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Dostopnost do predalov je omogočena iz obeh strani elementa. Novi koncept 
obojestranskega sistema za izvlečni predal ponuja številne možnosti uporabe. Vse od 
kuhinjskega otoka, prodajnega pulta, do delilnika prostora ali laboratorija. Visoko mero 
prilagodljivosti predala dosežemo s prilagojeno izdelavo notranjega dela predala z 
različnimi širinami in globinami.

Prednosti izdelka:
• Dostopnost shrambe je mogoča iz dveh različnih strani/prostorov/con in tako 

privarčujete na času ter izboljšate učinkovitost uporabe.
• Edinstveni izvlečni predal z obojestranskim izvlekom, omogoča enotno ličnico, saj se 

ličnica pri povleku, na drugi strani ne premakne.
• Funkcija Tipmatic zagotavlja enostransko brezročajno odpiranje.
• Individualno prilagodljiv izvlek, glede na mere in material.
• Ponuja inovativne rešitve za natančno določene zahteve.
• Možnosti uporabe: kuhinjski otoki, prodajni pulti, zdravstveno področje, delilnik 

prostora, POS-prodajna mesta, kozmetični saloni, laboratoriji, itd.
Tehnične prednosti:
• Ličnica je obojestransko 3D-nastavljiva.
• S povsem vnaprej montiranim setom okovja, privarčujete na času in pridobite večjo 

učinkovitost pri vgradnji.
• Tehnologija vodila zagotavlja izjemne drsne značilnosti.

Nasvet: okovje lahko po želji opremite s povlečnim blaženjem na drugi strani.

Obseg dobave:
• Vodila izvleka.
• Sojemalnik.
• Pritrdilni material.
• Tekalni profili.

Oprema: obojestransko blaženje
Širina korpusa: 550-915 mm
Svetla višina: 89-216 mm
Višina čelnice: največ 250 mm
Material: kovina
Površina: cinkana

Št. artikla Tovarniška številka Globina korpusa mm Nosilna moč kg EM Cena v EUR na

103 370 253 n 200.2481.04 530-609 40 kos 530,03 1 kos

103 370 254 n 200.2482.04 610-759 40 kos 555,51 1 kos

103 370 255 n 200.2483.04 760-900 40 kos 580,97 1 kos

Skupina artiklov 300 341

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR na

103 370 256 n Brezročajno odpiranje PEKA Riverso Tipmatic kos 45,11 1 kos

103 370 257 n Sinhronska palica PEKA Riverso kos 5,61 1 kos

Izvlečni sistem Peka Riverso

Podrobna montaža na dvojnem dnu.


