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W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

przestrzeń do przechowywania  
HIGHTOWER

Szafki HIGHTOWER oferują różne opcje układania przestrzeni do przechowywania, 
szuflad, półek i ram do zawieszania folderów.

Po otwarciu szafki zobaczysz po obu stronach przejrzystą przestrzeń do przechowywa-
nia, dzięki czemu HIGHTOWER może być używany przez dwie osoby.

W kilku krokach możesz w dowolnym momencie zreorganizować przestrzeń i dostoso-
wać ją do swoich indywidualnych potrzeb.

• zorganizowana przestrzeń do przechowywania
• szybki dostęp do wszystkich przechowywanych przedmiotów
• przestrzeń do przechowywania w postaci otwartych metalowych skrzynek, zamykanych 

skrzynek, półek, szuflad lub ram do zawieszania folderów
• możliwość wkładania skrzynek własnej produkcji
• prosty montaż
• nośność do 90 kg
• możliwość regulacji frontu
• dostępne dwie głębokości szafki

 – wariant 750 – szerokość 400 × wysokość 1121 × głębokość 728 mm
 – wariant 500 – szerokość 400 × wysokość 1121 × głębokość 464 mm

kod opis do głębokości (mm)

górne prowadnice

prowadnice z mocowaniem 
do dna

kod opis do głębokości (mm) kolor

rama wysuwna

antracyt

srebrny

antracyt

srebrny

słupek wzmacniający
antracyt

srebrny

Prowadnice

Rama

• do jednej szafki potrzebna jest 1 para prowadnic do dna i 1 para prowadnic górnych
• prowadnice z dociągiem i tłumieniem

 Ĺ oba typy ramek (750 i 500) należy uzupełnić piórnikiem lub wkładką z ładowarką 
QI i USB ze str. 11.36

Przestrzeń do przechowywania HIGHTOWER
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W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

przestrzeń do przechowywania  
HIGHTOWER

kod opis do głębo-
kości (mm) kolor

metalowa 
skrzynka

antracyt

srebrny

antracyt

srebrny

kod opis do głębo-
kości (mm) kolor

metalowa 
skrzynka 
zamykana

antracyt

srebrny

antracyt

srebrny

kod opis do głębo-
kości (mm) kolor

półka
antracyt

srebrny

kod opis kolor

piórnik
antracyt

srebrny

kod opis kolor

kątownik do skrzynek 
drewnianych

antracyt

srebrny

kod opis kolor

metalowa wkładka z bez-
przewodową ładowarką  

i 2 szt. USB 5 V

antracyt

srebrny

kod opis do głębo-
kości (mm) kolor

szuflada z 
prowadnicą

czarny

kod opis do głębo-
kości (mm) kolor

rama z 
prowadnicą do 
zawieszania 
folderów

czarny

Systemy do przechowywania

AKCESORIA

• zamek jest częścią skrzynki

• służy do przymocowania drewnianej skrzynki własnej produkcji
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regulowany stelaż z siłownikiem Kesseböhmer
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

• szybkie i delikatne podnoszenie – ponad 100 mm/sek.
• regulacja siły do 70 kg
• funkcja bezpieczeństwa oparta na technologii zaworów, 

która zapobiega szybkiemu opadaniu
• niepotrzebne zasilanie elektryczne
• stabilna prowadnica na rolkach prowadzących

 Ĺ  podstawa do stołu z tłokiem str. 8.78

• regulacja wysokości 680–1180 mm
• praca siłownika bez hałasu
• stelaż jest składany – idealny do transportu, szybki 

montaż oszczędza czas
• zalecana głębokość stołu 800 mm
• regulacja wysokości

kod kolor do stołu o 
długości (mm)

biały

srebrny

czarny

biały

srebrny

czarny

biały

srebrny

czarny

biały

srebrny

czarny

kod kolor

Inbus/narzędzie do regulowania siły siłownika

Stelaż z siłownikiem z regulowaną  
wysokością Kesseböhmer TMS94 Flexi Lift

AKCESORIA
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kod wykończenie wysokość (mm) podstawa 
(mm) 

maks. rozmiar blatu o 
grub. 18 mm (mm)

waga 
(kg)

biały

srebrny

czarny

chrom

• siła podnośnika 150 N

• podstawa do stołu z regulacją wysokości za pomocą tłoka
• szybka, cicha i elegancka regulacja wymaganej wysokości
• regulacja wysokości za pomocą podnośnika z siłą 150N (odpowiada 15 kg)
• podnośnik jest obsługiwany za pomocą dźwigni zamocowanej pod blatem stołu

Podstawa do stołu z regulacją wysokości  
Kesseböhmer TMR70

Tłok w profilu nogi umożliwia szybką i cichą regulację idealnej wysokości

wysokość podnóżka stołu można 
regulować za pomocą podnośnika ,  

patrz na str. 11.68

podstawa do stołu regulowana  
Kesseböhmer




