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Skladebný systém MEDIX+ byl vyvinut především na Stoly  na  deskových  nebo  kovových  podnožích  lze  

základě požadavků a zkušeností uživatelů ve zdravot- doplnit  nástavbami  stolů  a  s  využitím samostat-

nictví a dále je v návaznosti na poznatky z praxe ných stolových a postformingových desek tvoří 

rozšiřován. nekonečné možnosti stolových sestav.

Celkové konstrukční řešení MEDIX+, jednotlivé Pracovní desky laboratorních stolů a pracovních skříní 

detaily, způsob opracování použitých materiálů, jsou z velmi odolných postformingových desek. 

jejich vlastnosti a zdravotní nezávadnost zaručují 
Pracovní linky a laboratorní stoly jsou tvořeny kombi-použití tohoto nábytkového systému v interiérech 
nací sestav spodních pracovních skříní a horních s nejvyšší náročností na funkčnost, odolnost a snadnou 
závěsných skříní, závěsných polic, jednostranných údržbu jednotlivých prvků.
nebo oboustranných nástaveb.

Všechny použité materiály mají atesty zdravotní 
Sokly pracovních linek omyvatelné S100 imitace nerez nezávadnosti, jsou omyvatelné, odolné proti
na rektifikačních nohách, alternativně lze tyto sokly obrusu a  vůči chemikáliím, jsou barevně stálé.
použít u šatnových skříní, u ostatních skříní a kartoték 

Nábytek  je vyráběn z oboustranně laminofolií potaže- nalepením na sokl lamino.

ných desek tl. 8, 10, 18 a 25 mm a z pracovních desek 
Na Vaše přání vybavíme interiér kompletně včetně postforming tl. 28 nebo 38 mm.
pevných prvků - obklady, garnyže, ochranná  madla, 

Použité úchytky mají tvar "srpek" nebo "U", rozteč dělicí stěny apod. a  čalouněného  nábytku - židle, 

a tvar dle katalogu úchytek. lavice, sedací soupravy, lůžka. Dále nabízíme široký 

sortiment plechových policových regálů a kompletní 
Na hranách stolů, dveří a zásuvek jsou použity bezpeč- nerezový program.
nostní ABS hrany tl. 2 mm. 

Na požádání připravíme kompletní návrh Vašeho 
Stolové plochy jsou řešeny lamino deskami tl. 25 mm - interiéru. 
DX nebo postformingovými  deskami tl. 28 mm - PX 

nebo bukovou spárovkou - HX  na podnožích VESNA, Barevné řešení jednotlivých částí nábytku si zvolíte 

VESNAM, KX a Bakalář. sami dle vzorníku dodavatele.

Otevírání dveří o 110 stupňů, panty s tlumením, Samozřejmostí je doprava nábytku na místo určení 

pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením. a vlastní sestavení a montáž nábytku. 

Prosklení je řešeno specielními lištami, které zabraňují Celý systém obsahuje více než 200 prvků a doplňků, je 

zatečení mycího prostředku do jádra dveří, alternativ- tedy možné vyskládat jakoukoliv sestavu dle Vašeho 

ně lze použít skleněné dveře v hliníkovém rámečku. přání a i přesto lze systém doplnit případnými atypy 

vyrobenými na míru dle nejnáročnějších požadavků 
Ve skříních jsou navrtány otvory pro podpěrky tak, uživatele.
aby bylo možné přestavěním volných polic  

dosáhnout maximálního využití vnitřního prostoru Všechny prvky nábytkového systému jsou omyvatel-

skříně. Pro přehledné uložení drobných věcí ve skříni né, odolné vůči běžným dezinfekčním  prostředkům 

jsou některé skříně vybaveny stupňovitými policemi  a s minimálním počtem spojů a míst pro zachycení 

tzv. pro léky. nečistot.



DX - 06.1                  7P 1Z
policová,prosklená
hloubka 420

Skříně vysoké:                         Skříně vysoké:
Výška:  2100 mm                             Výška: 2100 mm
Šířka:     850 mm                              Šířka:    850 mm

DX - 01.1                  6P 1Z
policová,prosklená
hloubka 420

DX - 02.1                 5P 2Z
policová,prosklená
hloubka 420

DX - 03.1                  5P 1Z
policová,prosklená
hloubka 420

DX - 04.1                 10P 1Z
policová,spisová,prosklená
hloubka 420

DX - 05.1                  4P 1Z
policová, prosklená, zásuvková
hloubka 420

DX - 05.5                  4P 1Z
policová, zásuvková
dveře plné
hloubka 420

DX - 05.2                  4P 1Z
policová, zásuvková
dveře prosklené
hloubka 420

DX - 06.2                  7P 1Z
police pro léky, prosklená
hloubka 420

P,Z - udává počet volných polic 
a zámků ve skříni!

DX - 07.1                  8P 1Z
šatní,policová
hloubka 420

DX - 08.1                  6P 1Z
šatní,policová
hloubka 420

DX - 09.1                  6P 1Z
policová
hloubka 420

DX - 09.2                  6P 1Z
police pro léky
hloubka 420

DX - 09.3                  6P 1Z
policová
hloubka 580

DX - 10.1                  5P 1Z
policová
hloubka 420

DX - 10.4                  5P 2Z
policová
jiné členění dveří
hloubka 420

DX - 11.1                  4P
policová, 2/5 otevřená
hloubka 420

DX - 11.2                  4P
policová, 2/5 otevřená
horní dveře prosklené
hloubka 420

DX - 12.1                  5P 1Z
policová, 2/3 otevřená
hloubka 420

DX - 12.2                  5P 1Z
policová, 1/2 otevřená
hloubka 420

Dezény desek, hran a úchytek
dle vzorníku dodavatele

DX - 07.2                  7P 1Z
na endoskopy            2 držáky endoskop.            
hloubka 420                                    hadic

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda tl. 8 mm, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 
o  110 s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, zámky trojcestné a závorové, sokl skříní lamino, 

 alternativně lze použít omyvatelný sokl S100  
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DX - 18.1  R/L          6P 1Z
policová,
hloubka 420, šířka 433

Skříně vysoké:                         Skříně střední:
Výška:  2100 mm                             Výška: 1620 mm
Šířka:     850 mm                              Šířka:    850 mm

DX - 13.1                  8P 1Z
policová,spisová, dveře
hloubka 420

DX - 13.2                  7P 1Z
policová,spisová, zásuvky
hloubka 420

DX - 14.1                  7P
policová,spisová,zásuvky
hloubka 420

DX - 14.2                  8P
policová,spisová,dveře
hloubka 420

DX - 15.1                  6P 
policová otevřená
hloubka 400

DX - 16.1    
otevřená pro rentgenové snímky
hloubka 470

DX - 17.1 R/L           6P 1Z
policová, 2/3 prosklená
hloubka 420, šířka 433

DX - 18.2  R/L          6P 1Z
policová
hloubka 580, šířka 433

R/L - udává pravé nebo 
levé zavěšení dveří!

DX - 19.1                        9Z
9 boxů pro tašky
hloubka 420

DX - 19.2                        6Z
6 boxů pro tašky
hloubka 420
šířka 550 

DX - 20.1                  9P 1Z 
policová,spisová, 2/3 prosklená
hloubka 420

DX - 20.2                  9P 1Z 
policová,spisová, dvře plné
hloubka 420

DX - 21.1                  3P 
policová, 1/3 otevřená
hloubka 420

DX - 21.2                  4P 
policová, 2/3 otevřená
hloubka 420

DX - 22.1                  2P 
policová,zásuvková, 1/2 prosklená
hloubka 420

DX - 23.1                  3P 1Z
policová,zásuvková, 2/3 prosklená
hloubka 420

DX - 23.2                  3P 1Z
policová,zásuvková, 2/3 otevřená
hloubka 420

DX - 24.1                  4P 2Z
policová, 1/2 prosklená
hloubka 420

DX - 24.2                  4P 1Z
policová, 1/2 otevřená
hloubka 420

DX - 24.4                  4P 2Z
policová, 1/2 + 1/2 dveře plné
hloubka 420

Jakékoliv změny rozměrů a tvarů lze řešit
formou atypických prvků dle přání zákazníka.

DX - 15.2                  6P         
policová otevřená
hloubka 400, šířka 433

DX - 16.2    
otevřená pro rentgenové snímky
hloubka 470, šířka 433

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda tl. 8 mm, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 
o  110 s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, zámky trojcestné a závorové, sokl skříní lamino, 

 alternativně lze použít omyvatelný sokl S100  
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DX - 29.1                  5P 
policová otevřená
hloubka 400

Skříně střední:                        Skříně nástavce:
Výška:  1620 mm                             Výška:  780 mm
Šířka:     850 mm                              Šířka:    850 mm

DX - 25.1                  5P 1Z
policová
hloubka 420

DX - 25.3                  6P 1Z
šatní,policová
hloubka 420

DX - 26.1                  5P 1Z 
policová, 2/3 prosklená
hloubka 420

DX - 27.1 R/L           5P 1Z
policová, 2/3 prosklená
hloubka 420, šířka 433

DX - 28.1 R/L           5P 1Z
policová
hloubka 420, šířka 433

DX - 29.2                  5P 
policová otevřená 
hloubka 400, šířka 433

P,Z, CZ  - udává počet volných 
polic, zámků a centrálních zámků  v prvku.!

DX - 30.1                  2P 1Z
policová
hloubka 420

DX - 30.3 R/L           2P 1Z 
policová
hloubka 420, šířka 433

DX - 30.5                  2P 
policová otevřená
hloubka 400

DX - 30.7                  4P 1Z 
policová,posuvné dveře
hloubka 420, šířka 1200

DX - 30.8                  2P 
policová, koutová
hloubka 700, šířka 700

DX - 30.9                  5P 
vysoká policová, koutová
hloubka 700, šířka 700
výška 2100

Mnoho dalších dopňků dle požadavků 
a přání zákazníka.

DX - 25.2                  5P 1Z
police pro léky
hloubka 420

DX - 30.2                  2P 1Z
policová
hloubka 580

DX - 30.4 R/L           2P 1Z 
policová
hloubka 580, šířka 433

DX - 30.6                  2P 
policová otevřená
hloubka 400, šířka 433

Doplňky a zvláštní výbava skříní:
DX - 99.1 - zámek ke dveřím skříně
DX - 99.2 - police s výsuvnou mechanikou
DX - 99.3 - zrcadlo do šatní skříně
DX - 99.4 - plast. police vana - 20 litrů
DX - 99.5 - plast. polička na dveře
DX - 99.6 - plast. vaničky 2ks včetně držáku na dveře
DX - 99.7 - světlo do skříně
DX - 99.8 - štítková lišta samolepící

700 700

400400

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda tl. 8 mm, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 
o  110 s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, zámky trojcestné a závorové, sokl skříní lamino, 

 alternativně lze použít omyvatelný sokl S100  
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DX - 34.2                  2P 1Z
policová ke stolům
vrchní deska přes tl. 25 mm
800 x  450 x  750 (šxhxv)

Skříně nízké:                            Skříně závěsné:
Výška:   852 mm                             Výška:  500 mm
Šířka:     850 mm                             Šířka:    850 mm

DX - 31.1                  2P 1Z
policová
hloubka 420

DX - 32.1                 2P 1Z
1/2 policová, 1/2 zásuvková
hloubka 420

DX - 32.3                 2P 1Z
1/2 policová, 1/2 zásuvková
5 zásuvek - spodní vysoká
hloubka 420

DX - 32.2 
zásuvková
hloubka 420, šířka 433

DX - 32.4 
zásuvková
5 zásuvek - spodní vysoká
hloubka 420, šířka 433

DX - 33.1                  2P 
policová otevřená
hloubka 400

DX - 34.1                  2P 
policová otevřená, ke stolům
vrchní deska přes tl. 25 mm
800 x  450 x  750 (šxhxv)

DX - 34.1,2 -  vrchní deska
upravena jako deska stolu.

DX - 35.1                  1P 
policová otevřená
hloubka 300

DX - 36.1                  1P 
policová
hloubka 320

DX - 39.1                   2P 
policová,posuvné dveře
hloubka 320, šířka 1200

Závěsné skříně jsou vybaveny závěsnou mechanikou,
kterou se vrutem a hmoždinkou  zavěšují na zeď.

DX - 33.2                  2P 
policová otevřená
hloubka 400, šířka 433

DX - 35.2                  2P 
policová otevřená
hloubka 300, výška 750

DX - 36.2                  2P 
policová
hloubka 320, výška 750

DX - 37.1                  1P 
policová prosklená
hloubka 320

DX - 37.2                  2P 
policová prosklená
hloubka 320, výška 750

DX - 38.1                  1P 
policová koutová
hloubka 600, šířka 600

DX - 38.2                  2P 
policová koutová
600 x  600 x 750 (šxhxv)

DX - 36.3 R/L            1P
policová úzká
hloubka 320, šířka 600

DX - 36.4 R/L            2P
policová úzká
600  x 320 x 750 (šxhxv)

DX - 39.2                   4P 
policová,posuvné dveře
1200 x 320 x 750 (šxhxv)

600 600

300 300

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda tl. 8 mm, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 
o  110 s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, zámky trojcestné a závorové,  sokl skříní lamino, 

 alternativně lze použít omyvatelný sokl S100  
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DX - 43.2
věšáková stěna se zrcadlem
1200 x 100 x 1620 (šxhxv)     5 věšáků

DX - 43.3
věšáková stěna do kabinky se zrc.
500 x 100 x 1620 (šxhxv)    1+1  věšák

(vč. pracovní desky 
DX-42.5 nebo DX-98.1)

DX - 42.3
zásuvková
šířka 425

Skříně pracovní:                      Skříně doplňkové:
Výška:      858 mm                             
Hloubka:  570 mm                             

DX - 40.1                  1P 
dveře a zásuvky
šířka 850

DX - 40.2  
zásuvky
šířka 850

DX - 40.3                  2P 
dveře
šířka 850

DX - 41.1                  1P 
pod nerez dřez
šířka 850

DX - 41.8                  1P 
pod nerez dřez, jednokřídlové dveře
šířka 600

DX - 42.1 R/L           2P 
pro zabudovanou lednicí
šířka 850

DX - 42.5 -Pracovní deska  postforming tl. 28mm, 
hloubka 600mm, délka dle šíře pracovních skříní, 
může být pro více skříní společná v délce až 4metry.

DX - 43.1
věšáková stěna se zrcadlem
850 x 100 x 1620 (šxhxv)     3 věšáky

DX - 44.1                 4P 2Z 
skříň šatnová s větracími mřížkami
šatní tyč a police
rozdělena mezistěnou
600 x 600 x 1800 (šxhxv)  

DX - 44.9                 2P 1Z 
skříň šatnová s větracími mřížkami
šatní tyč a police, poloviční
300 x 600 x 1800 (šxhxv)  

DX - 44.2                
lavička šatnová - botník
vrchní deska s hranou ABS tl. 2mm
1200 x 300 x 400 (šxhxv)

DX - 44.5                
lavička šatnová - na kovové podnoži
1500 x 400 x 400 (šxhxv)

DX - 44.6                
lavička šatnová - na kovové podnoži
2000 x 400 x 400 (šxhxv)

DX - 45.1                 4P  1Z
s posuvnými dveřmi
a mezistěnou
policová
1200 x 420 x 852 (šxhxv)

DX - 46.1                 8P 2Z
s posuvnými dveřmi
a mezistěnou
policová
1200 x 420 x 1620 (šxhxv)

DX - 47.1                 8P 1Z 
s posuvnými dveřmi
a mezistěnou
policová
1200 x 420 x 1620 (šxhxv)

DX - 42.2 R/L            
pro zabudovanou lednicí
šířka 600

DX - 42.4
zásuvková
šířka 600

DX - 40.4                  1P 
dveře a půlené zásuvky 
šířka 850

DX - 44.3                 5P 1Z  
skříň na prádlo
s větracími mřížkami
600 x 600 x 1800 (šxhxv)  

DX - 44.4                 1P 1Z  
nástavec skříně
s větracími mřížkami
600 x 600 x 600 (šxhxv)  

DX - 40.8                  2P 
dveře jednokřídlové L,R
šířka 600

DX - 40.6                  2P 
dveře jednokřídlové L,R
šířka 425

Nerezové dřezy, dřezy s odkapem
a dvoudřezy dle katalogu dodavatele

Chladničky a mrazničky
dle katalogu dodavatele

omyvatelný sokl S100

omyvatelný sokl S100

omyvatelný sokl S100
alternativně
omyvatelný sokl S100

omyvatelný sokl S100

omyvatelný sokl S100

DX-42.61 - lišta k desce
DX-42.62 - lišta 15/15 L15/B/Al
DX-62.63 - lišta 25/25 L25/Al
DX-42.64 - lišta 28/28 L230/Al

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, záda sololak, hrany dveří a zásuvek ABS tl. 2 mm, panty 
o  110 s tlumením, pojezdy zásuvek ložiskové s tlumením, pracovní desky postforming tl. 28 mm s ukončovací 

 lištou u zdi, spodní skříně na rektifikačních nohách + omyvatelný sokl S100  
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Kartotéky:                                Kontejnery:

Desky tl. 18mm oboustranně potaženy laminofólií, záda pohledová, hrany zásuvek a vrchní desky ABS 
tl. 2mm, zásuvky kartoték v ložiskových pojezdech, zásuvky kontejnerů v kuličkových nebo rolničkových 
pojezdech, možnost centrálního zamykání zásuvek, sokl kartoték lamino, alternativně lze použít omyvatelný 
sokl S100  

DX - 48.1                   1CZ
formát A5 - stomatologická 
s výsuvnou deskou
360 x 580 x 1395 (šxhxv) 

DX - 48.2                   1CZ
formát 2xA5 - stomatologická 
s výsuvnou deskou
630 x 580 x 1395 (šxhxv)

DX - 48.3                    
formát 3xA5 - stomatologická
s výsuvnou deskou
900 x  580 x 1395 (šxhxv)

1CZ

DX - 48.4                    
nástavec kartotéky
formát 1xA5 - stomatologická
360 x  580 x 560 (šxhxv)

1CZ

DX - 48.5                    
nástavec kartotéky
formát 2xA5 - stomatologická
630 x  580 x 560 (šxhxv)

1CZ

DX - 48.6                    
nástavec kartotéky
formát 3xA5 - stomatologická
900 x  580 x 560 (šxhxv)

1CZ

DX - 49.1                    
formát A4
s výsuvnou deskou
430 x 600 x 1620 (šxhxv)

1CZ

DX - 49.2                                     
formát 2xA4
s výsuvnou deskou
800 x 600 x 1620 (šxhxv)

1CZ

DX - 49.3                                     
nástavec kartotéky 
formát 1xA4
430 x 600 x 292 (šxhxv)

1Z

DX - 49.4                   1Z                  
nástavec kartotéky 
formát 2xA4
800 x 600 x 292 (šxhxv)

DX - 50.1                  1P 1Z
skříňkový
430 x  600 x 600 (šxhxv)

DX - 50.0                  1P 
skříňkový otevřený
430 x  600 x 600 (šxhxv)

DX - 51.1                       1Z 
třízásuvkový
430 x 600 x 600 (šxhxv)

DX - 52.1                       1Z 
čtyřzásuvkový
430 x 600 x 600 (šxhxv)

DX - 54.1                
6 zásuvek
850 x 400 x 930 (šxhxv)

DX - 54.2                
1 + 4 zásuvky
850 x 400 x 930 (šxhxv)

DX - 55.5                  2P 1Z
skříňkový 1+1 police za dveřmi
horní odkládací prostor
430 x 600 x 700 (šxhxv)

DX - 55.6                  1P 1Z
skříňkový 1police + 1 zásuvka za dveřmi
horní odkládací prostor
430 x 600 x 700 (šxhxv)

DX - 56.1                       
kartotéka příruční
ke stolům vrchní deskou tl. 25 mm
430 x  800 x  750 (šxhxv)

1CZ

DX - 51.2                                       
třízásuvkový s tužkovníkem
430 x  600 x 600 (šxhxv)

1CZ

DX - 52.2                                       
čtyřzásuvkový s tužkovníkem
430 x 600 x 600 (šxhxv)

1CZ

DX - 50.3                  1P 1Z
skříňkový vrchní deska postforming
430 x  600 x 700 (šxhxv)

DX - 50.2                  1P 1Z
skříňkový vrchní deska postforming
430 x  600 x 610 (šxhxv)

DX - 51.3                       1Z 
třízásuvkový vrchní deska postforming
430 x 600 x 610 (šxhxv)

DX - 52.3                       1Z 
čtyřzásuvkový vrchní deska postforming
430 x 600 x 610 (šxhxv)

DX - 52.4                       1Z 
čtyřzásuvkový 
430 x 600 x 700 (šxhxv)

vrchní deska postforming

DX - 52.5                     1CZ 
čtyřzásuvkový s tužkovníkem
vrchní deska postforming
430 x 600 x 610 (šxhxv)

DX - 56.3                       
kartotéka příruční
ke stolům s postformingem tl. 28 mm
430 x  800 x  750 (šxhxv)

1CZ

Nábytkový systém pro zdravotnictví a provozy
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Stoly:                                      Stoly:
Desková podnož                          Kovová podnož KX
Výška:  750 mm                             Výška: 750 mm
                            

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií, pracovní desky tloušťky 25 mm,hrany stolů tl. 2 mm.
Kovové  podnože jäkl profily  na rektifikačních šroubech  opatřeny  barvou KOMAXIT.
Pracovní desky: DX-,,., lamino tl. 25 mm , PX-,,., postforming tl. 28 mm , HX-,,., buková spárovka

      DX - 61.1
      šířka: 800, hloubka: 600                   

      DX - 62.1
      šířka: 800, hloubka: 800                   

      DX - 75.1
      šířka: 800, hloubka: 600                   

      DX - 75.0
      šířka: 600, hloubka: 600                   

      DX - 76.1
      šířka: 800, hloubka: 800                   

      DX - 61.5
      šířka: 1500, hloubka: 600                   

      DX - 62.5
      šířka: 1500, hloubka: 800                   

      DX - 75.5
      šířka: 1500, hloubka: 600                   

      DX - 76.5
      šířka: 1500, hloubka: 800                   

      DX - 78.1
      šířka: 800, hloubka: 600                   

      DX - 67.1
      800 x 600 x 500 (šxhxv)               

      DX - 77.1
      800 x 600 x 500 (šxhxv)               

      DX - 77.5
      900 x 600 x 750 (šxhxv)               

      DX - 77.6
      1200 x 600 x 750 (šxhxv)               

      DX - 79.1
      1000 x 800 x 900 (šxhxv)               

      DX - 69.1           1P
      otevřený
      1000 x 750x 1020 (šxhxv)               
      DX - 69.2           1P 1Z
      s dveřmi
      1000 x 750x 1020 (šxhxv)               
      DX - 69.3           
      matrace na stůl pro kojence 
         DX-69.1,2
         964 x 730 x 30  (šxhxv)                     

      DX - 67.2
      1200 x 600 x 500 (šxhxv)               

      DX - 77.2
      1200 x 600 x 500 (šxhxv)               

      DX - 79.5
      1500 x 800 x 900 (šxhxv)               

      DX - 61.2
      šířka: 1000, hloubka: 600                   

      DX - 62.2
      šířka: 1000, hloubka: 800                   

      DX - 75.2
      šířka: 1000, hloubka: 600                   

      DX - 76.2
      šířka: 1000, hloubka: 800                   

      DX - 61.6
      šířka: 1600, hloubka: 600                   

      DX - 62.6
      šířka: 1600, hloubka: 800                   

      DX - 75.6
      šířka: 1600, hloubka: 600                   

      DX - 76.6
      šířka: 1600, hloubka: 800                   

      DX - 78.2
      šířka: 800, hloubka: 800                   

      DX - 61.3
      šířka: 1200, hloubka: 600                   

      DX - 62.3
      šířka: 1200, hloubka: 800                   

      DX - 75.3
      šířka: 1200, hloubka: 600                   

      DX - 76.3
      šířka: 1200, hloubka: 800                   

      DX - 75.7
      šířka: 1800, hloubka: 600                   

      DX - 76.7
      šířka: 1800, hloubka: 800                   

      DX - 78.3
      šířka: 1200, hloubka: 600                   

      DX - 61.4
      šířka: 1400, hloubka: 600                   

      DX - 62.4
      šířka: 1400, hloubka: 800                   

      DX - 75.4
      šířka: 1400, hloubka: 600                   

      DX - 76.4
      šířka: 1400, hloubka: 800                   

      DX - 78.0
      šířka: 600, hloubka 600                   

      DX - 75.8
      šířka: 2000, hloubka: 600                   

      DX - 76.8
      šířka: 2000, hloubka: 800                   

      DX - 78.4
      šířka: 1200, hloubka: 800                   

Pracovní
hloubka 600

Pracovní
hloubka 800

Přístrojový
hloubka 600
nohy 60/60

Přístrojový
hloubka 800
nohy 60/60

Váhový

Odkládací
podnož Bakalář
nohy 30/30

Konferenční
podnož VESNAM

Konferenční

Pro kojence

Podstavce PC
      DX - 66.3 
      podstavec pod PC pevný
         220 x 500 x 150  (šxhxv)
      
      DX - 66.6 
      podstavec pod PC pojízdný
         280 x 500 x 150  ( šxhxv)
      
      DX - 66.7 
      podstavec pod PC pojízdný
         280 x 600 x 500  (šxhxv)
      

Pojízdný

Výška stolu včetně kol, dvě kola s brzdou.
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      DX - 73.1
      šířka: 800, hloubka: 600                   

      DX - 71.1
      šířka: 800, hloubka: 600                   

      DX - 74.1
      šířka: 800, hloubka: 800                   

      DX - 72.1
      šířka: 800, hloubka: 800                   

      DX - 73.5
      šířka: 1500, hloubka: 600                   

      DX - 71.5
      šířka: 1500, hloubka: 600                   

      DX - 74.5
      šířka: 1500, hloubka: 800                   

      DX - 72.5
      šířka: 1500, hloubka: 800                   

      DX - 73.2
      šířka: 1000, hloubka: 600                   

      DX - 71.2
      šířka: 1000, hloubka: 600                   

      DX - 74.2
      šířka: 1000, hloubka: 800                   

      DX - 72.2
      šířka: 1000, hloubka: 800                   

      DX - 73.6
      šířka: 1600, hloubka: 600                   

      DX - 71.6
      šířka: 1600, hloubka: 600                   

      DX - 74.6
      šířka: 1600, hloubka: 800                   

      DX - 72.6
      šířka: 1600, hloubka: 800                   

      DX - 73.3
      šířka: 1200, hloubka: 600                   

      DX - 71.3
      šířka: 1200, hloubka: 600                   

      DX - 74.3
      šířka: 1200, hloubka: 800                   

      DX - 72.3
      šířka: 1200, hloubka: 800                   

      DX - 73.7
      šířka: 1800, hloubka: 600                   

      DX - 71.7
      šířka: 1800, hloubka: 600                   

      DX - 74.7
      šířka: 1800, hloubka: 800                   

      DX - 72.7
      šířka: 1800, hloubka: 800                   

      DX - 73.4
      šířka: 1400, hloubka: 600                   

      DX - 71.4
      šířka: 1400, hloubka: 600                   

      DX - 74.4
      šířka: 1400, hloubka: 800                   

      DX - 72.4
      šířka: 1400, hloubka: 800                   

      DX - 73.8
      šířka: 2000, hloubka: 600                   

      DX - 71.8
      šířka: 2000, hloubka: 600                   

      DX - 74.8
      šířka: 2000, hloubka: 800                   

      DX - 72.8
      šířka: 2000, hloubka: 800                   

Pracovní
hloubka 600

Pracovní
hloubka 600

Pracovní
hloubka 800

Pracovní
hloubka 800

Při šířce stolu větší než 2000 mm je do kovové
podnože vkládána další středová noha.

Při šířce stolu větší než 2000 mm je do kovové
podnože vkládána další středová noha.

      DX - 73.9
      šířka: nad  2000, hloubka 600                   

      DX - 71.9
      šířka: nad  2000, hloubka 600                   

      DX - 74.9
      šířka: nad  2000, hloubka 800                   

      DX - 72.9
      šířka: nad  2000, hloubka 800                   

§ Z pracovních stolů lze tvořit pracovní plochy v různých délkách a tvarech (L , U , atd.) při hloubce 800 mm 
a 600 mm nebo jejich vzájemné kombinaci.

§ Hloubku pracovní plochy lze objednat v rozměru 460 až 800 mm.

§ Výšku pracovní plochy lze objednat v rozměru 600 až 900 mm.

§ Výšce pracovní plochy lze přizpůsobit výšku kontejnerů pod pracovní plochou (až 750 mm).

§ Pracovní plochy lze doplnit konzolou pod jednotku PC DX-66.4 a DX-66.5 nebo podstavci pod PC, 
průchodkami kabelů DX-66.0, výsuvem pro klávesnici PC DX-66.9 výsuvnou deskou DX-66.8.

§ Podnože VESNA jsou opatřeny nosnými žlaby a bočními kryty pro možnost snadné kabeláže.

Konzola pod jednotku PC Konzola pod jednotku PCKonzola pod jednotku PC Konzola pod jednotku PC

      DX - 66.4
                         

      DX - 66.5
                         

      DX - 66.4
                         Konzola se jednoduchým způsobem zaklesne za

nohu podnože s univerzálním umístěním
 - levá nebo pravá noha , alt. ve předu nebo v zadu.

Konzola se zavěšuje za podélné traverzy podnože,
je posuvná, umístění není vázáno nohou podnože.

Stoly:                                      Stoly:
Kovová podnož VESNA                Kovová podnož VESNAM
Výška:  750 mm                             Výška: 750 mm
                            

Kovová  podnož VESNAM bez kabeláže na rektifikačních šroubech  opatřena  barvou KOMAXIT.
Pracovní desky: DX-,,., lamino tl. 25 mm , PX-,,., postforming tl. 28 mm , HX-,,., buková spárovka

Kovová  podnož VESNA s přípravou pro kabeláž na rektifikačních šroubech  opatřena  barvou KOMAXIT.
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DX - 83.3                  
1365 x 1130 / 800  

Stolové desky jsou vytvořeny deskami tl. 25 mm  potažených laminofólií , alternativně lze použít tuplování na 
46 mm. Hrany stolů ABS tl. 2mm . Ke stolovým deskám se montují kovové podnože DX - 88,89 nebo deskové 
stojiny DX - 66.1 a vzájemně se  spojují se stoly do sestav pomocí spojek DX - 66.2. Stolové desky s 
dostatečným počtem kovových podnoží mohou tvořit samostatně stojící stolové prvky.

DX - 80.1               
průměr 500

DX - 81.1                 
800 x 400 / 180 st.

DX - 82.1 
1600 x 1600 / 270 st.

DX - 83.1                  
1365 x 1365 / 800
 

DX - 83.2 
1930 x 1130 / 800

Možnost zakulacení rohů
pracovních desek.

DX - 84.1                  
1400 x 800

DX - 84.3
1400 x 800

DX - 85.1
800 x 800 

DX - 86.1                  
800 x 800 

DX - 87.1 
800 x 800

DX - 88.1                   
noha ALUPRESS

DX - 84.2                  
1600 x 1000

DX - 84.4
1600 x 1000

DX - 85.2
800 x 800

DX - 86.2                 
800 x 800

DX - 87.2 
800 x 800

DX - 89.1                   
noha s litinovou patkou

DX - 80.3
průměr 1250

DX - 80.2
průměr 750

DX - 81.2                 
1200 x 600 / 180 st.

DX - 81.3                 
1600 x 800 / 180 st.

kruhová

jednací přístavba

půlkruhová

kruhová s výsečí

koutová

spojová

jednací ovál

jednací elipsa

rohová 90°

rohová 60°

rohová 45°

kovové podnože stol. desek:

800

800

1365

8
0

0

1
3
6
5

800

8
0
0800

800

11
30

1130

8
0
0 8

0
0

80080
0

800

8
0

0

Stolové desky:           Stolové desky:           

jednací obdélník

DX - 84.5
800 x 800

DX - 84.6
1600 x 800

Všechny rozměry v tomto katalogu 
jsou udávány v milimetrech!
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Nástavby stolu
    a závěsné police:

Desky tl. 18 mm oboustranně potaženy laminofólií,hrany vrchní desky nástavby opatřeny hranou ABS tl. 
2 mm, ostatní hrany tl. 0,5 mm.

Hloubka:   300 mm 

DX - 92.1 R/L          1P 
šířka 1600, výška 300

DX - 93.1                  
450 x 450 x 150 (šxhxv)

Závěsné police se na zeď připevňují
přes záda vrutem do hmoždinky.

DX - 94.5                 
 300 x 300 x 300 (šxhxv)

DX - 94.6                  
300 x 300 x 300 (šxhxv)

DX - 96.1                  1P 
400 x 400 x  600 (šxhxv)

DX - 96.3                  2P 
400 x 400 x  852 (šxhxv)

DX - 96.5                  3P 
400 x 400 x 1200 (šxhxv)

DX - 96.7                  4P 
400 x 400 x 1620 (šxhxv)

Všechny skříně, nástavce, nástavby a závěsné
police se v sestavě spojují spojovacími šrouby.

DX - 95.5                  1P 
300 x 300 x 500 (šxhxv)

DX - 95.7                  2P 
300 x 300 x 750 (šxhxv)

DX - 95.6                  1P 
300 x 300 x 500 (šxhxv)

DX - 95.8                  2P 
300 x 300 x 750 (šxhxv)

Skříně ukončovací
a koutové:

DX - 90.1
šířka 450, výška 150

DX - 90.2
sířka 800, výška 150

DX - 90.3 
šířka 1200, výška 150

DX - 90.4
šířka 1600, výška 150

DX - 91.1                 1P
šířka 450, výška 300

DX - 91.2                 1P
sířka 800, výška 300

DX - 91.3                 1P 
šířka 1200, výška 300

DX - 91.4                 1P
šířka 1600, výška 300

DX - 94.1 
šířka 450, výška 300

DX - 94.2                 
sířka 800, výška 300

DX - 94.3                  
šířka 1000, výška 300

DX - 94.4                 
šířka 1200, výška 300

DX - 95.1                 1P
šířka 450, výška 500

DX - 95.2                 1P
sířka 800, výška 500

DX - 95.3                 1P 
šířka 1000, výška 500

DX - 95.4                 1P
šířka 1200, výška 500

DX - 96.2                  1P 
400 x 400 x  600 (šxhxv)

DX - 96.4                  2P 
400 x 400 x  852 (šxhxv)

DX - 96.6                  3P 
400 x 400 x 1200 (šxhxv)

DX - 96.8                  4P 
400 x 400 x 1620 (šxhxv)

DX - 97.1                  1P 
700 x 700 x  600 (šxhxv)

DX - 97.2                  2P 
700 x 700 x  852 (šxhxv)

DX - 97.3                  3P 
700 x 700 x  1200 (šxhxv)

DX - 97.4                  4P 
700 x 700 x  1620 (šxhxv)

DX - 97.5                  5P 
700 x 700 x  2100 (šxhxv)

závěsná ukončovací trojúhelníková

závěsná ukončovací čtvrtkruhová

ukončovací čtrvtkruhová

koutová

nástavba

nástavba
s policí

nástavba 
členěná

nástavba pod monitor
čtvrtkruh

závěsná 
police 
nízká

závěsná 
police 
vysoká

DX - 92.2 R/L          1P 
šířka 1600, výška 500

700 700

400400
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Pracovní deska postforming tl. 28mm, hloubka 800mm,
délka dle šíře spodních pracovních skříní, může být
pro více skříní společná v délce až 4 metry!

Speciální pojízdné 
         prvky

Laboratorní stoly

Vizitní stolek

Nástrojový stolek

Odkládací stolek

Odkládací stůl

Eliptický stolek

DX - 57.1
860 x 500 x 1000 (šxhxv)

DX - 57.2
700  x 500 x 800 (šxhxv)

DX - 98.1

DX - 58.1
500  x 500 x 500 (šxhxv)

DX - 98.2             2P
Nástavba jednostranná
850  x 300 x 750 (šxhxv)

DX - 98.3             2P
Nástavba oboustranná
850  x 450 x 750 (šxhxv)

DX - 98.4  R/L     1P
Nástavba jednostranná
(voda, plyn bez rozvodu technologie)
850  x 300 x 750 (šxhxv)

DX - 98.5  R/L     1P
Nástavba oboustranná
(voda, plyn bez rozvodu technologie)
850  x 450 x 750 (šxhxv)

DX - 98.6  R/L     2P
Nástavba jednostranná
(elektro, bez rozvodu technologie)
850  x 300 x 750 (šxhxv)

DX - 98.7  R/L     2P
Nástavba oboustranná
(elektro, bez rozvodu technologie)
850  x 450 x 750 (šxhxv)

DX - 58.2
700  x 700 x 750 (šxhxv)

DX - 59.1
1300 x 650 x 500 (šxhxv)

Další řada specielních pojízdných prvků na kovových
podnožích VESNAM, KX a Bakalář
dle požadavků a přání uživatele.

Jednostranné ke zdi nebo v prostoru oboustranné sestavy 
laboratorních stolů se tvoří ze spodních pracovních skříní,
které jsou uvedeny v jiné části tohoto katalogu, jedná se 
o skříně DX-40.1,2,3,4,6,8 ; DX- 41.1,2,3 a DX-42.1,2,3,4. 
Na spodní skříně se montuje pracovní deska laboratorního
stolu DX-98.1 postforming hloubka 800mm.
Spodní skříně se na bocích doplní na hloubku 800mm
clonami DX-98.8,9.
Na pracovní desku laboratorního stolu se montují nástavby
jednostranné nebo oboustranné s možností zabudování
plynu, vody a elektroinstalace DX-98.2,3,4,5,6,7.

Clony spodních skříní

DX - 98.8         200 x 830  (šxv)

DX - 98.9         400 x 830  (šxv)

Jakékoli změny rozměrů , tvarů a funkčnosti
budou řešeny v rámci projektu sestavy
laboratorního stolu dle požadavků zákazníka! 

Stolek k lůžku oboustranný 
                        s výklopnou deskou

DX - 57.8
550 x400 x 850 (šxhxv)

pracovní plocha nerez

pracovní plocha nerez
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