POLNÍ NÁBYTEK DO STANŮ
Vnitřní výbavu stanu dle jeho použití lze doplnit o základní položky
mobilního skládacího nábytku. Veškerý nábytek je omyvatelný,
dezinfikovatelný a opětovně rozložitelný. Pro skladování je složen do
rozměrů zabývajících minimální rozměry.

•

stoly jsou vhodné zejména pro catering, jsou jednoduše skládací a
přitom velmi stabilní s vysokou nosností
• využitelnost stolů se však najde ve všech oblastech kde je zapotřebí
rychlé trvalé, nebo dočasné použití stolu
• konstrukce je z ocelových trubek o průměru 28 a 19 mm. Zajišťovací
mechanizmus po rozložení je rovněž ocelový
• desky stolů a lavic jsou vyrobeny z vysokopevnostního HDPE materiálu
• desky stolů a lavic jsou ve spodní části profilovány a vytváří tak prostor
pro podnoží ve složeném stavu
• stoly se dodávají s deskou z jednoho dílu a s deskou půlenou pro
snadnější transport stolů barva desek je světle šedá
Technické parametry:
Výška (mm)
Rozměr desky (mm)
Skládací deska stolu
Hmotnost (kg)

740
1830 x 760
ano
14,5
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SKLÁDACÍ PLASTOVÝ STŮL

SKLÁDACÍ PLASTOVÁ LAVICE

•
•
•
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•
•
•

jednoduše skládací a přitom velmi stabilní s vysokou nosností
využitelnost ve všech oblastech kde je zapotřebí rychlé trvalé, nebo
dočasné použití
konstrukce je z ocelových trubek o průměru 28 a 19 mm. Zajišťovací
mechanizmus po rozložení je rovněž ocelový
desky lavic jsou vyrobeny z vysokopevnostního HDPE materiálu
desky lavic jsou ve spodní části profilovány a vytváří tak prostor pro
podnoží ve složeném stavu
barva desek je světle šedá
Technické parametry:
Výška (mm)

430

Rozměr desky (mm)

1830 x 300

Hmotnost (kg)

9

SKLÁDACÍ STŮL PELICASE
Robustní
pracoviště
určené
pro
profesionální použití. Vyrobeno z chemicky
odolného
plastu,
voděodolný,
uzamykatelný pracovní stůl. Osazen 6
šuplíky pro využití v kancelářské činnosti
v poli. Vše pohodlně uzavřete do boxu , vč.
židle, kterou složíte do víka.
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Technické parametry:
Rozměry:
78 x 53.3 x 72.4 cm
Hmotnost (kg):
36,9 kg

SKLÁDACÍ LŮŽKO ARM-O-BUNK
Lůžko bylo navrženo na uspokojení potřeb při ubytování v polních
podmínkách. Potah je vyroben z tkaniny odolné vůči ušpinění a proležení.
Odolná a stabilní konstrukce s patentovaným řešením diskového spojení
umožňuje vytvořit několik různých druhů polního nábytku.

stejně tak i dvě oddělené postele
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Vytvoříte dvoupatrovou postel
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dokonce i pohodlnou pohovku
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Pro transport nábytek rozložením minimalizujete do dvou malých tašek.
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Technické parametry:
Hmotnost vaků

46 kg

Nosnost

272 kg/lůžko

Externí rozměry

208 cm x 100 cm x 110 cm
(dxšxv)

Spací plocha

201 cm x 88 cm (dxš)

Výška spodního lůžka

40 cm

Výška horního lůžka

99 cm

Transportní rozměry vnitřní

100 cm x 45 cm x 9 cm

Transportní rozměry vnější

102 cm x 53 cm x 24 cm

