
Regały przesuwne z napędem mechanicznym LITREG 

Regały przesuwne z napędem elektrycznym SOFT TOUCH

Regał biurowy z napędem elektrycznym SOFT TOUCH OFFICE
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM MECHANICZNYM
LITREG

ROZUMIEMY POTRZEBY
Rozumiejąc Państwa potrzeby w zakresie wyposażenia 
biur, archiwów i bibliotek, proponujemy produkowany 
przez nas system regałów przesuwnych. Jest to ideal-
ne rozwiązanie w zakresie archiwizacji i magazynowa-
nia, dające nieograniczone możliwości i pozwalające do 
maksimum wykorzystać powierzchnię archiwalną.

GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ

Szerokie możliwości wyposażenia oraz zestawień 
poszczególnych elementów zapewniają efektywne 
wykorzystanie nawet najmniejszej przestrzeni.
Dodatkowe wyposażenie: szuflady ramowe, wysuwane 
półki, podpórki do dokumentów zapewnia efektywność 
pracy i elastyczność zastosowania regałów.

ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ
Na każde Państwa zapytanie przedstawimy ofertę. 
Nieodpłatnie zaprojektujemy plan zagospodarowania 
regałami archiwum, magazynu czy biura, proponując 
najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie wyposażenia 
i funkcji.
Wspólnie z Państwem stworzymy rozwiązanie optymal-
nego i wydajnego wykorzystania pomieszczeń.

REGAŁ NA MEDAL
regał otwarty regał z drzwiami 

przesuwnymi
regał z drzwiami 

skrzydłowymi
regał zamykający  
ze ścianą pełną

RÓŻNE ROZWIĄZANIA
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Proponujemy Państwu rozwiązania, które dopasowują 
się do potrzeb ludzi w ich otoczeniu zapewniając funkcjo-
nalność, dynamikę, wydajność i jednocześnie przyjazną 
atmosferę.

Istnieje możliwość zmiany wysokości regałów oraz roz-
stawu półek zgodnie z potrzebami klienta.

REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM MECHANICZNYM
LITREG

Wysuwana szuflada
ramowa – ułatwia  

dostęp do dokumentów.

Półka wysuwana –
zapewnia funkcjonalność
i szerokie zastosowanie

regałów.

Podpórka do dokumentów
– gwarantuje wygodę
użytkownika i ułatwia

uporządkowanie
dokumentów.

Korba z blokadą  
– to kultura

użytkowania.

Korba z blokadą  
z zamkiem

– zapewnia dodatkowo
bezpieczeństwo.

Solidna rama nośna
zapewniająca stabilność
i wytrzymałość regału.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Solidny mechanizm  
korbowy – duże  

przełożenie,  
łatwość przesuwu.

Regulacja półek
mocowanych na zaczepy
– gwarantuje elastyczność

zastosowania regału.

Wzmocnienie krzyżowe –
zapewnia stabilność oraz

sztywność konstrukcji
regału.

Ramka z kartką do opisu
– pozwala na właściwą

organizację dokumentów.

Torowisko nawierzchniowe. Ogranicznik przesuwu.

PARAMETRY TECHNICZNE

wysokość regałów (mm) 2019 2394 2769

szerokość półki (mm) 1000 750

głębokość półki (mm)  250 300 350  370

ilość półek na regale 5, 6 lub 7 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem

światło między półkami 350 mm

regulacja wysokości półek co 25 mm (skokowo)

nośność półki 40 kg 80 kg – (opcja)

odboje dystansowe grubość 20 mm

napęd ręczny za pomocą korby

wyposażenie dodatkowe

	- przegrody do półek	- zamek – blokada	- szuflady pełne i ramowe na kartoteki wiszące (tylko dla głębokości półki 370 mm)	- półki wysuwane	- ściany siatkowe np. na obrazy	- regały szatniowe

Ściany siatkowe  
- do przechowywania 
obrazów, reprodukcji  

np. w muzeach.

Regały szatniowe  
- szerokie zastosowanie 

regałów.
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM MECHANICZNYM
LITREG

OPIS TECHNICZNY

listwy oporowe 
(ogranicznik)

półka

ściana boczna

stężenia krzyżowe 
wykonane z pręta

rama

tory stalowe 
ocynkowane

odboje dystansowe

tabliczka opisowa

pokrętło napędowe  
z blokadą

osłona

OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW 
PRZESUWNYCH SYSTEMU LITREG 6.3

1. Konstrukcja torów jezdnych

Tory jezdne wykonane są z płaskownika (2 x 70 mm)  
i płaskownika (10 x 20 mm) - ocynkowane. Oba te ele-
menty są ze sobą łączone (spawane). Wysokość całkowi-
ta toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą 
kołków szybkiego montażu 8x60 mm z kołnierzem stoż-
kowym. W torach skrajnych znajduje się odbój krańcowy 
zapobiegający wyjeżdżaniu regałów z torów.

Ilości torów:
 - dla zabudowy do 3000 mm – 2 tory (2 skrajne posiadają 
system antyprzechyłowy)

 - dla zabudowy do 5000 mm – 3 tory (2 skrajne posiadają 
system antyprzechyłowy)

 - dla zabudowy do 7000 mm – 4 tory (2 skrajne posiadają 
system antyprzechyłowy)

2. Podwozie regałów

Podwozie (rama) regałów o wys. 100 mm wykonana jest 
z profili stalowych zamkniętych oraz elementów giętych  
z blachy stalowej malowanej proszkowo. W ramie znajdu-
ją są wały. Na wałach osadzone są żeliwne koła jezdne  
z jednostronnym obrzeżem. Wszystkie koła jezdne są 
standardowo wyposażone w łożyska kulkowe co dodat-
kowo podnosi jakość użytkowania.
W ramie znajdują się odboje dystansowe zabezpieczają-
ce przed uszkodzeniem dłoni.
 
3. Konstrukcja korpusu regałów

Korpus regałów - ściany frontowe i boczne - wykona-
ne są z blachy stalowej malowanej proszkowo. Ściany 
przykręcane są do ramy (podwozia) regałów za pomocą 
blachowkrętów. Posiadają perforację ciągła, co 25 mm 
(na całej wysokości). Dodatkowo dla uzyskania więk-
szej sztywności zastosowane są wzmocnienia krzyżowe 
wykonane z pręta ocynkowanego ogniowo z naciągiem 
(regulacją).
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM MECHANICZNYM
LITREG

4. Konstrukcja półki

Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszko-
wo. Występują dwa rodzaje półek: półka puszka i półka  
z ogranicznikiem przesuwu dokumentów na sąsiednią 
półkę o wys. 22 mm. Nośność półki 40 kg (80 kg – opcja). 
Grubość półki 24 mm. Półki montowane są na podwój-
nych zaczepach. 

5. Konstrukcja mechanizmu napędowego

Rodzaj zastosowanego napędu – mechaniczny, wspoma-
gany przez korbę trójramienną – z tworzywa sztucznego  
z trzema obrotowymi gałkami. Przekładnia łańcuchowa 
jest wyposażona w element napędowy i element reduk-
cyjny. Przełożenie 1 do 6,8. Przemieszczenie regału 
następuje przy użyciu niewielkiej siły. Blokada w osi korby. 

6. Konstrukcja panela ozdobnego

Panele przednie (pełne) osłaniają mechanizm przesuwu. 
Osłona łamana o grubości 70 mm - zwiększa estetykę 
regałów. Panele wyposażone są w etykiety do opisywania 
zawartości regału. Panel ozdobny ma kolor jasno szary 
(RAL 7035) lub istnieje możliwość zastosowania innego 
koloru – do wyboru na podstawie naszej standardowej 
palety RAL. 

7. Wymagania odnośnie posadzki pomieszczenia

Różnica poziomu nie może być większa niż 10 mm na 
długości pięciu metrów w kierunku prostopadłym do ruchu 
regałów i 5 mm na długości czterech metrów w kierunku 
ruchu regałów. W przypadku większych odchyłek koniecz-
ne jest wyrównanie podłogi.
W związku z ingerencją w podłoże (kotwiczenie, wycina-
nie kanałów) należy posiadać dokumentację budowlaną 
posadzki (przekrój posadzki, umiejscowienie przewodów 
wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych lub innych).
W stropach ocieplanych (płyty styropianowe, wełna mine-
ralna, itp.) w miejscach ułożenia torów należy wykonać 
bruzdy i wypełnić litym betonem.
Tory powinny być ułożone prostopadle do ułożonych płyt 
stropowych.

PODSTAWOWY KOLOR REGAŁÓW POZOSTAŁE KOLORY REGAŁÓW

RAL 7035 

RAL 2004 RAL 9010 

RAL 6011 

RAL 1023RAL 1015 

RAL 6033

RAL 3020 RAL 7032 

RAL 5018 

RAL 3005 

RAL 5012 

RAL 8016 

RAL 7016 RAL 5010 RAL 9005 
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM MECHANICZNYM
LITREG

PRZYKŁADOWA ZABUDOWA REGAŁAMI PRZESUWNYMI

OSZCZĘDNOŚĆ POWIERZCHNI

model 3D
400 mb półki

projekt zabudowy
400 mb półki

regały stacjonarne
80 mb półki - ok. 1040 segregatorów

regały przesuwne
160 mb półki - ok. 2080 segregatorów

Zabudowa regałami STACJONARNYMI pozwala na 
przechowywanie zaledwie 1040 segregatorów.

Przy zastosowaniu SYSTEMU REGAŁÓW PRZESUW-
NYCH LITREG macie Państwo możliwość podwojenia 
powierzchni składowania, nie zmieniając powierzchni 
rzeczywistej.

Na tej samej powierzchni zabudowa regałami przesuw-
nymi pozwala na przechowywanie 2080 segregatorów.

Ze względu na indywidualne uwarunkowania technicz-
ne oraz wymogi klientów projekt wraz z kosztorysem 
wykonujemy po otrzymaniu od Państwa informacji  
o powierzchni do zabudowania oraz ewentualnych 
wymagań.
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM MECHANICZNYM
LITREG

REALIZACJE
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

NOWOCZESNY SYSTEM

Jest to nowatorskie rozwiązanie na rynku. Przesuwanie 
członów nie wymaga już pracy fizycznej człowieka.
Wystarczy delikatnie dotknąć w odpowiednim miej-
scu panel sterujący a regał udostępni potrzebne zbiory 
archiwalne. Idealne rozwiązanie przy dużych i często 
używanych zbiorach, gdy użytkownik niosąc dokumenty 
ma zajęte obie ręce, a szczególnie nadaje się do obsłu-
gi przez osoby niepełnosprawne. Regały poruszają się 
płynnie, co zabezpiecza dokumenty przed niekontrolo-
wanym przesuwaniem się w czasie ruchu regałów.

regał z drzwiami 
przesuwnymi

regał siatkowyregał z półkami
REGAŁ NA MEDAL

RÓŻNE ROZWIĄZANIA

obejrzyj zasadę działania 
regału elektrycznego
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

ŚCIANA NOŚNA

Ściana nośna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Na ścianie znajdują się otwory do umiesz-
czania zaczepów półki. Otwory są rozmieszczone z rozstawem, co 25 mm na całej długości ściany nośnej (skokowo 
lub ciągle). Konstrukcja wykonania zaczepów zapewnia swobodną zmianę położenia półek. Sztywność poprzeczną 
regałów zapewniają stężenia krzyżakowe – śruba rzymska. 

SZYNY JEZDNE

Tory jezdne są ocynkowane. Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków roz-
porowych. Skrajne tory posiadają system antyprzechyłowy zabezpieczający przed przewróceniem się regału. Dobrana 
ilość szyn jezdnych zapewnia lekkie i swobodne przemieszczenie regałów przy jednoczesnym, właściwym przeniesie-
niu zakładanych obciążeń. Istnieje możliwość wykonania zabudów posiadających przenoszenie na tor z łańcuchem.

FUNKCJE REGAŁU

Regały posiadają przeniesienie napędu za pomocą ele-
mentów składających się z silnika elektrycznego i kół 
zębatych sprzężonych z wałem napędowym. System 
sterowania regałami wyposażony jest w następujące 
funkcje:
 - otwieranie,
 - blokowanie,
 - zerowanie,
 - sygnalizacja awarii,
 - rozsunięcie, wietrzenie,
 - ochrona pracowników, bezpieczeństwo.

PODSTAWA JEZDNA

Podwozie - rama regałów wykonana jest z profili stalowych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej prosz-
kowo w kolorze RAL 7035. W ramie znajdują się wały. Na wałach osadzone są żeliwne koła jezdne. Wszystkie koła 
jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe, co dodatkowo podnosi jakość użytkowania. Podstawy są 
wyposażone w gumowe tzw. odbojniki dystansowe, zabezpieczające przed całkowitym zsunięciem się regałów. Regały 
mają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatych sprzężonych 
z wałem napędowym.
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PÓŁKI, PANEL BOCZNY

Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, posiada ogranicznik przesuwu dokumentów na sąsiednią 
półkę. Nośność półki 40 kg lub 80 kg (opcja). 
Ściana przednia od strony panelu sterującego jest osłonięta panelem ozdobnym. Na całej szerokości panelu umocowa-
na ramka – kieszeń przystosowana do wkładania fiszek opisowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Regały mają możliwość zamknięcia i blokady za pomocą kluczy, bez udziału których niemożliwe jest uruchomienie 
napędu regału tzw. kontrola dostępu do poszczególnych korytarzy między regałami dla pracowników, którym przy-
pisany jest konkretny klucz. Mają również możliwość „pozycjonowania nocnego” polegającego na zaprogramowaniu 
rozsunięcia regałów w równych odległościach w celu wentylacji przechowywanych materiałów. Regały są wyposażone  
w system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami. 
Zapewni to ochronę pracowników obsługujących regały. Dodatkowo system sterowania regałami jest wyposażony  
w system bezpieczeństwa pasywnego. System ten jest funkcją bezpieczeństwa, która zmusza użytkownika do spojrze-
nia najpierw w otwarte skrzydło, aby otworzyć następne. Konstrukcja regałów i sposób ich działania gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo pracowników obsługi.

REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

Regały przesuwne z napędem elektrycznym łączą  
w sobie cechy archiwizacji ogromnych zasobów doku-
mentacji z najwyższą kulturą obsługi.
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

PANEL STERUJĄCY

Sterowanie przesuwem regałów odbywa się poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie czołowej każdego rega-
łu. Istnieje możliwość sterowania wszystkich zabudów bloków regałowych poprzez jedną jednostkę komputerową.
Panel sterujący o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu i otwarcie korytarza. Otwarcie i zamknię-
cie danego słupka regału polega na jednokrotnym naciśnięciu przycisku na panelu sterującym. Panel ten jest wyposa-
żony w system diod sygnalizacyjnych informujących o awarii systemu sterowania. Dodatkowo program zarządzający 
sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii.

ELEKTRYCZNY NAPĘD

Przesuwanie regałów odbywa się poprzez panel sterujący.

Przewody elektryczne znajdują się w kanałach kablowych 
umieszczonych w górnej części regału – jako ramiona mię-
dzy członami.lub

Regały sterowane nowoczesnym napędem elektrycz-
nym. Panel sterujący i cały mechanizm napędu elek-
trycznego są dopracowane w każdym szczególe, z naj-
większą troską o bezpieczeństwo i komfort użytkownika.
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INFORMACJE TECHNICZNE SYSTEMU SOFT TOUCH

wysokość regałów (mm) 2019 2394

szerokość półki (mm)
1000 750

lub ustalona z klientem

głębokość półki (mm) 300

ilość półek na regale 5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem

światło między półkami 350 mm lub ustalona z klientem

regulacja wysokości półek co 25 mm (skokowo)

nośność półki 40 kg  80 kg – (opcja)

odboje dystansowe grubość 20 mm

napęd elektryczny

wyposażenie dodatkowe
	- przegrody do półek	- oświetlenie	- wysuwane szuflady ramowe	- panele siatkowe
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REGAŁY
PRZESUWNE
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Oświetlenie przestrzeni między rozsuniętymi regałami. Oświetlenie jest sterowane elektronicznie i uruchamia się tylko 
nad przestrzenią, w danej chwili uruchomioną przez obsługę do pracy. Oprawy oświetleniowe są zamocowane na 
wspornikach metalowych przykręcanych do półek górnych (kryjących) regału. Oświetlenie włącza się automatycznie 
po uruchomieniu rozsuwania się regałów i wyłącza się po uruchomieniu zsuwania się danej przestrzeni. Dostarczana 
automatyka sterowania oświetleniem (poprzez zarządzanie komputerowe) umożliwia również ustawienie czasu, po 
jakim oświetlenie ma się wyłączyć.

System paneli siatkowych do bezpiecznego przechowywania obrazów.

Wysuwane szuflady ramowe ułatwiające dostęp do dokumentów.

Istnieje możliwość zmiany wysokości i rozstawu półek 
oraz dobrania rozwiązań do indywidualnych potrzeb 
użytkowników.

REGAŁY NA MEDAL
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REGAŁY
PRZESUWNE
REGAŁ BIUROWY
Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH OFFICE

Regał biurowy elektryczny to bardzo efektywne rozwią-
zanie, które znacznie ułatwia zmianę aranżacji biura  
i jego unowocześnienie, a jednocześnie stanowi funk-
cjonalną propozycję wyposażenia wnętrza. Obecnie 
w projektowaniu przestrzeni stawia się na rozwiązania 
elastyczne. My, zamiast wydzielonych sal, proponu-
jemy mobilne regały biurowe, które zawierają w sobie 
wszechstronne rozwiązania. Systemy regałów biuro-
wych są nie tylko łatwiejsze do wdrożenia i tańsze od 
stawiania ścian działowych, ale także mogą rozrastać 
się i zmieniać razem ze zmieniającymi się potrzebami  
i zabudową w biurze. 

Regał może być wyposażony w część biurową składają-
cą się z szaf żaluzjowych wyposażonych w półki, szafek 
skrytkowych i otwartych półek na segregatory. Część 
socjalna to drążek na ubrania, półki na buty i podręczne 
części garderoby. Ostatni człon stacjonarny to tapicero-
wane siedzisko. Tu pracownik może odpocząć podczas 
przerwy w pracy, porozmawiać przez telefon lub wypić 
kawę.

Regał przesuwny biurowy o napędzie elektrycznym  
z elementami tapicerowanymi to nowatorska propozycja 
kompleksowego urządzenia pomieszczenia biurowego. 
Łączy w sobie funkcje użytkowe związane z codzienną 
pracą w biurze, szatnią, jak również jest świetnym roz-
wiązaniem dla strefy wypoczynku w biurze.

PARAMETRY TECHNICZNE SOFT TOUCH OFFICE

wysokość 1500

szerokość 1000 1500 2000

głębokość 600 800

przykładowy sposób 
wykonania

 - wieniec górny pokryty blatem wykonanym z płyty MDF o gr. 16 mm, krawędzie blatu okleinowane,  - korpus regału wykonany z 
blachy o gr. 0,6 - 0,8 mm,  - drzwi szafek wykonane z płyty MDF o gr. 16 mm i blachy o gr. 0,8 mm, zamykane zamkiem ryglującym w 1 

punkcie,  - ściany frontowe wykonane z blachy o gr. 1,0 mm,  - elementy osłony czołowej i tylnej regału tapicerowane

przykładowy sposób
wyposażenia

 - szafy żaluzjowe o szerokości ~ 725 mm wyposażone w metalowe półki,  - półki o głębokości ~300 i ~400 mm wykonane z metalu, 
montowane z obu stron segmentu,  - wieszak na ubrania,  - szafki o głębokości ~300 i ~400 mm z drzwiami z płyty MDF i metalu, montowane z 

obu stron segmentu,  - regał na segregatory z półkami przestawnymi co 25 mm,  - siedzisko tapicerowane o wysokości 450 mm

Przedstawione wykonanie regału i wyposażenie jego wnętrza jest przykładowe. Istnieje możliwość wykonania regału na 
specjalne zamówienie w oparciu o propozycje klienta.

Napęd  - napęd elektryczny, zasilanie w torze,  - segmenty z możliwością przesunięcia na dowolną odległość,  - przeniesienie napędu za pomocą 
silnika elektrycznego małej mocy i kół zębatych sprzężonych z wałem napędowym

Zasilanie  - instalacja regałowa zasilana 230 VAC/16A,  - wszystkie elementy sterujące i napędowe zasilane napięciem stałym max. 24V

Sterowanie  - panel sterujący, dotykowy na ścianie frontowej każdego regału o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu regałów 
i otwarcie korytarza,  - dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii

Funkcje systemu 
sterowania  - otwieranie,  - blokowanie, - zerowanie, - sygnalizacja awarii, - rozsuniecie, wietrzenie, - ochrona pracowników, bezpieczeństwo

Torowisko  - nawierzchniowe z ingerencją w posadzę (kotwiczone) lub z wypełnieniem, - tory jezdne ocynkowane

Bezpieczeństwo
 - funkcja wykrywania przeciążenia systemu, - funkcja zatrzymania regałów przy oporze 30 kg,  - system przeciążeniowy (elektryczny), 

reagujący, reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami

Inne możliwości  -  możliwość tzw. „pozycjonowania nocnego” polegająca na zaprogramowaniu rozsunięcia regałów w równych odległościach w celu 
wietrzenia przechowywanych materiałów

Konstrukcja regałów i sposób ich zarządzania gwarantują pełne bezpieczeństwo pracowników. Poszczególne zabu-
dowy regałowe projektowane są zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Segment 1 - jezdny zamykający wyposażony jest w 
dwa zestawy szafek żaluzjowych. Szafki zamykane 
na zamki cylindryczne. Służą do przechowywana se-
gregatorów lub innych materiałów biurowych. Dolna 
szafka wyposażona jest w półkę przestawną i umoż-
liwia przechowywanie dwóch rzędów segregatorów. 
Korpus szafek wykonany jest z blachy stalowej, malo-
wany proszkowo.

Segment 2 - jezdny wyposażony jest w dwa zestawy 
przedziałów szatniowych. Każdy segment umożliwia 
przechowywanie ubrań na wieszakach, a dodatkowe 
doposażenie w półki umożliwia przechowywanie bu-
tów oraz innych części garderoby. Każdy przedział za-
wiera półkę z metalowym drążkiem oraz dolną prze-
stawną półkę. Elementy wykonane z blachy stalowej, 
malowane proszkowo.

Segment 3 - jezdny wyposażony jest w dwie szafki 
skrytkowe oraz w dwa przedziały regałów na segrega-
tory. Szafki zamykanie drzwiami w wykonaniu: z me-
talu i z płyty MDF, zamykane na zamki cylindryczne.
Przedział na przechowywanie segregatorów wyposa-
żony jest w trzy półki przestawne co 25 mm.
Korpus szafek oraz elementy przedziału na segrega-
tory wykonane są z blachy stalowej, malowane prosz-
kowo.

Segment 4 - stacjonarny wyposażony jest w tapice-
rowane siedzisko o wysokości ~450 mm. Dodatkowo 
pod siedziskiem znajduje się wolna przestrzeń do 
przechowywania katalogów, czasopism, itp.

Segment 1 Segment 2

Segment 3 Segment 4
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