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Prečo si kúpiť profesionálne vybavenie pre 

úžitkové vozidlá? 

Usporiadané a čisté úžitkové vozidlo vytvára priaznivý, prvý dojem 

Je vaše vozidlo plné neporiadku? Vaši zákazníci si môžu myslieť, že podobným spôsobom 

odvádzate svoju prácu. Čisté, výborne zorganizované vozidlo vytvára dojem: pekné 

vozidlo - super práca vykonaná profesionálmi, ktorí sa starajú o všetky detaily. 

Šetrí čas, peniaze a znižuje stres 

Ako dlho vám trvá, kým rozmotáte hadice, alebo kým nájdete chýbajúci diel? Nehovoriac 

o sfušovanej robote pri ktorej ste nemohli nájsť a použiť ten správny nástroj. Všetok 

tento čas vás stojí úsilie a peniaze – nesmieme ani zabudnúť na drobné poranenia, ktoré 

ste utrpeli pri prehľadávaní vecí vo vozidle. 

Bezpečnosť pre vás a vaše vozidlo 

Voľne pohodené nástroje a materiál nespôsobuje len otravu, ale aj veľké 

nebezpečenstvo. Pri dopravnej nehode voľne pohodené nástroje môžu spôsobiť fatálne 

následky. Toto by si mala uvedomiť predovšetkým posádka vozidla, ale aj zamestnanci 

zodpovední za prevádzku flotily vozidiel, ktorí môžu tiež niesť zodpovednosť. 

Profesionálny systém regálov pomáha zvyšovať predovšetkým bezpečnosť vo vašom 

vozidle. 

Vaše vozidlo môže prepraviť viac 

Vybavenie vozidiel môže premeniť vaše vozidlo na pojazdnú dielňu s pracovným stolom, 

zverákom a osvetlením – všetko podľa vašich požiadaviek. 

Šetríte palivo a ďalšie prevádzkové náklady 

Zorganizované pracovisko vám umožňuje prepraviť len to, čo naozaj potrebujete. Okrem 

toho redukujete hmotnosť nákladu a tým sa znižuje spotreba paliva. Naviac môžete 

zistiť, že tak veľké úžitkové vozidlo skutočne nepotrebujete. Vďaka tomuto môžete 

ušetriť napríklad aj na poistke. 
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Charakteristika vybavenia vozidiel 

Crash testy ako dôkaz bezpečnosti 

Vybavenie do vozidiel je certifikované podľa európskej normy ECE-R17. Simulácia 

čelného nárazu prebiehala za podmienok umiestnenia vybavenia do vozidiel do 

karosérie vozidla po oboch stranách so záťažou 250 kg bez brzdenia pri rýchlosti nad 56 

km/h. Výsledkom simulácie je, že záťaž ostala na svojom mieste. Môžete si byť istý, že 

posádka vozidla nebude ohrozená. Ponúkané výrobky sú certifikované TÜV GS. 

 

Záruka 

Vybavenie do vozidiel je vyrobené v súlade s normou ISO 9001, ktoré posilňuje 

ponúkané výrobky do popredia na trhu. Výrobky si získali uznanie v krajinách západnej 

Európy. Vybavenie vozidiel je inštalované do úžitkových vozidlách v Nemecku, 

Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve a pod. Na vybavenie do vozidiel 

ponúkame záruku dva roky. 

Individuálne plánovanie 

Systém vybavenia do vozidiel môže pozostávať z úložných vaní, zásuvkových systémov, 

pracovných stolov so zverákom, integrovaných plastových odnímateľných nádob alebo 

z integrovaných pracovných kufrov. Zveráky môžu byť umiestené tak, že po ich vysunutí 

môžete pracovať mimo vozidlo – všetky nečistoty tak udržíte von. Systém vybavenia do 

vozidiel môže byť navrhnutý presne podľa vašich individuálnych potrieb. Vybavenie je 

vhodné pre osobné vozidlá, úžitkové vozidlá všetkých rozmerov. 
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 Modul M01  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1014 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 70, 90, 

140 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 859 mm 360 mm 49 kg 

 

Modul M02  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 760 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 70, 90, 

140 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 859 mm 360 mm 40 kg 
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Modul M03  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1014 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 90 

mm 

 Jeden integrovaný pracovný kufor: 

rozmery:  šírka 440 mm, hĺbka 330 

mm, výška 66 mm 

 Jedna polica s deliacou priečkou: 

šírka 507 mm, výška 195 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 859 mm 360 mm 49 kg 

 

Modul M04  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 760 

mm, výška 377 mm, hĺbka 460 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 90 

mm 

 Jeden integrovaný pracovný kufor: 

rozmery:  šírka 440 mm, hĺbka 330 

mm, výška 66 mm 

 Jedna polica: šírka 253 mm, výška 

195 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 859 mm 360 mm 43 kg 

 

 

 



VYBAVENIE VOZIDIEL 

Vybavenie úžitkových vozidiel dielenskými vstavbami 
 

www.vybavenie-vozidiel.sk | denako@denako.sk | 041/ 500 24 84 

5 

 

Modul M05  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 677 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Jedna polica s troma deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so šiestimi plastovými 

boxmi 

 Rozmery boxov: šírka 145 mm, 

hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 962 mm 360/260 mm 23 kg 

 

Modul M06  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 677 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Jedna polica so štyrmi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s ôsmimi plastovými 

boxmi 

 Rozmery boxov: šírka 145 mm, 

hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 962 mm 360/260 mm 27 kg 
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Modul M07  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 677 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Jedna polica s dvoma deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi 

 Rozmery boxov: šírka 145 mm, 

hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 962 mm 360/260 mm 19 kg 

 

Modul M08  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 677 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Jedna polica s dvoma deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi 

 Rozmery boxov: šírka 145 mm, 

hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 962 mm 360/260 mm 20 kg 
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Modul M09  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 1014 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 70, 90, 

140 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 859 mm 360 mm 58 kg 

 

Modul M10  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 760 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 70, 90, 

140 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 859 mm 360 mm 46 kg 
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Modul M11  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 1014 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 90 

mm 

 Jeden integrovaný pracovný kufor: 

rozmery:  šírka 440 mm, hĺbka 330 

mm, výška 66 mm 

 Jedna polica s deliacou priečkou: 

šírka 507 mm, výška 195 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 859 mm 360 mm 58 kg 

 

Modul M12  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 760 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 90 

mm 

 Jeden integrovaný pracovný kufor: 

rozmery:  šírka 440 mm, hĺbka 330 

mm, výška 66 mm 

 Jedna polica  s deliacou priečkou: 

šírka 253 mm, výška 195 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 859 mm 360 mm 51 kg 
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Modul S01  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1014 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 140, 

170 mm 

 Systém troch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 100, 130 mm, 

hĺbka kufrov: 330 mm, šírka kufrov 

440 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 964 mm 360 mm 70 kg 

 

Modul S02  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1267 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 140, 

170 mm 

 Systém troch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 100, 130 mm, 

hĺbka kufrov: 330 mm, šírka kufrov 

440 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 964 mm 360 mm 79 kg 
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Modul S03  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1014 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 90 

mm 

 Systém dvoch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 66 mm, hĺbka 

kufrov: 330 mm, šírka kufrov 440 

mm 

 Jedna polica so záklopkou, šírka 

507 mm 

 Jedna polica s deliacou priečkou, 

šírka 507 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 964 mm 360 mm 62 kg 

 

Modul S04  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1267 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 90 

mm 

 Systém dvoch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 66 mm, hĺbka 

kufrov: 330 mm, šírka kufrov 440 

mm 

 Jedna polica so záklopkou, šírka 

760 mm 

 Jedna polica, šírka 760 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 964 mm 360 mm 67 kg 
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Modul S05  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1014 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek, otočený k bočným 

dverám: výška zásuviek 90, 90, 200 

mm, hĺbka 507 mm, šírka 360 mm 

 Jedna polica so záklopkou, šírka 

507 mm 

 Jedna polica, šírka 507 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 964 mm 360 mm 55 kg 

 

Modul S06  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1267 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek, otočený k bočným 

dverám: výška zásuviek 90, 90, 200 

mm, hĺbka 760 mm, šírka 360 mm 

 Jedna polica so záklopkou, šírka 

507 mm 

 Jedna polica, šírka 507 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 964 mm 360 mm 65 kg 
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Modul S07  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Jedna polica so štyrmi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s piatimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica s ôsmimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 1129 mm 360/260 mm 35 kg 

 

Modul S08  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Jedna polica s tromi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica so šiestimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 1129 mm 360/260 mm 29 kg 
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Modul S09  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Jedna polica s dvomi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s tromi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 1129 mm 360/260 mm 25 kg 

 

Modul S10  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Dve police s dvoma deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 1129 mm 360/260 mm 25 kg 
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Modul S11  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Dve police s tromi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so šiestimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 1129 mm 360/260 mm 32 kg 

 

Modul S12  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Dve police so štyrmi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s ôsmimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 1129 mm 360/260 mm 36 kg 
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Modul S13  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Dve police s tromi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so šiestimi plastovými 

boxmi 

 Rozmery boxov: šírka 145 mm, 

hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 1129 mm 360/260 mm 34 kg 

 

Modul S14  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Dve police s dvomi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi 

 Rozmery boxov: šírka 145 mm, 

hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 1129 mm 360/260 mm 27 kg 
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Modul S15  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Jedna polica s tromi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica so šiestimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 1129 mm 360/260 mm 31 kg 

 

Modul S16  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 859 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Jedna police s dvomi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s tromi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 1129 mm 360/260 mm 27 kg 
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Modul S17  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 1014 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 140, 

170  mm 

 Systém troch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 100, 130 mm, 

hĺbka kufrov: 330 mm, šírka kufrov 

440 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 964 mm 360 mm 79 kg 

 

Modul S18  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 1267 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 140, 

170  mm 

 Systém troch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 100, 130 mm, 

hĺbka kufrov: 330 mm, šírka kufrov 

440 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 964 mm 360 mm 90 kg 
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Modul S19  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 1014 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 90 

mm 

 Systém dvoch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 66 mm, hĺbka 

kufrov: 330 mm, šírka kufrov 440 

mm 

 Jedna polica so záklopkou, šírka 

507 mm 

 Jedna polica, šírka 507 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 964 mm 360 mm 71 kg 

 

Modul S20  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák:  

šírka 1267 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z dvoch 

zásuviek: výška 90, 90  mm 

 Jedna polica so záklopkou, šírka 

760 mm 

 Jedna polica, šírka 760 mm 

 Systém dvoch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 66 mm, hĺbka 

kufrov: 330 mm, šírka kufrov 440 

mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 964 mm 360 mm 79 kg 
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Modul S21  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 1014 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek, otočený k bočným 

dverám: výška zásuviek 90, 90, 200 

mm, hĺbka 507 mm, šírka 360 mm 

 Jedna polica so záklopkou, šírka 

507 mm 

 Jedna polica s deliacou priečkou, 

šírka 507 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 964 mm 360 mm 64 kg 

 

Modul S22  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou 

a s vyklápacou doskou na zverák: 

šírka 1267 mm, výška 377 mm, 

hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek, otočený k bočným 

dverám: výška zásuviek 90, 90, 200 

mm, hĺbka 760 mm, šírka 360 mm 

 Jedna polica so záklopkou, šírka 

507 mm 

 Jedna polica, šírka 507 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 964 mm 360 mm 76 kg 
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Modul V01  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1014 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 140, 

170  mm 

 Systém troch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 100, 130 mm, 

hĺbka kufrov: 330 mm, šírka kufrov 

440 mm 

 Pracovná doska, hrúbka 36 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 895 mm 360 mm 75 kg 

 

Modul V02  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1267 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 140, 

170  mm 

 Systém troch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 100, 130 mm, 

hĺbka kufrov: 330 mm, šírka kufrov 

440 mm 

 Pracovná doska, hrúbka 36 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 895 mm 360 mm 85 kg 
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Modul V03  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Podstavec s klapkou: šírka 1521 

mm, výška 377 mm, hĺbka 360 mm 

 Zásuvkový systém z troch 

zásuviek: výška zásuviek 90, 140, 

170  mm 

 Systém troch kufrov: rozmery 

kufrov: výška 66, 100, 130 mm, 

hĺbka kufrov: 330 mm, šírka kufrov 

440 mm 

 Pracovná doska, hrúbka 36 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1521 mm 895 mm 360 mm 96 kg 

 

Modul V04  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 1131 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Dve police s dvomi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s tromi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 1401 mm 360/260 mm 33 kg 
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Modul V05  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 1131 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Dve police s tromi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica so šiestimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 1401 mm 360/260 mm 40 kg 

 

Modul V06  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 1131 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Dve police so štyrmi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s piatimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica s ôsmimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 1401 mm 360/260 mm 47 kg 
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Modul V07  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 1131 mm 

 Jedna vyklápacia menšia klapka 

 Dve police so šiestimi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so siedmimi 

plastovými boxmi. Rozmery boxov: 

šírka 210 mm, hĺbka 330 mm, 

výška 150 mm 

 Jedna polica s desiatimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1521 mm 1401 mm 360/260 mm 54 kg 

 

Modul V08  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 1131 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Dve police s dvomi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s tromi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

760 mm 1401 mm 360/260 mm 47 kg 
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Modul V09  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 1131 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Dve police s tromi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so štyrmi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica so šiestimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1014 mm 1401 mm 360/260 mm 41kg 

 

Modul V10  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 1131 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Dve police so štyrmi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica s piatimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 210 

mm, hĺbka 330 mm, výška 150 mm 

 Jedna polica s ôsmimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1267 mm 1401 mm 360/260 mm 48 kg 
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Modul V11  

 

 Modul vyrobený z lakovanej ocele 

 Bočnice, výška 1131 mm 

 Jedno uchytenie na kufre 

 Dve police so šiestimi deliacimi 

priečkami, výška 195 mm 

 Jedna polica so siedmimi 

plastovými boxmi. Rozmery boxov: 

šírka 210 mm, hĺbka 330 mm, 

výška 150 mm 

 Jedna polica s desiatimi plastovými 

boxmi. Rozmery boxov: šírka 145 

mm, hĺbka 227 mm, výška 123 mm 

 Vrchná úložná vaňa s troma 

deliacimi priečkami: výška 105 mm 

 

Šírka Výška Hĺbka Hmotnosť 

1521 mm 1401 mm 360/260 mm 54 kg 
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Váš obchodný zástupca 
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