
 

   

   

Kontorimööbel OFFIX-R

OFFIX - uue põlvkonna kontorimööbel, mis kujutab endas tänapäevast kontoriruumide paigutamise 
kontseptsiooni. See on mõeldud ak�ivselt juhitavale e�evõ�ele, kellel on kõrged nõudmised 
tööprotsesside korraldamisel. 
Offix-seeria mööbel on saadaval kolmes värvitoonis: vaher, wenge, metallik.

Lauaplaat: 25 mm
Lauajalgade mõõt: 18mm lamineeritud puitlaastplaat, metallist tugi
Karkass: 18 mm.
Alusmaterjal: kolmekihiline keskkonnasõbralik lamineeritud puitlaastplaat
Servad (peamised elemendid): 2mm ABS serv
Servad (muud elemendid): 2mm ABS serv
Lisatarvikud: alumiinium
Lauad ja reguleeritavad jalad: plas�st alus, metall, reguleerimisvahemik 15mm
Kapi sahtlid: metaboks
Sahtli lukud: kesklukud
Tugevusühendused: kvaternaarsed ekstsentrikud
Pakend: 5-kihiline lainepappkarp, vahtplast, plas�st nurgatükid
Garan�i: 60 kuud

Kõigil OFFIX seeria laudadel on reguleeritava kõrgusega jalad. Lauad on ergonoomiliselt kumera 
lauaplaadiga. Kasutades lisaelemente, saab luua tavalisest lauast näiteks koosolekulaua. 
Osa lauaplaate on varustatud reguleeritava alumiiniumist toega. Küljeplaadid ja karkass on 
valmistatud vaid 18 mm puitlaastplaadist. Mööbli eesosa on ääristatud 2 mm PVC äärega. Tagumine 
pool on servatud 1 mm PVC äärega.

Kappidesse (2x01) saate paigaldada 4 väikest sahtlit (5x01) või ühe toimikusahtli (5x02) ja ühe 
väikese sahtli. Mõlemal juhul võib ülemine väike sahtel olla lukuga (5x01Z).
Ratastel kappi (2x02) saab paigaldada kas 4 väikest sahtlit (5x04) või ühe sahtli (5x04) ja ühe 
toimikusahtli (5x05). Ka sellele kapile saab 7x28 kinnituse abil paigaldada 3x07 elemendi.

Külgmistele laudadele (2x03,2x04) saab paigaldada ülemised sahtlid koos lukuga. Ülejäänud sahtlid 
saab paigaldada kas neli 5x01 sahtlit või ühe 5x01i ja 5x0 sahtli.
Külgmistel laudadel kasutatakse 2x21 või 2x22 ülemisi paneele. Kinnitatavad kapid on varustatud 
reguleeritavate jalgadega, mis on pakendiga kaasas.

Ratastel kapp (2x05) - metallkarkassiga, lauaplaadiks on 25 mm puitlaastplaat, alusmaterjal ja küljed 
on 18 mm puitlaastplaat. Kapp on ääristatud 2 mm ABS servaga.
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Komplek� kuuluvad ka liuguksed. Kapi ülaosa on valmistatud 25 mm paksusest puitlaastplaadist. 
Saadaval on 2 suurust - 2x23 (saab kinnitada lauale, 700 mm) või 2x24 (saab kinnitada lauale, eraldatud 
vahedetailiga, kogusuurusega 930 mm). Elemendid võivad olla nii Wenge, Vahtra kui ka Metallk toon-
ides.

Kontoritehnika kapp (2x06) - metallik karkass, 25 mm puitlaastplaat, servatud 2 mm PVC äärega, muud 
elemendid 1 mm. Karkassiga on kaasas ruloo-uksed (LDSP25mm) -2x25. Kontoritehnika kapi komplek� 
kuuluvad ka ra�ad, mison pakendis kaasas. Elemendid võivad olla nii Wenge, Vahtra kui ka Metallk 
toonides.

Teeninduskapp (2х07) - raam LDSP 18mm, metallik. Servad 2 mm ja 1 mm. Väljatõmmatav süsteem. 
Sujuvaks liikumiseks kasutatakse spetsiaalset rullik-süsteemi. Kapi ülemine ja fassaadiosa on saadaval 
Vaher ja Wenge toonides.

3x01-3x07, 3x15 paneelid - 25 mm puitlaastplaat, 2 mm PVC serv. Varustatud ühendusplaa�dega, 
valmistatakse kolmes värvitoonis: vaher, wenge, metallik.

Elemendid 3x11-3x14 - LDSP 25 mm, 2 mm PVC serv. Komplekt sisaldab Z-kujulisi ühendusplaate. Neid 
valmistatakse kolmes värvitoonis: vaher, wenge, metallik.

Riiulid 3x21, 3x22 - LDSP 25 mm, 2 mm PVC serv. Varustatud Z-kujuliste ühendusplaa�de ja 
kinnitusnurkadega. Neid valmistatakse kolmes värvitoonis: vaher, wenge, metallik.

Riiulid3x23-3x26 - 25 mm puitlaastplaat, 1 mm PVC serv. Komplek� kuuluvad kinnitatavad riiulid.

Värvus - metallik. Küljed 25 mm puitlaastplaat, 2 mm ja 1 mm PVC serv. Ülemised ja alumised paneelid 
8 mm puitlaastplaat. 3 sektsiooni kõrgused riiulid saab paigaldada nii jagadele (7x11) kui ka 
reguleeritavatele jalgadele (7x04). Riiulid, mis on kõrgemad kui 3 sektsiooni, paigaldatakse 
reguleeritavatele jalgadele (7x04).

On kolm valikut:
1. 460 mm paksusega - 4x31, 4x51. Neile saab paigaldada järgnevad uksed: 5x21, 5x31, 5x51, 5x22, 
5x32. Igasse sektsiooni saab panna 3 väiksemat kappi (5x01) või ühe toimikukapi (5x02)

2. Riiulid laiusega 620 mm - 4x33, 4x43, 4x53. Varustatud ruloo-ustega (5x61-5x63). On üks nüanss: 
5x61 saab paigaldada vaid teise sektsiooni ja kõrgemale, 5x62 kolmandale ja kõrgemale ning 5x63 
neljandale ja viiendale. Samu� saab igasse sektsiooni panna 3 väikest 5x06 sahtlit või ühe 5x07 
dokumendisahtli. Karkassid 4x53 ja 4x53-G on varustatud 5x52 ustega.

3. Riiulid laiusega 888 mm - 4х32, 4х52. Kapid võivad olla varustatud uustega: 5х23, 5х33, 5х24, 5х34, 
5х54. Igasse sektsiooni saab panna kas kolm väikest 5x04 sahtlit või ühe 5x05 või 5x05z failisahtli.
4x52-G garderoobi jaoks kasutatase 4x53 uksi. Element 4x60 on iseseisev üksus. Võimalik pagaldada nii 
ratastega jalad (7x11) kui ka reguleeritavad jalad (7x04).

Retseptsioon - Elemendid 8x01, 8x02. Ääristatud 2 mm PVC äärega. Alusmaterjalina on kasutatud 
metallik tooni 18 mm puitlaastplaa�. Esipaneelid on varustatud ruloo-ustega. 8x01 laudade jaoks 
kasutatakse standartseid 1x06. Elemendi 8x03 puhul - kas lauaplaat 8x06 lauajalad 7x01 või 8x05.
Sõltuvalt sellest kuhu kinnitatakse: kui küljele 1600, siis 8x06 kui 1400, siis 8x05. Ülaosad 8x02 
paigaldatakse raamile  8x01, 8x04 pealsed 8x03 raamile. Ülaosade värvivalikusse kuuluvad Vaher ja 
Wenge.


