
Nabídka obsahuje 4 typy 
kontejnerů, které se odlišují 
počtem a uspořádáním 
zásuvek.

❯ Mechanismy s doživotní zárukou
❯ Organizér zásuvky
❯ Dělicí příčky zásuvky
❯ Hrany ABS
❯ 5 let záruka
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❯ HOBIS Kontejnery

Pojezdové mechanismy zásuvek mají integrovaný
systém STOP-CONTROL což znamená, že otevřením
jedné zásuvky jsou automaticky blokovány proti otev-
ření ostatní. Tři typy kontejnerů mají centrální uzamy-
kání všech zásuvek a systém STOP-CONTROL. Pouze
ekonomický model HK 23 je bez zámku a systému

Zásuvky jsou plastové, čela zásuvek jsou z laminova-
ných dřevotřískových desek v tloušťce 18 mm a jsou
olepené plastovou hranou ABS v tloušťce 2 mm.
Součástí vrchní zásuvky je i samostatný organizér 
(tzv. „tužkovník“) a prostorové dělicí příčky pro jednu
zásuvku. Tyto doplňky lze dokoupit i samostatně. 

Zásuvky HOBIS.

zásuvka na závěsné desky ❯
obsahuje vyjímatelnou konstrukci

prodloužená půda kontejneru ❯
umožňuje jeho přistavení ke stolům hloubky 78,6 cm
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40 x 60 x 60

HK 24 C

40 x 60 x 60

HK 23

40 x 60 x 78,6

HK 24 C 80
půda hloubky 78,6 cm

40 x 60 x 78,6

HK 23 80
půda hloubky 78,6 cm

THBN
tužkovník pro všechny typy

kontejnerů

40 x 60 x 78,6

HK 22 ZSC 80
půda hloubky 78,6 cm

40 x 75,5 x 78,6

HK 25 C 80
půda hloubky 78,6 cm

39 x 20 x 52,5

S 20
sokl na dorovnání 

do výšky stolu

40 x 60 x 60

HK 22 ZSC
jedna zásuvka 

pro závěsné desky

40 x 75,5 x 60

HK 25 C
přídavný kontejner 

ke stolu

DPN
dělicí přepážky zásuvky

STOP-CONTROL. V nabídce jsou dva druhy úchytek.
Usazením kontejneru na sokl dorovnáme výšku kontejneru
na výšku stolu, čímž vytvoříme z kontejneru samostatný sto-
lový prvek a tím zvětšíme pracovní plochu stolové sestavy.

Kontejnery jsou určeny pro stolové řady Standard, Novel a Integral.

Korpusy.

Korpusy jsou vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek v tloušťce 18 mm.
Vrchní deska v tloušťce 25 mm je olepena hranou ABS 3 mm, spodní deska pak 
hranou ABS 2 mm, která je vysoce odolná vůči mechanickému i dynamickému namá-
hání a chrání kontejner proti případnému poškození.

úchytky ❯
jsou v nabídce ve dvojím provedení

tužkovník a stavitelné dělicí překážky ❯
jsou příslušenstvím každého kontejneru

Rozměry jsou v pořadí šířka x výška x hloubka

USN

USH


