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Irodabútor asztallábak  5.173

480
■Pechino asztalláb

fém kör-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410000 

A Pechino asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok külön 

rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

720

69
5

65420

■Tokyo asztalláb

csíkos-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410010 

A Tokyo asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok külön 

rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

685

65480
■Canberra asztalláb

négyszög-lyukas burkolattal (külön rendelhető)

szín: alumínium RAL9006

 00010410020 

A Canberra asztallábakhoz a 5.174. oldalon található burkolatok 

külön rendelhetők az ott szereplő cikkszámokon.

685

65480

■Bangkok asztalláb

fém körmintás burkolattal

A láb a képen látható bukolattal együtt rendelhető.

rendelés: párban

szín: alumínium RAL9006

 00010410040 

■Lábkötők Pechino asztallábhoz

szín: alumínium RAL9006

méret: ø42 mm

névleges hossz (mm) cikkszám

1200 00010411000

1400 00010411010

1600 00010411020

1800 00010411030

69
5

690

65480 ■Kuala Lumpur asztalláb

fém körmintás burkolattal

A láb a képen látható bukolattal együtt rendelhető.

szín: alumínium RAL9006

 00010410030 
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5.174 • Irodabútor asztallábak  • Kábelcsatornás kötők, kiegészítők
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Ø80

200

műanyag csíkos fém körmintás fém négyszög lyuk. fém csíkos lyuk. fém körlyukas

Tokyo 00010410350 00010410360 00010410370 00010410380 00010410390

Canberra 00010410300 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

Pechino 00010410290 00010410311 00010410320 00010410330 00010410340

■Kábelcsatornás kötők

a Tokyo, Canberra, Bangkok,

Kuala Lumpur és Singapore

asztallábakhoz

szín: alumínium RAL9006

névleges 

hossz (mm)
L (mm) cikkszám

1200 1140 00010411100

1400 1340 00010411110

1600 1540 00010411120

1800 1740 00010411130

■Kábelcsatornás 

teleszkópos kötő

szín: alumínium RAL9006

névleges hossz (mm):1200-2000   

 00010411140 

■Singapore középső láb

L alakú asztalokhoz,

kábelcsatornás kötőkkel

alkalmazható

magasság: 695 mm

átmérő: 80 mm

szín: alumínium RAL 9006

 00010410050 

■Asztalláb burkolatok

■Kábelcsatornás

teleszkópos T-kötők

L alakú asztalokhoz

szín: alumínium RAL9006

névleges hossz (mm) cikkszám

710-1110 00010411150

1110-1910 00010411160
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Irodabútor asztallábak • Előlap tartó bilincsek 5.175

■Felfogató

ø 50 és ø 60 mm-es lábakhoz

szín: fekete

 00001508970 

■Gyűrű csavarral

ø 50 mm-es lábhoz:

 00001508965 

ø 60 mm-es lábhoz:

 00001508967 

■Adapter

 00001508972 

■Felhasználási lehetőségek
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5.176 • Kábelcsatorna, kábelkivezetők

■37701 AL kábelvezető

Elemei szétszedhetők, az asztal magasságához igazíthatók.

A csomagolás tartalmazza a klippes felfogatáshoz és a csavarral történő rögzítéshez is a 

szükséges adaptereket.

L=720mm

szín: alumínium  

anyag: műanyag, fém

 00010405100 

■Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

60 fekete 00010400620

60 szürke 00010400700

60 alumínium 00010400710

■Eclipse 1 Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 alu-antracit 00010401180

■Eclipse 2 Kábelkivezető

D (mm) szín cikkszám

80 alu-antracit 00010401190
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Kábelkivezetők • Billentyűzet- és írószertartók 5.177

■30102  Kábelkivezető

szín cikkszám

fekete 00010400000

fehér 00010400007

szürke 00010400001

ezüst 00010400002

krém
(juhar)

00010400003

capuccino
(cseresznye)

00010400004

sötétbarna
(wenge)

00010400005

világosbarna
(bükk)

00010400006

Ø60

21

Ø71.5

Ø80

21

Ø95

■30103  Kábelkivezető

szín cikkszám

fekete 00010400020

fehér 00010400027

szürke 00010400021

ezüst 00010400022

krém
(juhar)

00010400023

capuccino
(cseresznye)

00010400024

sötétbarna
(wenge)

00010400025

világosbarna
(bükk)

00010400026

564

27
041

5

61
5

36

■32102 Billentyűzettartó

szélesség: 564 mm

mélység: 270 mm

magasság: 36 mm

szín cikkszám

szürke 00010406000

fekete 00010406001

■90 620 írószertartó

szélesség: 414 mm

mélység: 500 mm

magasság: 36 mm

szín cikkszám

fekete 00010403400
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5.178 • Villamossági kiegészítők • VersaLogic

Vezérelt hálózati elosztó

■VERSATEK konnektor-elosztó 03VI0005NR

3 konnektorral+2RJ45CAT6 informatikai aljzattal

Irodai, vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

szín: fekete

méret: 232×51×62,5mm

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420000 

■MASTER AND SLAVE 

energiatakarékos konnektor-elosztó 03VI00L5NR

Irodai, vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

szín: fekete

méret: 445×51×62,5mm

feszültség: 230V/50Hz

max. terhelhetőség: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420010 

vezérlő konnektor

MASTER

vezérelt konnektorok

SLAVES

folyamatosan működtetett konnektor

ALWAYS ON

A rendszer biztosítja a vezérelt konnektorok (zöld kerettel 

kiemelve) automatikus ki- és bekapcsolását. A vezérlő 

konnektorra (kék kerettel kiemelve) csatlakoztatott készülék 

lekapcsolása után a vezérelt konnektorok áramellátása is 

megszűnik, majd a vezérlő konnektorra kapcsolt készülék 

bekapcsolása után a vezérelt konnektorok ismét áram alá 

kerülnek. Az „ALWAYS ON” (fekete kerettel) konnektor az 

előzőektől függetlenül folyamatosan bekapcsolt állapotban 

van. 
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Villamossági kiegészítők • VersaLogic   5.179

■VERSAFLAP DUAL süllyesztett konnektor-elosztó 

03ED201327AL005

L =270 mm

3 konnektorral +2RJ45CAT 6 informatikai aljzattal

Irodai, vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

szín: fekete

kivágási méret: 257x121 mm

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420040 

■VERSAFRAME 

süllyesztett konnektor-elosztó 

03VIB005NRIN

3 konnektorral+2RJ45CAT6 informatikai 

aljzattal Irodai, vagy általános használatra, 

kizárólag beltérben.

szín: fekete

kivágási méret: a rajz szerint

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420020 

130

26
6

11
9

■VERSAPULL  kihúzható konnektor-elosztó

03VI6002NR 

D=80 mm

3 konnektorral+2RJ45CAT6 informatikai aljzattal

Irodai, vagy általános használatra, kizárólag beltérben.

szín: fekete

kivágási méret: a rajz szerint

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420030 

21
7

kivágási méret

�8
0

110

264 85

51

260+0/-,05

242 +0/-0,5

24 64

R=max. 3

kivágási méret
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5.180 • Villamossági kiegészítők • VersaLogic

■POWER CABLE tápkábel 03VI9002NR03 

L=3000 mm

 00010420100 

■VERSALINK

2 konnektorral / 1 USB 5V aljzat

2 RJ45 CAT6 informatikai aljzat / 1 HDMI csatlakozó aljzat 

03VI70J2AL

szín: alumínium

kivágási méret: 201x121 mm

feszültség: 230V/50Hz

max. teljesítmény: 3500W

Vezeték külön cikkszámon

 00010420050 

210

13
0

60

15
5

HDMI


