
Bútorozás 

A tervezett bútorok a rendszeres tisztításnak és egyéb enyhe mértékű nedvességbehatásnak 

ellenállnak, kereskedelemben kapható bútorok. Rendeltetésserű használatnak minősül a permetezés 

fertőtlenítési eljárással történő tisztítás. A bútorok a „Vénusz” bútorcsalád termékei, bútorozás során 

kiválthatók műszaki egyenértékű termékekkel. 

 

Számítógép asztal: 1 db 

GA-160/120-J számítógépes munkaasztal 

Vénusz irodabútor 

160 x 120 cm-es íves munkaasztal laplábbal, jobbos kivitelben. Az íves kialakítás elsősorban számítógépes 
munkavégzéshez optimális megoldás. Az asztal balos kivitelben is készül. Igény esetén KD kábelátvezető 
dugóval is ellátható. 

Asztal szélessége: 1604 mm 

Asztal mélysége: 1204 mm 

Asztal magassága: 744 mm 

Színválaszték: Vénusz irodabútor család színeiből 

Szintezőtalp: 4 db 

Szerelvénycsomag: 1 garnitúra 

Lábszerkezet: Laplábas kivitel 

Kivitel: Lapraszerelt 

 



Fiókos tároló: 4 db 

80-3F-FA Háromfiókos konténer 

Vénusz irodabútor 

Tárolja személyes dolgait, iratait kéznél lévő, könnyen elérhető helyen ezzel a háromfiókos asztal 

alatti konténerre. A fiókos szerkezet központi zárral szerelt, így Ön egy kulccsal, egyszerre tudja nyitni 

vagy zárni az összes fiókot. A fiókok méretüknél fogva akár 2 db A/4 dosszié tárolására is alkalmasak. 

A konténerhez 4 db 54 mm magas görgő tartozik, így a fiókos box teljes magassága 561 mm. A fiókos 

konténert igény esetén fékezhető, parkettára vagy kemény padlólapos felületre alkalmas görgőkkel. 

Bútor magassága: 507 + 54 mm 

Bútor szélessége: 432 mm 

Bútor mélysége: 573 mm 

Fogantyú: 3 db fém 

Színválaszték: Vénusz irodabútor család színeiből 

Zárszerkezet: Központi zár alaptartozék 

Görgő: 4 db 

 

 

 

 

 



Munkaasztal: 2 db 

IS-120/62 íróasztal 

Vénusz irodabútor 

120 x 62 cm-es íróasztal hagyományos, szögletes kialakításban, laplábbal 

Asztal szélessége: 1204 mm 

Asztal mélysége: 624 mm 

Asztal magassága: 744 mm 

Színválaszték: Vénusz irodabútor család színeiből 

Szintezőtalp: 4 db 

Lábszerkezet: Laplábas kivitel 

Kivitel: Lapraszerelt 

 

 

   

  

 

 

 

 

 



Öltözőszekrény 3 fő részére: 1 db 

Fogas: 1 db 

Pad(3 személyes): 1 db 

König Kasten 

 

 
 

 

3 rekesszel 

Alapfelszereltségek: 

• polc/kalaptartó 

• ruhaakasztó rúd 

• kopoltyúk az ajtón (szellőzés) 

• névtáblatartó 

• merevítőprofil 

• biztonsági zár két kulccsal 

• lapra szerelt 

 

Anyaga: I. osztályú vastag acéllemez 

 

Festés: porszórás 

 

Méret: 1800 x 900 x 500 mm 

 

Alapszín: RAL 7035, világosszürke 

 

 

 

 



RP-100 ipari forgószék görgős 3 db 

Íves, kerekített formai megjelenés - poliuratán ülő- és hátfelület - háttámla magassága és távolsága 

állítható - mozgatást könnyítő beépített "fogó" a háttámlában - erős, fém lábcsillag tappancsokkal 

vagy görgővel - gázliftes magasság állítási lehetőség - megerősített könyökszerkezet - karfa 

nélküli kivitel - garancia idő 12 hónap - szállítási idő kb. 2-3 hét 

 

- íves, kerekített formai megjelenés 

- poliuratán ülő- és hátfelület 

- háttámla magassága és távolsága állítható 

- mozgatást könnyítő beépített "fogó" a háttámlában 

- erős, fém lábcsillag tappancsokkal vagy görgővel - gázliftes magasság állítási lehetőség 

- megerősített könyökszerkezet 

- karfa nélküli kivitel  

- garancia idő 12 hónap 

- szállítási idő kb. 2-3 hét 

Az RP 100 ipari székek integrál hab alapanyagból készülnek. A felhasznált alapanyag nagyon magas 

szilárdságú, ellenáll az olaj-, zsír és víz igénybe vételekre. 

 

 


