodní stranu police v šatní skøíni, nosnost: 10 kg
rozmìry:
Š: 74 mm
H: 497 mm
V: 114 mm

Provedení: lak antracit

114

74,1

,3
10

P

42

Pro výsuvné užití výrobku nutno objednat klipy a vybrané výsuvy.
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VVM
Vìšák na vázanky MAX
Vìšák na vázanky, pásky a šátky. Vhodný pro odkládání drobných šatních doplòkù a pro umístìní v šatní skøíni nebo šatnì. Vìšák je vyroben z ohýbaného drátu.
rozmìry:
Š: 300 mm
H: 59 mm
V: 270 mm
provedení: LB, LS, C

37

300

270

Ø3

59

VDN
Vysouvací držák s malou nádobkou – 19 míst
Držák je ve støíbrné barvì. Umožòuje jednoduše vytahovat vázanky ze skøínì.
rozmìry:
Š: 145 mm
H: 530 – 920 mm

V: 88 mm

provedení: hliník/støíbrný plast

PVV
Pevný vìšák na vázanky / pásky / šátky – 27 míst
Držák je vyroben ze smaltovaného hliníkového profilu a vyztuženého plastu. Mùže se upevnit na boènici šatní skøínì, na dveøe skøínì nebo pøímo na zeï.
rozmìry:
Š: 55 mm
H: 454 mm
V: 55 mm
provedení: hliník/støíbrný plast

530 mm - po max. vysunutí 920 mm
200

Rozteč variabilní (50 mm - 475 mm)

VDN

55
Ø

4,6

PVV
VDN

PVV

ŠR
Šatní ramínko
Klasické šatní ramínko na zavìšení obleèení do skøínì z ohnutého drátu D6.
provedení: C

82

38

199

85

6

420
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LIFTY
LIFT je pohyblivá šatní tyè, s jejíž pomocí lze využít horní èást šatních skøíní bez používání nepohodlných a nebezpeèných schùdkù a stolièek.
LIFT se dá pomocí táhla sklopit tak, aby bylo možno zavìsit nebo vyjmout odìv na ramínkách. Potom se tyè pomocí hydrauliky a pružiny vrátí
do pùvodní polohy. Výrobky neobsahují olej.
JEDNOSTRANNÉ SKLOPNÉ TYÈE:
LIFT/P – Jednostranná sklopná tyè pravá
LIFT/L – Jednostranná sklopná tyè levá
rozmìry:
nosnost: 12 kg

Š: 415 – 515 mm

H: 225 mm

V: 897 mm

provedení: chrom/støíbrný plast

LIFT/DR
Distanèní rámeèek pro jednostrannou sklopnou tyè
Umožòuje použít LIFT ve skøíních s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyè se zmenší o 22 mm.
provedení: støíbrný plast
balení: 1 ks

897

668

Ø 22

Min. 415 mm
Max. 515 mm

Ø 224

DVOUSTRANNÉ SKLOPNÉ TYÈE:
LIFT 300 – Dvoustranná sklopná tyè
rozmìry:
Š: 750 – 1150 mm
nosnost: 10 kg
bez výsuvného držáku na ramínka

H: 280 mm

V: 922 mm

provedení: chrom/støíbrný plast

LIFT300/DR
Distanèní rámeèek pro dvoustrannou sklopnou tyè

110

922

912

Umožòuje použít LIFT300 ve skøíních s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyè se zmenší o 22 mm.
provedení: støíbrný plast
balení: 1 ks

Min. 750 mm - max. 1150 mm

280
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DVOUSTRANNÁ SKLOPNÁ TYÈ LIFT500
Je vyrábìn ve tøech variantách s rùznou délkou závìsné tyèe a rùznou délkou táhla. LIFT500 je navíc vybaven výsuvným držákem k okamžitému odložení odìvù.
provedení: chrom/støíbrný plast
nosnost: 10 kg

LIFT500/2-4
Dvoustranná sklopná tyè krátká
rozmìry:

Š: 450 – 600 mm

H: 280 mm

V: 717 mm

H: 280 mm

V: 922 mm

H: 280 mm

V: 922 mm

LIFT500/2-6
Dvoustranná sklopná tyè støední
rozmìry:

Š: 600 – 830 mm

LIFT500/2-92
Dvoustranná sklopná tyè dlouhá
rozmìry:

Š: 750 – 1150 mm

LIFT500/DR
Distanèní rámeèek pro dvoustrannou sklopnou tyè
Umožòuje použít LIFT500 ve skøíních s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyè se zmenší o 22 mm.
provedení: støíbrný plast
balení: 1 ks
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LIFT700
Dvoustranná sklopná tyè
LIFT700 je díky zmìnìné konstrukci hydrauliky schopen unést až 15kg odìvù.
rozmìry:
Š: 750 – 1150 mm
H: 148 mm

V: 922 mm

provedení: chrom/støíbrný plast

LIFT700/DR
Distanèní rámeèek pro dvoustrannou sklopnou tyè
Umožòuje použít LIFT700 ve skøíních s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyè se zmenší o 22 mm.
provedení: støíbrný plast
balení: 1 ks

SL
Superlift – dvoustranná sklopná tyè
SUPERLIFT je urèen pro nejvìtší zátìž z nabízených sklopných tyèí. Je možné regulovat silu a odpor zdvihacího mechanismu.
rozmìry:
Š: 750 – 1150 mm
H: 176 mm
V: 922 mm
nosnost: 20 kg, s tlumením

SL/DR
Distanèní rámeèek pro SUPERLIFT
Umožòuje použít SUPERLIFT ve skøíních s panty. Montážní otvor pro sklopnou tyè se zmenší o 22 mm.
provedení: støíbrný plast
balení: 1 ks
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SLZ
SUPERLIFT závìsná konzola
Slouží k pøipevnìní SUPERLIFTU pøímo na zeï. Montážní otvor je tøeba zvìtšit o 32 mm na každé stranì. Pøi použití závìsné konzoly je odsazení SUPERLIFTU od zdi 425 mm.
Pøi umístìní do prostoru je nutno objednat 2 kusy konzole. Jeden kus konzole objednávejte v pøípadì, že je možnost pøipevnit SUPERLIFT z jedné strany ke zdi nebo do skøínì.
Provedení: LS (ocel / plast)
balení: 1 ks

WL
WALL LIFT dvoustranná sklopná tyè
WALL LIFT je speciální sklopná tyè urèená k upevnìní pøímo na zeï. Je ideální pro umístìní do šaten, pøedsíní atd. Neobsahuje olej.
rozmìry:
Š: 750 – 1150 mm
H: 350 mm
V: 922 mm
nosnost: 10 kg

provedení: chrom/støíbrný plast

MIN 750 - MAX 1150

350

300

910

750

350

10 kg

55

195

TST
Teleskopická šatní tyè
Vysouvací tyè s držadlem je složena ze dvou lehkých plastových trubek v barvì hliníku. Její teleskopická funkce umožòuje dosáhnout na vìšáky ve vysokých skøíních,
vìšet záclony nebo uložit drobné pøedmìty v domácnosti mimo dosah.
rozmìry:

Š: 15 mm

H: 75 mm

V: 86 – 154 mm

provedení: hliník/støíbrný plast

MIN. 880
MAX. 1590
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ORGANIZÉR DO SKŘÍNĚ
Závìsný organizér vhodný pro umístìní do skøínì nebo na stìnu. S využitím nabízeného pøíslušenství lze vytvoøit sestavu pøímo na míru vašim
potøebám. Vytvoøený úložný prostor výraznì zpøehlední dostupnost uložených vìcí.

ORDS.NM.R
Univerzální rám
Univerzální rám umožòuje montáž na pravou nebo levou stranu korpusu a libovolnou konfiguraci polic a vìšákù dle výbìru z pøíslušenství.
rozmìry:
Š: 11,5 mm
H: 300 mm, min. MO: 350 mm
V: 1281 mm, min. MO: 1300 mm
provedení: lak antracit

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ORGANIZÉRU:
ORDS.NM.PN
Police nízká do rámu
rozmìry:
Š: 129 mm
montáž do rámu

H: 280 mm

V: 71,5 mm

provedení: lak antracit

H: 280 mm

V: 135 mm

provedení: lak antracit

H: 280 mm

V: 76,5 mm

provedení: lak antracit

H: 280 mm

V: 35 mm

provedení: lak antracit

V: 63 mm

provedení: lak antracit

V: 54 mm

provedení: lak antracit

ORDS.NM.PV
Police vysoká do rámu
rozmìry: Š: 200 mm
montáž do rámu

ORDS.NM.VNP
Vìšák na pøíslušenství do rámu
rozmìry: Š: 66 mm
montáž do rámu

ORDS.NM.VDR
Vìšák do rámu
rozmìry: Š: 66 mm
montáž do rámu

ORDS.NM.DHV
Držák na hadici vysavaèe do police
rozmìry: Š: 100 mm
H: 227 mm
umístìní na polici nízkou ORDS.NM.PN

ORDS.NM.VDP
Vìšák do police
rozmìry: Š: 20 mm
variabilita umístìní
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VKB.NM.2
Výsuvný koš boèní, 2 police
Výsuvný koš s možností montáže na pravou nebo levou stranu korpusu, 2 police.
rozmìry:
Š: 286 mm
H: 502 mm

V: 377 mm

provedení: lak antracit

286

377

55

111,5

502

64

145

250

VKB.NM.3
Výsuvný koš boèní, 3 police
Výsuvný koš s možností montáže na pravou nebo levou stranu korpusu, 3 police.
rozmìry:
Š: 286 mm
H: 502 mm

V: 569 mm

provedení: lak antracit
286

64

145

55

569

145

55

103,5

502

278

KCPK.L / KCPK.P
Koš na èistící prostøedky levý / pravý
Koš na èistící prostøedky a jiné doplòky. Vhodný pro umístìní do ménì pøístupných a úzkých míst.
rozmìry:
Š: 157 mm
H: 483 mm
V: 385 mm
balení: 1 ks vèetnì montážního materiálu a výsuvu

provedení: LB, LS

385

88

157

483
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VDNK.P
Výsuvný držák na kalhoty a pøíslušenství (kravaty, opasky nebo šály)
Výsuvný držák na kalhoty a pøíslušenství (kravaty, pásky nebo šály) urèený k montáži pod polici. Umožòuje zavìšení až 10 ks kalhot.
rozmìry:
Š: 355 mm
H: 510 / 820 mm
provedení: eloxovaný hliník/plast

VDNK.K
Výsuvný držák na kalhoty kovový
Výsuvný držák na kalhoty k upevnìní na obì strany korpusu šatní skøínì. Univerzální konstrukce nosných èástí umožòuje montáž v šíøi MO: 750 – 1150 mm.
K uložení až 24 ks kalhot.
rozmìry:
nosnost: 12 kg

Š: 750 – 1150 mm

H: 510 mm

V: 108 mm

provedení: eloxovaný hliník / støíbrný plast / chrom

VDNK.K/DR
Distanèní rámeèek pro výsuvný držák na kalhoty kovový
Umožòuje použít výsuvný držák na kalhoty kovový ve skøíních s panty. Montážní otvor je nutné zvìtšit o 20 mm.
provedení: støíbrný plast
balení: 1 ks

MIN. 510 - MAX. 820

MIN. 750 - MAX. 1150

VDNK.NM
Výsuvný držák na kalhoty
Výsuvný držák kalhot k upevnìní do boènic šatní skøínì. Konstrukce umožòuje použití pro montážní otvor v šíøce MO 540–700 mm (funkèní rám v šíøce 480 mm, pro 8 ks kalhot).
rozmìry:
Š: 480 mm, MO: 540 – 700 mm
H: 521 mm
provedení: lak antracit

306,3

521

77,2

540 - 700

8

66
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VDNK.NM.B
Výsuvný držák na kalhoty boèní
Výsuvný držák kalhot s možností montáže na pravou nebo levou stranu korpusu šatní skøínì.
rozmìry:
Š: 208 mm
H: 513 mm

V: 200 mm

provedení: lak antracit

A

200

50

A
207,7

513

PNB
Police na boty
Kovový rám s možností nastavení šíøky sloužící pro snadné uložení bot. Lze pøipevnit na zeï nebo dovnitø skøíòky.
rozmìry:
Š: 450 – 830 mm
H: 227 mm
V: 110 mm
balení: 1 ks

provedení: LB, LS

450 - 830 mm
440

227
107

110

Ø5

POLICE NA BOTY
Výsuvná varianta
PBWV3,5/5
PBWV4,5/5

MO: 412 – 442 mm
MO: 516 – 546 mm

H: 513 mm, V: 115 mm
H: 513 mm, V: 115 mm

provedení: LB, LS
provedení: LB, LS

5

PBW4,5/5 – 452
PBW3,5/5 – 350

513

KOŠ NA BOTY
Koš slouží pro snadné a rychlé uložení bot. Je urèen pro výklopné skøíòky i skøíòky s dvíøky šíøe 600 mm.
BK.600

Š: 490 mm

H: 236 mm

V: 324 mm

provedení: LB, LS

490
457

236

24
3

324

177

27
0

Pro výsuvné užití výrobku nutno objednat klipy a vybrané výsuvy z kategorie KD.
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V roce 2018 se výrobní program rozšířil o vývoj a výrobu vlastního zařízení na spalování dřevní biomasy a celých
topných systémů, ve kterých probíhá řízený proces spalování.
Nová produktová značka GREENTECH CS tak nabízí realizaci kotelen na klíč, které dokážeme zákazníkům nabídnout
od návrhu, až po realizaci.

KOTEL GREENTECH CS
Výkon 250 – 2700 kW
• vysoká účinnost
• elektronický řídicí systém a hydraulické prvky zajišťují optimalizaci procesů
• 100% využití materiálu při spalování s minimem odpadního popele
• vyroben výhradně z kotlové oceli

Výhody našich kotlů:
• vzduchem chlazený, třízónový pohyblivý rošt
• kontinuální dávkování paliva
• spalovací komora vyzděná ze žáruvzdorných šamotových cihel
• výměník vyrobený z kvalitní kotlové oceli
• čištění výměníku stlačeným vzduchem
• automatické vynášení popela ze spalovací komory
• kvalitní izolace
• dispečink a vzdálená správa zajišťuje okamžitý přehled o stavu a funkčnosti kotle
Kotle osazujeme keramickými nebo látkovými ﬁltry, které plní emisní limity evropské legislativy v oblasti životního prostředí.

Řízení kotle
Měříme reálný průtok vzduchu, zbytkový kyslík, teplotu ve spalovací komoře, teplotu spalin a odhadujeme množství
paliva. Získané hodnoty využíváme jako vstup pro nejmodernější systém řízení, který pomocí neuronové sítě jako
umělé inteligence, dokáže přizpůsobovat proces hoření vlhkosti paliva. Systém řízení se snaží přizpůsobit změnám
paliva bez zásahu obsluhy, což zásadně zvyšuje komfort při provozování kotle.
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Variabilita paliva
Díky prostorné spalovací komoře, vysoké teplotě a dostatečnému času na hoření dokáže kotel GREENTECH CS
spálit různé druhy biomasy s vysokou vlhkostí, až do 55% obsahu vody v palivu.

Dřevní štěpka

Kůra

Piliny / hobliny

Pelety

SPALINOVÉ FILTRY
Splňují zpřísněné emisní limity TZL.
Pro kotle o výkonu 150–3000 kW.
Keramická ﬁltrace
• max. provozní teplota do 350°C
• nehořlavá
• odolná vůči kyselinám
• delší životnost keramických elementů
• splňuje emise (TZL) 5 mg/m3, výrobce garantuje
do 20 mg/m3
• vysoká odolnost při kolísavých teplotách
• možnost zapojení více jednotek za sebou
• čištění a opravy bez odstavení kotle
• lze použít ke kotlům na pevná paliva od různých výrobců
Látková ﬁltrace
• max. provozní teplota do 200°C
• možnost vznícení při vyšších teplotách
• částečně odolná vůči kyselinám
• kratší životnost látkových elementů
• splňuje emise (TZL)
• nižší prvotní investiční náklady

www.greentechcs.cz

Struktura elementů
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zkratky – obchodní informace

ZKRATKY
C
S
N
LB

chrom
satén (chrom matný)
nerez ocel – kartáèovaná
lak bílý lesklý (RAL 9003)

LS lak støíbrný (RAL 9006)
SET balení SET obsahuje vždy kompletní materiál k montáži výrobku
MO montážní otvor

Výrobky jsou dodávané ve standardních povrchových úpravách uvedených u každého produktu. Ostatní povrchové úpravy je možno vyrobit na zakázku.

OBCHODNÍ INFORMACE
Objednávka výrobkù:
Výrobky MIVOKOR mùžete objednat nìkolika zpùsoby
– prostøednictvím e-shopu na www.mivokor.cz
– písemnì e-mailem na obchod@mivokor.cz
Zaevidováním objednávky do systému probìhne rezervace zboží.
Potvrzením objednávky dojde k uzavøení kupní smlouvy dle obchodních
podmínek. Obchodní podmínky jsou ke stažení na www.mivokor.cz.
Dodací podmínky:
Zboží je zasíláno nejpozdìji do pìti dnù od potvrzení objednávky
s výjimkou výrobkù, u kterých je v katalogu uvedena delší lhùta
dodání. Dostupnost zboží bude upøesnìna, vè. poètu kusù které budou
dodány, pøi potvrzení objednávky e-mailem nebo telefonicky.
Zboží je zasíláno pøepravní službou.
Cena pøepravného se øídí obchodními podmínkami dodavatele.
Balné není úètováno.

Zjistíte-li škodu následnì po rozbalení zboží, volejte expedici dodavatele:
00420567571033 a nahlaste reklamaci. Expedièní oddìlení zajistí
vyøízení reklamace pøepravy. Reklamaci je nutno uplatnit ve lhùtì
3 dnù od dodání zboží (vèetnì foto dokumentace).
Reklamace na zboží poškozené pøepravou uplatnìné pozdìji
není možné akceptovat.
Reklamace výrobní vady zboží
V pøípadì reklamace výrobní vady zboží žádáme o zaslání reklamaèního
protokolu s pøesným popisem závady, s uvedením kódu a názvu
výrobku, poètu reklamovaných kusù, èíslem faktury a návrhem na
øešení reklamace (dobropis nebo výmìna). Zøetelnì uveïte jméno,
pøíjmení a telefonický kontakt na osobu, která reklamaci projednává.
Reklamaèní protokol ke stažení na www.mivokor.cz.
Reklamaèní protokol zašlete:
– písemnì e-mailem na: obchod@mivokor.cz
K vyøízení reklamace Vás budeme kontaktovat.
Reklamace mùžete øešit i prostøednictvím jednotlivých obchodních
specialistù.

Z expedice odchází výrobky v neporušených obalech a pøepravní služba
garantuje jejich pøedání ve stejném stavu. Pøi pøevzetí zboží žádáme
o kontrolu dodaného zboží, pøedevším pøípadného poškození obalù.
V pøípadì jejich poškození, uplatnìte reklamaci u øidièe pøepravní služby.

Na pøípadné vrácení zboží se vztahuje storno poplatek. Vrácení je nutné
øešit s obchodním specialistou firmy.

Dodavatel nezaruèuje vždy okamžitou dostupnost všech položek zboží.

Firma MIVOKOR plní požadavky zákona 477/2001 Sb., o obalech a je
zapojena do systému sdruženého plnìní EKO-KOM pod klientským èíslem
P04030029. Je také držitelem certifikátu ISO9001 a ISO14001.

Reklamace zboží poškozeného pøi pøepravì
Zjistíte-li poškození zboží pøi pøepravì, odmítnìte toto zboží pøevzít
a sepište s øidièem reklamaèní zápis o škodì. Poškozené zboží bude
vráceno dodavateli a Vám bude vyexpedována nová zásilka.

ZNAKY POUŽITÉ NA VÝROBCÍCH
– odložte na místo urèené obcí k ukládání odpadu
– vlnitá lepenka
– èlen systému sdruženého plnìní EKO-KOM

Upozornìní:
1. Dodavatel si vyhrazuje právo na technické zmìny výrobkù
v porovnání s jejich zobrazením v propagaèních materiálech.
2. Dodavatel si vyhrazuje právo na zmìny údajù uvádìných
v propagaèních materiálech u jednotlivých výrobkù s ohledem na
inovaèní a vývojové zmìny.
3. Barevnost výrobkù v propagaèních materiálech se mùže odlišovat
od skuteèné barevnosti výrobkù. Rozdíl mùže být zpùsoben
technologií tisku tìchto materiálù.
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4. Platné MO ceny výrobkù bez DPH jsou uvedeny v aktuálním ceníku.
Tento ceník je dostupný na vyžádání na obchodním oddìlení firmy,
pøípadnì u jednotlivých obchodních specialistù. Ceny získané jinde
nemusí být aktuální nebo platné.
5. Platnost katalogu konèí vydáním nového katalogu.

poznámky

i
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poznámky
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