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TI CAR 312

Specificații tehnice:

cod: 010027312

Dimensiuni (L/h/l): 1014x986x360 mm
Conține:
casetieră cu trei sertare: 2 x H=100 mm si 1 x
H=200 mm.
Un modul cu 2 valize detașabile: 2 x H=66 mm și
23 de cutii din plastic detașabile fiecare.
Ambele valize sunt prevăzute cu sistem de
blocare individual și sistem de închidere cu lacăt.
Toate sertarele sunt prevăzute cu glisiere metalice cu bile cu extracție totală, sistem de blocare
individual pentru evitarea deschiderii involuntare, covoraș cauciucat antifonare și câte 2
divizori pentru partiționare.
un raft deschis de dimensiuni (L/l): 507/360 mm,
prevăzut cu 2 divizori pentru partiționare și covoraș cauciucat antifonare.
Partea de jos este închisă cu jaluzea din aluminiu, cu înălțimea carcasei de 483 mm, oferind un
spațiu de depozitare mare
Finisat cu blat din lemn multistrat de 20 mm, pe
toată lungimea.
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TI CAR 306

Specificații tehnice:

cod: 010027306

Dimensiuni (L/h/l): 1521x1549x360mm
Conține:
O casetieră cu trei sertare: 2 x H=100 mm și
1 x H=200 mm.
Un modul cu 3 valize detașabile: 1 cu H=66
mm și 23 de cutii din plastic detașabile, 1 cu
H=100 și 39 de cutii din plastic detașabile și
1 cu H=130 mm goală.
Toate valizele sunt prevăzute cu sistem de
blocare individual și sistem de închidere cu
lacăt.
Toate sertarele sunt prevazute cu glisiere
metalice cu bile cu extracție totală, sistem de
blocare individual pentru evitarea deschiderii
involuntare, covoraș cauciucat antifonare și
cate 2 divizori pentru partiționare.
un raft de dimensiuni (L/l): 1521/360 mm
prevazut cu 7 cutii din plastic detașabile.
un raft de dimensiuni (L/l): 1521/260mm
prevazut cu 9 cutii din plastic detasabile.
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două rafturi deschise de dimensiuni (L/l):
507/360 mm, fiecare prevăzut cu 2 divizori
pentru partiționare.
un raft terminal deschis de dimensiuni (L/l):
1521/260 mm, prevăzut cu 6 divizori pentru
partiționare.
Partea de jos este închisă cu jaluzea din
aluminiu, cu înălțimea structurii de 483 mm,
oferind un spațiu de depozitare mare
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*S – Latură șofer

*P – Latură pasager
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