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Tento katalog zcela nevystihuje všechny možnosti systému VarioLab+. Má být pouze inspirací a vodítkem pøi 
budování pracovištì. Z dùvodu neustálého rozšiøování systému VarioLab+ katalog obsahuje komponenty, které 
byly známy v dobì tisku katalogu. Pro bližší informace èi pomoc pøi projektování pracovištì se laskavì obra�te 
na obchodníky spoleènosti Diametral  spol. s  r. o. Všechna práva vyhrazena. Zmìny vyhrazeny.®
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Pøístroje VarioLab+ jsou základní 
souèástí uceleného systému 
VarioLab+. Soubor elektromodulù a 
pneumodulù je optimálnì navržen pro 
vytvoøení sofistikovaného pracovištì 
dle konkrétních potøeb uživatele.

Soubor modulù obsahuje rùzné typy 
zdrojù a to vèetnì laboratorních, dále 
èítaè, generátor, rùzné vývody elektric-
kého proudu, mìøící pøístroje, svorky, 
jistièe a v neposlední øadì 
pneumoduly. 

Pøístroje jsou vyrobeny v modulárním 
provedení tak, aby je bylo možno bez 
komplikací vymìnit èi doplnit. Výška 
modulù je 200 mm a šíøka jednotlivých 
modulù je  v násobcích základní šíøe 
60 mm. Pøípadná výmìna probíhá 
povolením pouze ètyø šroubù a 
vytažením zástrèky pøístroje z centrál-
ního rozvodu elektrického proudu 
nástavby.

Všechny aktivní moduly jsou vybaveny 
vlastním vypínaèem. Podléhají však 
centrálnímu modulu s jistièem, 
chránièem a tlaèítkem TOTAL STOP. 
Tím je zaruèena bezpeènost celého 
pracovištì. Modul centrálního jištìní 
obsahuje také vypínaè pro ovládání 
pøípadného svìtla na pracovišti.
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Krytka VarioLab+ M00 je urèena pro zaslepení nevyužitých polí pro moduly v šíøi 60 
mm.

popis

parametry

200 x 60 mmrozmìry (v x š):

Krytka VarioLab+ M01 je urèena pro zaslepení nevyužitých polí pro moduly v šíøi 
120 mm.

popis

parametry

200 x 120 mmrozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M02 obsahuje dvì jednoduché zásuvky 230V/10A (16A) jištìny 
modulem M08, nebo modulem M32. Napìtí v zásuvkách je signalizováno 
kontrolkou na modulu. Pro snadnou manipulaci se zástrèkami jsou zásuvky otoèeny 
o 45°.

popis

parametry

230 V/50 Hz
10 A celkem, na požádání 16A
200 x 120 mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
rozmìry (v x š):

M00 - krytka 60 mm

M01 - krytka 120 mm

M02 modul 2 ks jednozásuvka 230 V, 50 Hz, 10 A (16 A)

M02

230V / 50Hz
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Modul propojovacích svorek VarioLab+ M03 je urèen pro distribuci napìtí z labo-
ratorních zdrojù do vícero zaøízení, popøípadì pro elektrické spojení jednotlivých 
výrobkù. Standardnì jsou dodávány øady v barevném provedení èervená -èerná - 
èervená - èerná - zelená. Není použitelný pro pøipojení sí�ového napìtí!

popis

parametry

30 VDC / 24 VAC
10 A pøi 30 VDC / 24 VAC
200 x 120 mm

maximální provozní napìtí:
maximální proud svorkou:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M04 je zdroj pevného symetrického napìtí ± 15VDC / 1A s elek-
tronickou pojistkou výstupu. Pøítomnost napìtí na výstupních svorkách je 
signalizována samostatnými kontrolkami.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
± 1 A
±15 V
< 10 mV
200 x 120 mm

napájecí napìtí:
max. výstupní proud:
napìtí pevné:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M05 je vybaven jedním zdrojem s plynulou regulací napìtí v roz-
sahu 0 ÷ 30V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 4A. Tento model 
disponuje navíc pevným zdrojem napìtí 5V/3A. Regulovatelná èást zdroje je 
vybavena mìøícími pøístroji jak pro napìtí, tak i pro proud. Indikace omezení proudu 
je provedena blikající desetinnou teèkou na proudovém mìøícím pøístroji a 
pøerušovaným zvukovým signálem. Tento zvukový signál lze dle potøeby vypnout. 
Výstupy jednotlivých zdrojù jsou ovládány samostatným tlaèítkem s kontrolkou pro 
jejich jednoduchou obsluhu. Díky tomu není nutno vypínat celý laboratorní zdroj pøi 
práci.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
1x 0 ÷ 30 V
1x 0 ÷ 4 A
1x 5 V
1x 3 A
< 2 mV
200 x 180 mm

napájecí napìtí:
napìtí regulované:
proud regulovatelný:
napìtí pevné:
proud pevný:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

M03 - modul propojovacích svorek

M04 - modul DC zdroje ± 15V/1A

M05 - modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1x 0 ÷ 30V/4A; 5V/3A

M03

PROPOJOVACÍ UZLY

M05

0 ÷ 30 V

ZDROJ 30V / 4A; 5V / 3A

0 ÷ 4 A

A

A

0 ÷ 30 V / 0 ÷ 4 A

B

B

5 V / 3 A

U

I

M04

ZDROJ ± 15V / 1A

+15V

-15V

GND
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Modul VarioLab+ M06 pracuje jako prodlužovací pøívod portù COM z poèítaèe bez 
nutnosti manipulace s PC pøi práci.

popis

parametry

3 m
200 x 60 mm

délka kabelu/ù:
rozmìry (v x š):

Modul výstupních svorek VarioLab+ M07 pro pøipojení stávajícího rozvodu 
støídavého napìtí 3x 24VAC-Y. V pøípadì potøeby lze dodat transformátor/y pro 
vytvoøení rozvodu (nutno specifikovat parametry). Výstup je ovládaný stykaèem 
pomocí modulu M08 nebo M32.

popis

parametry

místní rozvod nebo 
dodaný transformátor
3x 10 A / 50 Hz
jistiè B 3x 10 A
200 x 120 mm

napájecí napìtí:

maximální výstupní proud:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

Základní modul VarioLab+ M08 elektrovýzbroje nástaveb NSE s jednofázovým 
rozvodem el. proudu (tøífázové rozvody viz M32), který obsahuje tlaèítko TOTAL 
STOP, zapínací tlaèítko, jistiè, chrániè, vypínaè osvìtlení stolu a kontrolku. Souèástí 
modulu je set sbìrnic pro pøipojení ostatních modulù, které jsou tomuto modulu 
elektricky podøízené. 

Standardnì je dodáván s jistièem C10A, jiná hodnota na požádání.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
1F C10 A; 1F C16 A na 
vyžádání
1F 30 mA
200 x 120 mm

napájecí napìtí:
použitý jistiè:

použitý chrániè:
rozmìry (v x š):

M06 - modul rozhraní RS232 (COM1 a COM2)

M07 - modul svorek 3x 24 VAC s 3 F jistièem

M08 - modul 1F centrální vypínaè, jištìní, chrániè, tlaèítko TOTAL STOP

M06

ROZHRANÍ

COM2

COM1

M07

AC 3x 24V ~

L1
24V~

GND

L2
24V~

L3
24V~

B 10A B 10A B 10A

M08

VYP

SVÌTLO

HLAVNÍ VYPÍNAÈ

ZAP

B 10A      30mA
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Modul VarioLab+ M09 je procesorem øízený stabilizovaný støídavý zdroj s výstupním 
napìtím 0V÷255V/1A. Výstupní napìtí se získává transformací sí�ového napìtí 
230V/50Hz oddìleným transformátorem. Výstupní napìtí má èistý sínusový prùbìh 
50Hz. Minimální zmìna napìtí je 1V. Omezení maximálního napìtí pod heslem. 
Ukládání stavù zdroje pøed vypnutím. Ovládání pomocí klávesnice nebo osobního 
poèítaèe pøes rozhraní RS232 a software D-Control. Pomocí D-Control lze 
neomezenì definovat procesy závislé na èase a napìtí. Nastavená a zmìøená 
hodnota napìtí se zobrazuje na samostatných tøímístných displejích LED.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
1 A
0 ÷ 255 VAC
1 V
50 Hz
200 x 240 mm

napájecí napìtí:
max. výstupní proud:
napìtí regulované:
regulaèní krok napìtí:
výstupní frekvence:
rozmìry (v x š):

Modul generátoru a èítaèe obsahuje plynule pøeladitelný generátor sinusu, 
obdélníku, trojúhelníku, pily a TTL signálu v kmitoètovém rozsahu 1Hz ÷ 10MHz. 
Dále obsahuje èítaè s mìøením kmitoètu v rozsahu 5Hz ÷ 100MHz a 100MHz ÷ 
1,6GHz. Hodnoty jsou zobrazovány na osmimístném displeji LED.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
1 Hz ÷ 10 MHz v 7 krocích
sinus, obdélník, trojúhelník, pila, TTL, pulz
0 ÷ 10 VDC
50 Ù
1 ÷ 10 V pøi 50 Ù
5Hz ÷ 100MHz
100MHz ÷ 1,6GHz
200 x 240mm

napájecí napìtí:
kmitoètový rozsah:
tvar signálu:
rozmítací napìtí:
výstupní impedance:
výstupní amplituda:
mìøení kmitoètu kanál A:
mìøení kmitoètu kanál C:
rozmìry (v x š):

Modul orientaèního stejnosmìrného voltmetru do 48VDC a ampérmetru do 10ADC.

popis

parametry

DC 0 ÷ 48 V
DC 0 ÷ 10 A
nad 2 A max. 10 s
2,5
200 x 120 mm

rozsah voltmetru:
rozsah ampérmetru:
zatížitelnost ampérmetru:
tøída pøesnosti mìøících pøístrojù:
rozmìry (v x š):

M10 - modul èítaèe a generátoru

M09 - modul stabilizovaného støídavého zdroje 0 V ÷ 255 V / 1 A

M11 - modul orientaèního DC voltmetru a ampérmetru

1

7

OUT 0 ÷ 255V / 1A

~ ZDROJ 0 ÷ 255V / 1A

RS232

REAL

SET

OUT SET

2 UP

4 5 6 DOWN

8 9 LOCAL

CLEAR 0 OUTENTER

POWER

FUSE

FUSE

M09

3

PC

M10

ÈÍTAÈ / GENERÁTOR

ABCD ABCD ABCD ABCD ABCDABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

X Y Z ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

ABCD

M11

Mìøící pøístroje  U - I

MAX 48V DC

MAX 10A DC

U

I
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Modul VarioLab+ M12 obsahuje mikropájeèku vybavenou plynulou regulací teploty 
potenciometrem v rozsahu teplot 80 ÷ 450°C. Zobrazení reálné a nastavené teploty 
je provedeno zøetelným sedmisegmentovým LED displejem s automatickým 
pøepínáním. Všechny provozní stavy mikropájeèky jsou indikovány pomocí tøí diod 
LED. Spínání topného tìlesa pájecího hrotu je provedeno elektronicky pøi prùchodu 
støídavého napìtí nulou. Mikropájeèka je vybavena logikou pro pøipojení vypínací 
automatiky SBL530.1B.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
35 W
v nule
200 x 120 mm
120 g

napájecí napìtí:
pøíkon:
spínání topného tìlesa:
rozmìry (v x š):
hmotnost pera:

Modul VarioLab+ M13 je pevný zdroj stejnosmìrného napìtí pro napájení pøístrojù 
napìtím 9V / 1A s vlastním vypínaèem a signalizací výstupního napìtí kontrolkou 
LED. Napìtí je vyvedeno na dva páry pøístrojových svorek.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
9 VDC
1 A
10 mV
zkratuvzdorné
200 x 120 mm

napájecí napìtí:
napìtí pevné:
proud pevný:
zvlnìní typické:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M14 je vybaven dvìma zdroji s plynulou regulací napìtí v rozsahu 
0 ÷ 30V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 4A a pevným zdrojem 
napìtí 5V/3A. Regulovatelná èást zdroje je vybavena mìøícími pøístroji jak pro 
napìtí, tak i pro proud. Indikace omezení proudu je provedena blikající desetinnou 
teèkou na pøíslušném proudovém mìøícím pøístroji a pøerušovaným zvukovým 
signálem. Výstupy jednotlivých zdrojù jsou ovládány samostatným tlaèítkem s 
kontrolkou pro jejich jednoduchou obsluhu. Dále je vybaven tlaèítkem pro spojení 
regulovatelných zdrojù do jednoho symetrického zdroje. 

popis

parametry

230V/50Hz
2x 0 ÷ 30V / 0 ÷ 4A
1x 5V/3A
2mV
200 x 240mm

napájecí napìtí:
napìtí / proud regulované:
napìtí / proud pevné:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

M12 - modul mikropájeèky 80 ÷ 450°C / 35 W

M13 - modul DC zdroje 9 V / 1 A

M14 - modul dvojitého DC laboratorního reg. zdroje 2x 0 ÷ 30 V / 4 A; 5 V / 3 A

M12

MIKROPÁJEÈKA

M13

ZDROJ + 9V / 1A

+9V

0 ÷ 30 V 0 ÷ 4 A

B

B

0 ÷ 30 V / 0 ÷ 4 A

U

I

0 ÷ 30 V 0 ÷ 4 A

A

A

0 ÷ 30 V / 0 ÷ 4 A

U

I

M14

ZDROJ 2x 30V / 4A; 1x 5V / 3A

C

C

5 V / 3 A

A + B

SL
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Modul VarioLab+ oddìlovacího transformátoru M15 je urèen pro oddìlení sí�ového 
napìtí od pøipojeného zaøízení s maximálním odbìrem proudu 1,2 A. Zapnutí 
pøístroje je indikováno podsvìtleným vypínaèem. Výstup pøístroje je proveden 
panelovou zásuvkou 230V a je chránìn tavnou pojistkou. Transformátor je 
dostateènì dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátìže.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
1,2 A

ano - 4 kV
T 250 V / 1,25 A
200 x 180 mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
galvanické oddìlení výstupu od 
napájecí sítì:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M16 je vybaven jedním zdrojem s plynulou regulací napìtí v roz-
sahu 0 ÷ 30V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 10A. Regulovatelná 
èást zdroje je vybavena mìøícími pøístroji jak pro napìtí, tak i pro proud. Indikace 
omezení proudu je provedena blikající desetinnou teèkou na proudovém mìøícím 
pøístroji a pøerušovaným zvukovým signálem. Tento zvukový signál lze dle potøeby 
vypnout. Výstupy jednotlivých zdrojù jsou ovládány samostatným tlaèítkem s 
kontrolkou pro jejich jednoduchou obsluhu. Díky tomu není nutno vypínat celý 
laboratorní zdroj pøi práci.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
1x 0 ÷ 30 V / 0 ÷ 10 A
2 mV
200 x 240 mm

napájecí napìtí:
napìtí / proud regulovaný:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M17 je urèen pro mìøení odbìru tøífázového proudu buï celé 
nástavby, nebo k mìøení proudu na pøipojeném modulu, napøíklad M19, M20, M25 
atd. Rozsah mìøení je stanoven od 0 ÷ 20A s tím, že ampérmetry mohou být 
chvilkovì dvojnásobnì pøetíženy. Pøístroje mìøí efektivní hodnotu proudu v rozsahu 
kmitoètu 40 až 100Hz, cejchovány jsou však na kmitoètu 50Hz. Pøístroje jsou 
vybaveny stavítkem nulové polohy, kterým je možno nastavit ukazovatel na znaèku 
0 stupnice. Èíselník pøístroje je bílý, znaèení èerné. Vývody z modulu a veškeré 
zapojení s okolím je provedeno uvnitø nástavby.

parametry

400VAC
analog
20/40A AC
1,5
magnetoelektrické
40 ÷ 100Hz
200 x 300mm

maximální provozní napìtí:
typ mìøících pøístrojù:
zatížitelnost ampérmetru:
tøída pøesnosti pøístrojù:
mìøicí ústrojí:
pracovní frekvence:
rozmìry (v x š):

M15 - modul oddìlovacího transformátoru 230 V / 230 V / 1,2 A

M16 - modul DC laboratorního reg. zdroje 1x 0 ÷ 30 V / 10 A

M17 - modul 3F ruèkových ampérmetrù 3x 20 A / 40 A

M16

0 ÷ 30 V 0 ÷ 10 A

A

A

0 ÷ 30 V / 0 ÷ 10 A

U

I

ZDROJ 30V / 10A

Ptot

SL

M17

3x AMPÉRMETR 20/40A

U V W

 II  
 II  

 II

1,5 19023005

A
0

5
10 15 20

40

 II  
 II  

 II

1,5 19023005

A
0

5
10 15 20

40

 II  
 II  

 II

1,5 19023005

A
0

5
10 15 20

40

M15

ODDÌLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

MODEL: OT230.012

NAPÁJENÍ:

PØÍKON:

POJISTKA M:

POJISTKA O:

VÝSTUP:

230V / 50Hz

287W

T 250V / 1,25A

T 250V / 1,25A

230VAC / 1,2A

~230V

M

O
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Modul VarioLab+ M18 je urèen pro jištìní pøipojených tøífázových modulù, napøíklad 
. Obsahuje tøífázový jistiè 10A (standardnì) nebo 16A (na vyžádání) a 

tøífázový chrániè. Vývody z modulu a veškeré zapojení s okolím je provedeno uvnitø 
nástavby.

M19, M20

popis

parametry

3 x 400VAC
3F B10A nebo 3F B16A 
3F 30mA
200 x 180mm

maximální provozní napìtí:
použitý jistiè:
použitý chrániè:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M19 s bezpeènostními svorkami pro 3 fázové napìtí a tøemi 
kontrolkami. Napìtí do modulu je pøivedeno pøes vnitøní svorkovnici nástavby. 
Modul je vhodné jistit pøedøadným modulem jištìní, napøíklad modulem M18, M30, 
M32. Modul neobsahuje vlastní vypínaè a je z dùvodu bezpeènosti nutnì podøízen 
modulu M08 nebo M32, takže v pøípadì vypnutí celé nástavby tìmito moduly je i 
tento modul vypnut.

popis

parametry

3 x 400V
10A
pouze pøes modul M08 nebo M32
200 x 120mm
Modul je vhodné jistit pøedøadným modulem.

maximální provozní napìtí:
maximální proud svorkou:
ovládání:
rozmìry (v x š):
poznámka:

Modul VarioLab+ M20 s tøífázovou zásuvkou 16A (5 kolíkù), vypínaèem a tøemi 
kontrolkami. Napìtí do modulu je pøivedeno pøes vnitøní svorkovnici nástavby. 
Modul je vhodné jistit pøedøadným modulem jištìní, napøíklad modulem M18, M30, 
M32. Modul je z dùvodu bezpeènosti podøízen modulu M08 nebo M32, takže v 
pøípadì vypnutí celé nástavby tìmito moduly je i tento modul vypnut.

popis

parametry

16A
3 x 400V
200 x 120mm
Modul je vhodné jistit pøedøadným modulem.

maximální výstupní proud:
maximální provozní napìtí:
rozmìry (v x š):
poznámka:

M20 - modul 3F zásuvka 16A + vypínaè

M18 - modul 3F jistiè a chrániè

M19 - modul bezpeènostních svorek 3F 400 V

M18

3F JISTIÈ - CHRÁNIÈ

B 10A B 10A B 10A B 10A      30mA

M19

SVORKY AC 400V

U V W

PE PE PE

N N N

M20

AC 3x 400V

U V W
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Modul VarioLab+ M21 obsahuje dvì jednoduché zásuvky 230V/6A s vlastním 
jistièem. Modul neobsahuje vlastní vypínaè a je z dùvodu bezpeènosti podøízen 
modulu M08 nebo M32, takže  v pøípadì vypnutí celé nástavby tìmito moduly je i 
tento modul vypnut. Napìtí v zásuvkách je signalizováno kontrolkou na modulu. Pro 
snadnou manipulaci se zástrèkami jsou zásuvky otoèeny o 45°.

popis

parametry

230V/50Hz
6A celkem
1F B6A
200 x 120mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
použitý jistiè:
rozmìry (v x š):

Krytka VarioLab+ M22 je urèena pro zaslepení nevyužitých polí pro moduly v šíøi 30 
mm.

popis

parametry

200 x 30mmrozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ prozvánìèky M23 je urèen pro snadné vyhledání vodièe ve 
svazku, pøerušeného spoje nebo zkratu, kontrolu zapojení atd.

Mìøení se provádí pomocí dodaných mìøících hrotù. Zkrat je indikován zvukovì a 
pomocí kontrolky.

Modul má vlastní napájení pomocí dvou baterií AA.

popis

parametry

3VDC (2 x AA)
200 x 60mm

napájecí napìtí:
rozmìry (v x š):

M21 - modul 2ks jednozásuvka 230V, 50Hz, 6A + vlastní jistiè

M22 - krytka 30mm

M23 - modul prozvánìèky

B 10A

M21

230v / 50Hz

M23

3 V / MAX 1 kW

PROZVÁNÌÈKA
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Modul VarioLab+ M24 s jednou zásuvkou pod odklopným víèkem s výstupním 
napìtím 24VAC/2A. Modul obsahuje kontrolku, pojistku a vlastní vypínaè. Modul je 
z dùvodu bezpeènosti podøízen modulu M08 nebo M32, takže v pøípadì vypnutí 
celé nástavby tìmito moduly je i tento modul vypnut.

popis

parametry

230V/50Hz
AC 24V
2A

ano
200 x 120mm

napájecí napìtí:
výstupní napìtí:
maximální výstupní proud:
galvanické oddìlení výstupu
od napájecí sítì:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M25 s tøífázovou zásuvkou 16A (5 kolíkù), vypínaèem a tøemi 
kontrolkami. Napìtí do modulu je pøivedeno pøes vnitøní svorkovnici nástavby. 
Modul obsahuje vlastní jištìní tøífázovým jistièem 10A (16A). Modul je z dùvodu 
bezpeènosti podøízen modulu M08 nebo M32, takže v pøípadì vypnutí celé 
nástavby tìmito moduly je i tento modul vypnut.

popis

parametry

10A standard / 16A na vyžádání
3 x 400V
B10A standard / B16A na vyžádání
200 x 180mm

maximální výstupní proud:
maximální provozní napìtí:
použitý jistiè:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M26 je modul multimetru mìøící tyto velièiny: AC napìtí, DC 
napìtí, AC proud, DC proud, odpor, kapacita, teplota, frekvence, indukènost. Dále 
obsahuje funkci prozvonìní, dioda-test, test tranzistorù, a generátor C-MOS 
signálu.

popis

parametry

6 x tužková baterie AA
0,4; 4; 40; 400; 750V
0,4; 4; 40; 400; 1000V
0,04; 0,4; 10A
0,004; 0,4; 10A
400R; 4; 40; 400k; 4; 40M
4; 40; 400nF; 4; 40; 400uF; 4; 40mF
-20°÷ 800°C
4; 40; 400kHz; 4; 40; 400MHz
200 x 120mm

napájecí napìtí:
AC napìtí:
DC napìtí:
AC proud:
DC proud:
odpor:
kapacita:
teplota:
frekvence:
rozmìry (v x š):

M24 - modul zdroje AC 24V/2A 1F 1x zásuvka + kontrolka + vypínaè

M25 - modul 3F zásuvka, vypínaè, jistiè 3 x 10A, kontrolky

M26 - modul pøesného multimetru APPA106

M24

AC 24V/2A

VYP

ZAP

T 2,5A

M25

3F HLAVNÍ VYPÍNAÈ

V WUVYP

ZAP

AC 400V

B 10A B 10A B 10A

M26

TRUE RMS

MULTIMETER

REL
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Modul VarioLab+ M27 je zdroj pevného symetrického napìtí ± 15VDC / 1A a 
kladného zdroje +5VDC / 3A. Oba zdroje jsou vybaveny elektronickou pojistkou 
výstupu a pojistkou proti tepelnému pøetížení. Pøítomnost napìtí na výstupních 
svorkách je signalizována samostatnými kontrolkami.

popis

parametry

230V/50Hz
±1A; 3A
<10mV
200 x 120mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M28 pracuje jako prodlužovací pøívod portù COM, LPT a USB      
z poèítaèe bez nutnosti manipulace s PC pøi práci.
.

popis

parametry

3m
200 x 120mm

délka kabelu/ù:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ oddìlovacího transformátoru M29 je urèen pro oddìlení sí�ového 
napìtí od pøipojeného zaøízení s maximálním odbìrem proudu 2,1 A. Zapnutí 
pøístroje je indikováno podsvìtleným vypínaèem. Výstup pøístroje je proveden 
panelovou zásuvkou 230V a je chránìn tavnou pojistkou. Transformátor je 
dostateènì dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátìže.

popis

parametry

230V/50Hz
2,1A

ano - 4kV
T 250V/2,5A
200 x 180mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
galvanické oddìlení výstupu od 
napájecí sítì:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

M27 - modul DC zdroje ± 15V/1A; +5V/3A

M28 - modul rozhraní RS232, LPT, USB

M29 - modul oddìlovacího transformátoru 230V/230V/2,1A

M27

= ZDROJ
± 15V / 1A
5V / 3A

+15V

-15V

5V

±15 V / 1 A

5 V / 3 A

GNDGND

M28

ROZHRANÍ

COM1

LPT1

USB

M29

ODDÌLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

~230V

M

O

MODEL: OT230.021

NAPÁJENÍ:

PØÍKON:

POJISTKA M:

POJISTKA O:

VÝSTUP:

230V / 50Hz

500W

T 250V / 3,15A

T 250V / 2,5A

230VAC / 2,1A
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Modul VarioLab+ M30 je urèen pro jištìní pøipojených tøífázových modulù, napøíklad M19, M20. 
Obsahuje tøífázový jistiè 10A (standardnì) nebo 16A (na vyžádání). Vývody z modulu a veškeré 
zapojení s okolím je provedeno uvnitø nástavby.

popis

parametry

3 x 400VAC
3F B10A nebo 3F B16A
200 x 120mm

maximální provozní napìtí:
použitý jistiè:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ oddìlovacího transformátoru M31 je urèen pro oddìlení sí�ového napìtí od 
pøipojeného zaøízení s maximálním odbìrem proudu 3,0 A. Zapnutí pøístroje je indikováno 
podsvìtleným vypínaèem. Výstup pøístroje je proveden panelovou zásuvkou 230V a je chránìn 
tavnou pojistkou. Transformátor je dostateènì dimenzován pro trvalou dodávku maximálního 
výkonu do zátìže.

popis

parametry

230V/50Hz
3,0A

ano - 4kV
T 250V/3,15A
200 x 180mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
galvanické oddìlení výstupu
od napájecí sítì:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

Základní modul VarioLab+ M32 elektrovýzbroje nástaveb NSE s tøífázovým rozvodem el. 
proudu (jednofázové rozvody viz M08), který obsahuje tlaèítko TOTAL STOP, zapínací tlaèítko, 
jistiè, chrániè, vypínaè osvìtlení stolu a kontrolky. Souèástí modulu je set sbìrnic pro pøipojení 
ostatních modulù, které jsou tomuto modulu elektricky podøízené. 

Standardnì je dodáván s jistièem 3F B10A, jiná hodnota možná na požádání.

popis

parametry

230V/50Hz
3F B10A; 3F B16A na vyžádání
3F 30mA
200 x 180mm

napájecí napìtí:
použitý jistiè:
použitý chrániè:
rozmìry (v x š):

M30 - modul 3F jistièe

M31 - modul oddìlovacího transformátoru 230V/230V/3,0A

M32 - modul 3F centrální vypínaè, jištìní, chrániè, tlaèítko TOTAL STOP

M30

3F JISTIÈ

B 10A B 10A B 10A

M31

ODDÌLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

~230V

M

O

MODEL: OT230.030

NAPÁJENÍ:

PØÍKON:

POJISTKA M:

POJISTKA O:

VÝSTUP:

230V / 50Hz

763W

T 250V / 4A

T 250V / 3,15A

230VAC / 3,0A

M32

VYP

SVÌTLO 3F HLAVNÍ VYPÍNAÈ

ZAP

B 10A B 10A B 10A B 10A      30mA



M33

Ptot

0 ÷ 30 V 0 ÷ 20 A

A

A

0 ÷ 30 V / 0 ÷ 20 A

U

I

SL

ZDROJ 30V / 20A

Moduly pro nástavby VarioLab+

Modul VarioLab+ M33 je vybaven jedním zdrojem s plynulou regulací napìtí v roz-
sahu 0 ÷ 30V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 20A. Regulovatelná 
èást zdroje je vybavena mìøícími pøístroji jak pro napìtí, tak i pro proud. Indikace 
omezení proudu je provedena blikající desetinnou teèkou na proudovém mìøícím 
pøístroji a pøerušovaným zvukovým signálem. Tento zvukový signál lze dle potøeby 
vypnout. Výstup zdroje je ovládán samostatným tlaèítkem s kontrolkou pro jeho 
jednoduchou obsluhu. Díky tomu není nutno vypínat celý laboratorní zdroj pøi práci.

popis

parametry

230V / 50Hz
1x 0 ÷ 30V
1x 0 ÷ 20A
< 2mV
10mV
200 x 390mm

napájecí napìtí:
napìtí regulované:
proud regulovatelný:
zvlnìní typické:
zvlnìní maximální:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M34 slouží pro okamžitou kontrolu jednofázového vstupního 
napìtí nástavby a celkového odebíraného proudu všech spotøebièù umístìných a 
pøipojených k nástavbì. Po dohodì lze modul zapojit pouze jen k mìøení urèité èásti 
nástavby nebo jiného modulu, napøíklad modulu M02. Pøipojením k tomuto modulu 
lze pak mìøit napìtí a odebíraný proud modulem M02.

popis

parametry

 250VAC [U]; 400VAC [A]
analog
1,5
magnetoelektrické
40 ÷ 100Hz
80°
57,2mm 
200 x 120mm

maximální provozní napìtí:
typ mìøících pøístrojù:
tøída pøesnosti pøístrojù:
mìøicí ústrojí:
pracovní frekvence:
výchylka ukazovatele:
délka stupnice:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M35 obsahuje jednu jednoduchou jednofázovou zásuvku 
230V/10A a jednu pøístrojovou jednofázovou zásuvkou 230V/6A. Modul je jištìn 
modulem M08, nebo modulem M32. Napìtí v zásuvkách je signalizováno 
kontrolkou na modulu.

popis

parametry

230V/50Hz
10A celkem
200 x 120mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
rozmìry (v x š):

M33 - modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1x 0 ÷ 30V/20A

M34 - modul vstupních ruèkových UI AC mìøákù 250V; 15A

M35 - modul 1ks jednozásuvka 230 V + 1 ks PC zásuvka 230V, 50 Hz, 10 A

Tento modul není zobrazen ve stejném mìøítku
jako ostatní moduly z dùvodu jeho velikosti.

M34

AC MÌØENÍ U+I

 II  
 II  

 II

1,5 19023005

A
0

5
10

15

 II  
 II  

 II

1,5 19023005

V
0

50 100 150 200
250

M35

230V / 50Hz
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Modul propojovacích svorek VarioLab+ M36 je urèen pro distribuci napìtí z labora-
torních zdrojù do vícero zaøízení, popøípadì pro elektrické spojení jednotlivých 
výrobkù. Standardnì jsou dodávány øady v barevném provedení 2x èervená, 2x 
èerná, 2x modrá. Svorky lze použít i pro sí�ové napìtí 230V.

popis

parametry

120VDC / 230VAC
10A pøi 30VDC / 24VAC
200 x 120mm

maximální provozní napìtí:
maximální proud svorkou:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M37 je urèen jako zdroj napìtí 3 x 400V / 10A. Modul má vlastní 
jistiè 3F-B10A a vlastní ovládání zapnutí - vypnutí tlaèítky. Pøítomnost napìtí na 
výstupních zdíøkách je indikována kontrolkami. Napìtí je vyvedeno na paralelnì 
zapojené bezpeènostní zdíøky. Modul je z dùvodu bezpeènosti podøízen modulu 
M08 nebo M32, takže v pøípadì vypnutí celé nástavby tìmito moduly je i tento 
modul vypnut.

popis

parametry

10A
3 x 400V
10A
200 x 180mm

maximální výstupní proud:
maximální provozní napìtí:
maximální proud svorkou:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M38 pracuje jako prodlužovací pøívod portù COM, LPT a USB      
z poèítaèe bez nutnosti manipulace s PC pøi práci. Dále je vybaven zásuvkou LAN 
RJ-45 kategorie 5.

popis

parametry

3m
200 x 60mm

délka kabelu/ù:
rozmìry (v x š):

M36 - modul propojovacích bezpeènostních svorek 6 øad

M37 - modul 3x400V s bezpeènostními svorkami, jistiè 10A, tlaèítko TOTAL STOP

M38 - modul rozhraní RS232, LPT, USB, LAN-RJ45

M36

PROPOJOVACÍ UZLY

M37

U V W N PE

SVORKY AC 400V

B 10A B 10A B 10A

M38

COM1

LPT1

USB

LAN
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Modul VarioLab+ M39 slouží pro jednoduché pøipojení rùzných zaøízení k poèíta-
èové síti. Obsahuje pìtiportový switch a jeden pøípojný port k poèítaèové síti. 
Provoz je signalizován kontrolkami LED. Pøenosová rychlost je 10/100Mbps. Modul 
je z dùvodu bezpeènosti podøízen modulu M08 nebo M32, takže v pøípadì vypnutí 
celé nástavby tìmito moduly je i tento modul vypnut.

popis

parametry

5
10/100Mbps
200 x 60mm

poèet výstupních portù:
pøenosová rychlost:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M40 slouží pro rozšíøení portu USB na 4 USB výstupy. 
Signalizace datového spojení s PC je provedena zelenou kontrolkou LED, signa-
lizace pøítomnosti napájecího napìtí èervenou kontrolkou LED. Modul je z dùvodu 
bezpeènosti podøízen modulu M08 nebo M32, takže v pøípadì vypnutí celé 
nástavby tìmito moduly je i tento modul vypnut.

popis

parametry

230V / 50Hz
3m
200 x 60mm

napájecí napìtí:
délka kabelu/ù:
rozmìry (v x š):

popis

parametry

230V/50Hz
2x 0 ÷ 40V / 0 ÷ 3A
1x 5V/3A
2mV
200 x 240mm

napájecí napìtí:
napìtí / proudregulované:
napìtí / proud pevné:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

M39 - modul switch LAN 10/100MB, 5 portù

M40 - modul replikátoru USB na 4 pøípojné body

M41 - modul dvojitého DC laboratorního reg. zdroje 2x 0 ÷ 40V/3A; 5V/3A

Modul VarioLab+ M41 je vybaven dvìma zdroji s plynulou regulací napìtí v rozsahu 
0 ÷ 40V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 3A a pevným zdrojem 
napìtí 5V/3A. Regulovatelná èást zdroje je vybavena mìøícími pøístroji jak pro 
napìtí, tak i pro proud. Indikace omezení proudu je provedena blikající desetinnou 
teèkou na pøíslušném proudovém mìøícím pøístroji a pøerušovaným zvukovým 
signálem. Výstupy jednotlivých zdrojù jsou ovládány samostatným tlaèítkem s kon-
trolkou pro jejich jednoduchou obsluhu. Dále je vybaven tlaèítkem pro spojení 
regulovatelných zdrojù do jednoho symetrického zdroje. 

M39

LAN

Link / Active

100Mbps

PWR

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

M40

USB HUB

0 ÷ 40 V 0 ÷ 3 A

B

B

0 ÷ 40 V / 0 ÷ 3 A

U

I

0 ÷ 40 V 0 ÷ 3 A

A

A

0 ÷ 40 V / 0 ÷ 3 A

U

I

M41

ZDROJ 2x 40V / 3A; 1x 5V / 3A

C

C

5 V / 3 A

A + B

SL
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Modul VarioLab+ M42 je vybaven jedním zdrojem s plynulou regulací napìtí v roz-
sahu 0 ÷ 40V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 3A. Tento model 
disponuje navíc pevným zdrojem napìtí 5V/3A. Regulovatelná èást zdroje je 
vybavena mìøícími pøístroji jak pro napìtí, tak i pro proud. Indikace omezení proudu 
je provedena blikající desetinnou teèkou na proudovém mìøícím pøístroji a 
pøerušovaným zvukovým signálem. Tento zvukový signál lze dle potøeby vypnout. 
Výstupy jednotlivých zdrojù jsou ovládány samostatným tlaèítkem s kontrolkou.

popis

parametry

230V / 50Hz
1x 0 ÷ 40V
1x 0 ÷ 3A
1x 5V
1x 3A
< 2mV
200 x 180mm

napájecí napìtí:
napìtí regulované:
proud regulovatelný:
napìtí pevné:
proud pevný:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M43 je zdroj pevného symetrického stabilizovaného napìtí 
± 24VDC / 1A s elektronickou pojistkou výstupu. Pøítomnost napìtí na výstup-
ních svorkách je signalizována samostatnými kontrolkami.

popis

parametry

230V/50Hz
± 1A
± 24V
< 10mV
200 x 120mm

napájecí napìtí:
max. výstupní proud:
napìtí pevné:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

popis

parametry

230V/50Hz
2A
0 ÷ 255VAC
1V
50Hz
200 x 240mm

napájecí napìtí:
max. výstupní proud:
napìtí regulované:
regulaèní krok napìtí:
výstupní frekvence:
rozmìry (v x š):

M42 - modul DC laboratorního regulovatelného zdroje 1x 0 ÷ 40V/3A; 5V/3A

M43 - modul DC stabilizovaného zdroje ± 24V/1A

M44 - modul stabilizovaného støídavého zdroje AC250K2D-S

Modul VarioLab+ M44 je procesorem øízený stabilizovaný støídavý zdroj s výstupním 
napìtím 0V÷255V/2A. Výstupní napìtí se získává transformací sí�ového napìtí 
230V/50Hz oddìleným transformátorem. Výstupní napìtí má èistý sínusový prùbìh 
50Hz. Minimální zmìna napìtí je 1V. Omezení maximálního napìtí pod heslem. 
Ukládání stavù zdroje pøed vypnutím. Ovládání pomocí klávesnice nebo osobního 
poèítaèe pøes rozhraní RS232 a software D-Control. Pomocí D-Control lze 
neomezenì definovat procesy závislé na èase a napìtí. Nastavená a zmìøená 
hodnota napìtí se zobrazuje na samostatných tøímístných displejích LED.

M42

0 ÷ 40 V

ZDROJ 40V / 3A; 5V / 3A

0 ÷ 3 A

A

A

0 ÷ 40 V / 0 ÷ 3 A

B

B

5 V / 3 A

U

I

M43

ZDROJ ± 24V / 3A

+24V

-24V

GND

1

7

OUT 0 ÷ 255V / 2A

~ ZDROJ 0 ÷ 255V / 2A

RS232

REAL

SET

OUT SET

2 UP

4 5 6 DOWN

8 9 LOCAL

CLEAR 0 OUTENTER

POWER

FUSE

FUSE

M44

3

PC



M45

ODDÌLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

~230V

MODEL: OT230.100

NAPÁJENÍ:

PØÍKON:

POJISTKA M:

POJISTKA O:

VÝSTUP:

230V / 50Hz

2350W

T 250V / 12A

T 250V / 12A

230VAC / 10A M

O
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M47 modul nestabilizovaného nefiltrovaného DC zdroje 24 V / 4,5 A

Modul VarioLab+ oddìlovacího transformátoru M45 je urèen pro oddìlení sí�ového 
napìtí od pøipojeného zaøízení s maximálním odbìrem proudu 10 A. Zapnutí 
pøístroje je indikováno podsvìtleným vypínaèem. Výstup pøístroje je proveden 
panelovou zásuvkou 230V a je chránìn tavnou pojistkou. Transformátor je 
dostateènì dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátìže.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
10 A

ano - 4 kV
T 250 V / 12,5 A
200 x 240 mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
galvanické oddìlení výstupu od 
napájecí sítì:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

M45 - modul oddìlovacího transformátoru 230 V / 230 V / 10 A

Modul VarioLab+ oddìlovacího transformátoru M46 je urèen pro oddìlení sí�ového 
napìtí od pøipojeného zaøízení s maximálním odbìrem proudu 5 A. Zapnutí pøístroje 
je indikováno podsvìtleným vypínaèem. Výstup pøístroje je proveden panelovou 
zásuvkou 230V a je chránìn tavnou pojistkou. Transformátor je dostateènì 
dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátìže.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
5 A

ano - 4 kV
T 250 V / 6,3 A
200 x 180 mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
galvanické oddìlení výstupu od 
napájecí sítì:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

M46 - modul oddìlovacího transformátoru 230 V / 230 V / 5 A

Modul VarioLab+ M47 je pevný zdroj stejnosmìrného, nestabilizovaného a 
nefiltrovaného napìtí 24V / 4,5A s vlastním vypínaèem a signalizací výstupního 
napìtí kontrolkou LED. Napìtí je vyvedeno na dva páry pøístrojových svorek. 
Vstupní a výstupní pojistka.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
24 VDC
4,5 A
pojistka T 250V / 5A
200 x 120 mm

napájecí napìtí:
napìtí pevné:
proud pevný:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

M47

ZDROJ  24V / 4,5A 

24V

M31

ODDÌLOVACÍ TRANSFORMÁTOR

~230V

M

O

MODEL: OT230.050

NAPÁJENÍ:

PØÍKON:

POJISTKA M:

POJISTKA O:

VÝSTUP:

230V / 50Hz

1175W

T 250V / 6,3A

T 250V / 6,3A

230VAC / 10A



Moduly pro nástavby VarioLab+

Modul VarioLab+ M48 je vybaven jedním zdrojem s plynulou regulací napìtí v 
rozsahu 0 ÷ 40V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ 10A. 
Regulovatelná èást zdroje je vybavena mìøícími pøístroji jak pro napìtí, tak i pro 
proud. Indikace omezení proudu je provedena blikající desetinnou teèkou na 
proudovém mìøícím pøístroji a pøerušovaným zvukovým signálem. Tento zvukový 
signál lze dle potøeby vypnout. Výstupy jednotlivých zdrojù jsou ovládány 
samostatným tlaèítkem s kontrolkou pro jejich jednoduchou obsluhu. Díky tomu 
není nutno vypínat celý laboratorní zdroj pøi práci.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
1x 0 ÷ 40 V / 0 ÷ 10 A
2 mV
200 x 240 mm

napájecí napìtí:
napìtí / proud regulovaný:
zvlnìní typické:
rozmìry (v x š):

M48 - modul DC laboratorního reg. zdroje 1x 0 ÷ 40 V / 10 A

M50 - modul vývodu tlakového vzduchu s pøesným redukèním ventilem 10,0 bar

Modul VarioLab+ regulovaného vývodu tlakového vzduchu s pøesným regulaèním 
ventilem M49 je urèen pro pøipojení rùzných pneumatických komponentù jako je 
napøíklad pneunáøadí, støíkací pistole a další pøístroje vyžadující pro svoji funkci 
stlaèený vzduch. Modul je vybaven precizním redukèním ventilem 0 ÷ 2,5 bar, 
manometrem, jednou vývodkou bez regulace a dvìma vývodkami regulovatelného 
vzduchu. Modul disponuje hlavním uzávìrem vzduchu, kterým lze pøívod 
stlaèeného vzduchu uzavøít a tím celý modul vypnout. Modul se pøipojuje na 
stávající rozvod stlaèeného vzduchu.

popis

parametry

3,0 ÷ 12,0 bar
závislý na vstupním tlaku
0 ÷ 2,5 bar
rychlospojka pro hadice pr. 6 mm
200 x 240 mm

vstupní tlak vzduchu:
výstupní tlak neregulovaný:
výstupní tlak regulovaný:
provedení výstupu:
rozmìry (v x š):

M49 - modul vývodu tlakového vzduchu s pøesným redukèním ventilem 2,5 bar 

Modul VarioLab+ regulovaného vývodu tlakového vzduchu s pøesným regulaèním 
ventilem M50 je urèen pro pøipojení rùzných pneumatických komponentù jako je 
napøíklad pneunáøadí, støíkací pistole a další pøístroje vyžadující pro svoji funkci 
stlaèený vzduch. Modul je vybaven precizním redukèním ventilem 0 ÷ 10 bar, 
manometrem, jednou vývodkou bez regulace a dvìma vývodkami regulovatelného 
vzduchu. Modul disponuje hlavním uzávìrem vzduchu, kterým lze pøívod 
stlaèeného vzduchu uzavøít a tím celý modul vypnout. Modul se pøipojuje na 
stávající rozvod stlaèeného vzduchu.

popis

parametry

10,0 ÷ 12,0 bar
závislý na vstupním tlaku
0 ÷ 10 bar
rychlospojka pro hadice pr. 6 mm
200 x 240 mm

vstupní tlak vzduchu:
výstupní tlak neregulovaný:
výstupní tlak regulovaný:
provedení výstupu:
rozmìry (v x š):

M48

0 ÷ 40 V 0 ÷ 10 A

A

A

0 ÷ 40 V / 0 ÷ 10 A

U

I

ZDROJ 40V / 10A
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VÝSTUP STLAÈENÉHO VZDUCHU
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M49
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Moduly pro nástavby VarioLab+

M53 modul nestabilizovaného nefiltrovaného DC zdroje 6 - 12 - 24 - 48 V / 2,0 A

Modul VarioLab+ M51 je vybaven jedním tøífázovým regulovatelným, od napájecí 
sítì neoddìleným zdrojem støídavého napìtí v rozsahu 3x <5 ÷ 230 V s maximál-
ním odbìrem proudu 2,0 A. Zdroj je jištìn vratnými pojistkami. Zapnutí zdroje je 
indikováno podsvìtleným vypínaèem a zároveò jednotlivé fáze mají vlastní kontrol-
ky. Výstup zdroje je proveden bezpeènostními svorkami. Hodnoty výstupního napìtí 
a proudu jsou zobrazeny na analogových mìøících pøístrojích. Transformátor je 
dostateènì dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátìže.

popis

parametry

3x 230 V/ 50 Hz,  Y
3x <5 ÷ 230V,  Y
3x 2,0 A
vratná pojistka 2,5 A
200 x 450 mm

napájecí napìtí:
výstupní napìtí:
maximální výstupní proud:
jištìní:
rozmìry (v x š):

Výstup zdroje není galvanicky oddìlen!

M51 - modul tøífázového autotransformátoru 3x230 V / 400 V / 2 A

Modul VarioLab+ M52 je vybaven jedním jednofázovým regulovatelným, od 
napájecí sítì neoddìleným zdrojem støídavého napìtí v rozsahu <5 ÷ 230 V s 
maximálním odbìrem proudu 2,0 A.  Zároveò jej lze pøepnout pøepínaèem na DC 
nefiltrovaný  zdroj <5 ÷ 230 V. Zdroj je jištìn vratnou pojistkou. Zapnutí zdroje je 
indikováno podsvìtleným vypínaèem a kontrolkou regulovaného napìtí. Výstup 
zdroje je proveden bezpeènostními svorkami. Hodnoty výstupního napìtí a proudu 
jsou zobrazeny na analogových mìøících pøístrojích. Transformátor je dostateènì 
dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátìže.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
<5 ÷ 230 V AC / DC
2,0 A
vratná pojistka 2,5 A
200 x 240 mm

napájecí napìtí:
výstupní napìtí:
maximální výstupní proud:
jištìní:
rozmìry (v x š):

Výstup zdroje není galvanicky oddìlen!

M52 - modul autotransformátoru 230 V / 2 A s možností pøepnutí AC / DC

Modul VarioLab+ M53 je pevný zdroj stejnosmìrného, nestabilizovaného a 
nefiltrovaného napìtí s možností pøepínání hodnoty výstupního napìtí v rozsahu 6 - 
12 - 24 - 48V / 2,0A otoèným pøepínaèem. Zdroj je vybaven vlastním vypínaèem a 
signalizací výstupního napìtí kontrolkou LED. Napìtí je vyvedeno na bezpeènostní 
pøístrojové svorky. Jištìno vstupní pojistkou.

popis

parametry

230 V / 50 Hz
6 - 12 - 24 - 48 VDC
2 A
pojistka T 250V / 0,4A
200 x 120 mm

napájecí napìtí:
výstupní napìtí:
proud pevný:
výstupní jištìní:
rozmìry (v x š):

M53

DC  6-12-24-48V / 2A 

ON

24V

48V12V

6V

Tento modul není zobrazen ve stejném mìøítku
jako ostatní moduly z dùvodu jeho velikosti.
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M54

230V / 50Hz

Moduly pro nástavby VarioLab+

Modul VarioLab+ M54 obsahuje dvì jednoduché schuko zásuvky 230V/10A (16A), 
jištìny modulem M08, nebo modulem M32. Napìtí v zásuvkách je signalizováno 
kontrolkou na modulu. Pro snadnou manipulaci se zástrèkami jsou zásuvky otoèeny 
o 45°.

popis

parametry

230 V/50 Hz
10 A celkem, na požádání 16 A
200 x 120 mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
rozmìry (v x š):

M54 modul 2 ks schuko zásuvka 230 V, 50 Hz, 10 A (16 A)

Modul VarioLab+ M55 obsahuje dvì jednoduché schuko zásuvky 230V/6A s 
vlastním jistièem. Modul neobsahuje vlastní vypínaè a je z dùvodu bezpeènosti 
podøízen modulu M08 nebo M32, takže  v pøípadì vypnutí celé nástavby tìmito 
moduly je i tento modul vypnut. Napìtí v zásuvkách je signalizováno kontrolkou na 
modulu. Pro snadnou manipulaci se zástrèkami jsou zásuvky otoèeny o 45°.

popis

parametry

230V/50Hz
6A celkem
1F B6A
200 x 120mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
použitý jistiè:
rozmìry (v x š):

M55 - modul 2ks schuko zásuvka 230V, 50Hz, 6A + vlastní jistiè

B 10A

M21

230v / 50Hz

M56 modul digitálního dvoukanálového osciloskopu 25MHz s barevným LCD displejem

Modul VarioLab+ M56 je digitální dvoukanálový real-time osciloskop s šíøkou 
mìøeného pásma 25MHz. Záznam až 5000 bodù pro každý kanál. Dvacet 
automatických mìøících funkcí. USB komunikace. Ukládání a prohlížení prùbìhù. 
Výpoèetní funkce. Barevný LCD displej s vysokým rozlišením a kontrastem. 
Souèástí dodávky jsou i dvì mìøící šòùry

popis

parametry

25 MHz
100 MS/s
DC, AC, GND
1 MOhm ± 2 % paralelnì s 20 pF ± 5 pF
300 V šp - šp
5000 bodù na kanál
7,8”, 640x480 bodù
200 x 420 mm

šíøka pásma:
vzorkovací frekvence:
vstup:
vstupní impedance:
max. vstupní napìtí:
délka záznamu:
velikost displeje:
rozmìry (v x š):

F2

F1

F3

F4

F4

POSITION POSITION

CURSOR 1 CURSOR 2

CH 1
MENU

CH 1
MENU

MATH
MENU

HORIZONTAL
MENU

VOLTS / DIV VOLTS / DIV

CH 1 CH 2 EXT TRIG
PROBE COMP

5V 1KHZ

POSITION

RUN / STOPAUTOTEST

HARDCOPY

ACQUIRE

MENUSDISPLAY

MEASURE

CURSOR

SAVE RCL

UTILITY

LEVEL

SEC / DIV
HOLDOFF

TRIG MENU

SET TO%50

FORCE TRIG

TRIG VIEW
300V
CAT II

5V 5mV 5V 5mV 5s 5ns

M14

Tento modul není zobrazen ve stejném mìøítku
jako ostatní moduly z dùvodu jeho velikosti.
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M57 modul digitálního dvoukanálového osciloskopu 100MHz s barevným LCD displejem

Modul VarioLab+ M57 je digitální dvoukanálový real-time osciloskop s šíøkou 
mìøeného pásma 100MHz. Záznam až 5000 bodù pro každý kanál. Dvacet 
automatických mìøících funkcí. USB komunikace. Ukládání a prohlížení prùbìhù. 
Výpoèetní funkce. Barevný LCD displej s vysokým rozlišením a kontrastem. 
Souèástí dodávky jsou i dvì mìøící šòùry

popis

parametry

100 MHz
500 MS/s
DC, AC, GND
1 MOhm ± 2 % paralelnì s 15 pF ± 5 pF
300 V šp - šp
6000 bodù na kanál
8”, 640x480 bodù
200 x 420 mm

šíøka pásma:
vzorkovací frekvence:
vstup:
vstupní impedance:
max. vstupní napìtí:
délka záznamu:
velikost displeje:
rozmìry (v x š):

F2

F1

F3

F4

F4

POSITION POSITION

CURSOR 1 CURSOR 2

CH 1
MENU

CH 1
MENU

MATH
MENU

HORIZONTAL
MENU

VOLTS / DIV VOLTS / DIV

CH 1 CH 2 EXT TRIG
PROBE COMP

5V 1KHZ

POSITION

RUN / STOPAUTOTEST

HARDCOPY

ACQUIRE

MENUSDISPLAY

MEASURE

CURSOR

SAVE RCL

UTILITY

LEVEL

SEC / DIV
HOLDOFF

TRIG MENU

SET TO%50

FORCE TRIG

TRIG VIEW
300V
CAT II

5V 5mV 5V 5mV 5s 5ns

M14

Tento modul není zobrazen ve stejném mìøítku
jako ostatní moduly z dùvodu jeho velikosti.
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Poznámky



Moduly pro kanály a mini nástavby VarioLab+

R
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Pøístroje pro kanály a mini nástavby 
VarioLab+ jsou alternativou k 
modulùm pro nástavby VarioLab+. Lze 
s nimi øešit jednodušší sestavy 
laboratorních stolù VarioLab+. 

Soubor tìchto modulù obsahuje 
jednodušší typy zdrojù, rùzné vývody 
elektrického proudu, svorky, jistièe a v 
neposlední øadì pneumoduly. 

Pøístroje jsou vyrobeny v modulárním 
provedení tak, aby je bylo možno bez 
komplikací vymìnit èi doplnit. Výška 
modulù je 128 mm a šíøka jednotlivých 
modulù je v násobcích základní šíøe 
50 mm. Pøípadná výmìna probíhá 
povolením pouze ètyø šroubù a 
odpojením od vnitøního rozvodu 
elektrického proudu.

Všechny aktivní moduly jsou vybaveny 
vlastním vypínaèem. Podléhají však 
centrálnímu modulu s jistièem, 
chránièem a tlaèítkem TOTAL STOP. 
Tím je zaruèena bezpeènost celého 
pracovištì. Modul centrálního jištìní 
obsahuje také vypínaè pro ovládání 
pøípadného svìtla na pracovišti.



popis

parametry

128 x 200 mmrozmìry (v x š):

Modul VarioLab+ M02K obsahuje ètyøi jednoduché zásuvky 230V/6A jištìny modulem 
M08K, nebo modulem M32K. Napìtí v zásuvkách je signalizováno kontrolkou na 
modulu.

popis

parametry

Modul VarioLab+ M03K obsahuje tøi zásuvky LAN RJ-45 kategorie 5.

popis

parametry

M01K - krytka 120 mm

M02K - modul 4ks jednozásuvka 230V, 50Hz, 6A

M03K - modul 3x zásuvka LAN RJ-45

Krytka VarioLab+ M01K je urèena pro zaslepení nevyužitých polí pro moduly v šíøi 200 
mm.

Moduly pro kanály a mini nástavby VarioLab+

230 V/50 Hz
6 A celkem
128 x 200 mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
rozmìry (v x š):

RJ-45
5
128 x 100 mm

typ zásuvek:
kategorie:
rozmìry (v x š):

M01-K

M02-K

M03-K

3x LAN



Základní modul VarioLab+ M08K elektrovýzbroje kabelových kanálù s jednofázovým 
rozvodem el. proudu, který obsahuje tlaèítko TOTAL STOP, zapínací tlaèítko, jistiè, 
chrániè, vypínaè osvìtlení stolu a kontrolku. Souèástí modulu je set sbìrnic pro 
pøipojení ostatních modulù, které jsou tomuto modulu elektricky podøízené. Je 
dodáván výhradnì s jistièem B10A.

popis

parametry

M08K - modul 1F centrální vypínaè, jištìní, chrániè, tlaèítko TOTAL STOP

230 V / 50 Hz
1F B10 A
1F 30 mA
128 x 400 mm

napájecí napìtí:
použitý jistiè:
použitý chrániè:
rozmìry (v x š):

Moduly pro kanály a mini nástavby VarioLab+

popis

parametry

M20K - modul 3F zásuvka 16A + vypínaè

Modul VarioLab+ M20K s tøífázovou zásuvkou 16A (5 kolíkù), vypínaèem a kontrolkou. 
Napìtí do modulu je pøivedeno pøes vnitøní svorkovnici nástavby. Modul je vhodné jistit 
pøedøadným modulem jištìní. Modul je z dùvodu bezpeènosti podøízen modulu M08K 
nebo M32K, takže v pøípadì vypnutí celého kanálu tìmito moduly je i tento modul 
vypnut.

16A
3 x 400V
128 x 200mm
Modul je vhodné jistit pøedøadným modulem.

maximální výstupní proud:
maximální provozní napìtí:
rozmìry (v x š):
poznámka:

Modul VarioLab+ M21K obsahuje ètyøi jednoduché zásuvky 230V/6A s vlastním 
jistièem B6A. Proto není nezbytnì nutno tento modul jistit modulem M08K, ale pro 
vyšší pohodlí obsluhy se tento modul doporuèuje. Napìtí v zásuvkách je signalizováno 
kontrolkou na modulu.

popis

parametry

M21K - modul 4ks jednozásuvka 230V, 50Hz, 6A, jistiè B6A

230V/50Hz
6A celkem
1F B6A
128 x 250mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
použitý jistiè:
rozmìry (v x š):

SVÌTLO

ZAP

VYP

M08-K

B 10A      30mA

HLAVNÍ VYPÍNAÈ

M20-K

3x 400V/16A/50Hz

M21-K

B 10A

Tento modul není zobrazen ve stejném mìøítku
jako ostatní moduly z dùvodu jeho velikosti.



Elektropøíslušenství VarioLab+
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Elektropøíslušenství VarioLab+ vhodnì 
doplòuje výzbroj stolu a rozšiøuje 
užitné vlastnosti laboratorního stolu.

Nejžádanìjším dílem jsou zásuvky pro 
montáž na zadní stranu  jedno-
stranných pøístrojových nástaveb, díky 
nimž lze jednoduše napájet i pøístroje 
položené na nástavbu.

Dále zde naleznete komponenty, jako 
jsou zásuvky 230V, zásuvky LAN a 
další, které nejsou urèeny na montáž 
do nástaveb, ale montují se na 
nìkterou souèást stolu.

Tímto øešením je pak zaruèeno, že 
elektrické napájení a datové pøipojení 
je vždy v nejbližším místì k pøipo-
jovanému zaøízení.



Modul VarioLab+ PZR-06 je urèen pro napájení pøístrojù, které jsou volnì umístìny 
na pøístrojové nástavbì. Obsahuje šest jednoduchých zásuvek 230V/6A jištìných 
modulem M08, nebo modulem M32. Použitím tohoto modulu se zabrání nehezké 
zmìti napájecích kabelù, které mohou, mimo jiné, nepøíjemnì bránit pøi práci. Modul 
nelze použít u oboustranných nástaveb NSExx-2 a také s modulem M33. Tento 
modul je namontován do pøipraveného otvoru v zádech pøístrojových nástaveb 
NSExx.

popis

parametry

Modul VarioLab+ PZR-03 je urèen pro napájení pøístrojù, které jsou umístìny 
zejména pod pracovní deskou stolu, jako je napøíklad poèítaè. Obsahuje tøi 
jednoduché zásuvky 230V/6A pootoèené o 45°, jištìné modulem M08, nebo 
modulem M32. V pøípadì potøeby mohou být napájené i nezávisle ze sítì 230V. 
Modul je montován na bok stojné nohy pomocí speciálního zámku, který je souèástí 
výrobku.

popis

parametry

popis

parametry

PZR-03S - modul tøí zásuvek na stojnou nohu 230V, 50Hz, 6A s ochranou pøed pøepìtím

PZR-06 - modul šesti zásuvek zadních 230V, 50Hz, 6A

PZR-03 - modul tøí zásuvek na stojnou nohu 230V, 50Hz, 6A

Elektropøíslušenství VarioLab+

230 V/50 Hz
6 A celkem
149 x 539 mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
rozmìry (v x š):

230 V/50 Hz
6 A celkem
190 x 60 x 40mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
rozmìry (v x š x h):

230 V/50 Hz
6 A celkem
1,5 kA (L/PE, L/N), 5 kA (N/PE)
5 kA (L/PE, L/N), 10 kA (N/PE)
< 900 V (L/N), <1,5 kV (L/PE, N/PE)
< 25 ns (L/N), < 100 ns (L/PE, N/PE)
190 x 60 x 60mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
jmenovitý výbojový proud (8/20 us):
maximální výbojový proud (8/20 us):
ochranná úroveò:
doba odezvy:
rozmìry (v x š x h):

Modul VarioLab+ PZR-03S je urèen pro napájení pøístrojù, které jsou umístìny 
zejména pod pracovní deskou stolu, jako je napøíklad poèítaè. Obsahuje tøi 
jednoduché zásuvky 230V/6A pootoèené o 45°, jištìné modulem M08, nebo 
modulem M32. V pøípadì potøeby mohou být napájené i nezávisle ze sítì 230V. 
Zásuvky jsou vybavené pøepì�ovou ochranou s optickou signalizací poruchy. Modul 
je montován na bok stojné nohy pomocí speciálního zámku, který je souèástí 
výrobku.

Tento modul není zobrazen ve stejném mìøítku
jako ostatní moduly z dùvodu jeho velikosti.



Elektropøíslušenství VarioLab+

Modul VarioLab+ PZW-03 je urèen pro napájení pøístrojù, které jsou umístìny 
zejména pod pracovní deskou stolu, jako je napøíklad poèítaè. Obsahuje tøi 
jednoduché schuko zásuvky 230V/6A, jištìné modulem M08, nebo modulem M32. 
V pøípadì potøeby mohou být napájené i nezávisle ze sítì 230V. Modul je montován 
na bok stojné nohy pomocí speciálního zámku, který je souèástí výrobku.

popis

parametry

PZW-03 - modul tøí schuko zásuvek na stojnou nohu 230V, 50Hz, 6A

230 V/50 Hz
6 A celkem
190 x 60 x 40mm

napájecí napìtí:
maximální výstupní proud:
rozmìry (v x š x h):

PCK-1 slouží pro pøipojení poèítaèe k poèítaèové síti. Zásuvka je pøipevnìna na bok 
stojné nohy pomocí speciálního zámku, který je souèástí výrobku, co nejblíže k 
poèítaèi. UTP vodiè je protažen stojnou nohou. Tím je zajištìno, že okolo poèítaèe 
není nevzhledná zmì� kabelù bránící bezproblémovému úklidu.

popis

parametry

PCK-1 - zásuvka pro pøipojení k poèítaèové síti



Pøístrojové nástavby VarioLab+ jsou 
urèeny pro zabudování všech modulù 
do jednoho pøehledného a 
kompaktního celku. Umístìní 
nástaveb je provedeno buï 
zavìšením mezi stojné nohy, nebo 
položením na desku laboratorního 
stolu. Pro snadnìjší odeèítání hodnot 
z pøístrojù jsou pøístroje umístìné       
v nástavbì naklonìny pod úhlem 10°, 
respektive  -10° u nástaveb 
položených na desce laboratorního 
stolu. 

Kostra pøístrojových nástaveb 
VarioLab+ je tvoøena z LTD o síle 18 
mm a všechny viditelné hrany jsou 
opatøeny ABS hranou o síle 2 mm. 
Hrany jsou lepeny polyuretanovým 
lepidlem, které vykazuje podstatnì 
vyšší odolnost proti mechanickému 
namáhání a zároveò je velmi odolné 
proti dlouhodobì pùsobící vlhkosti. 
Pøístrojové nástavby VarioLab+ jsou 
vyztuženy integrovaným masivním 
pøíèníkem, který zajiš�uje, že i na plnì 
obsazenou nástavbu pøístroji lze 
položit další pøístroje o celkové 
hmotnosti 50kg. 

R

www.diametral.cz

Pøístrojové nástavby VarioLab+

Pøístrojové nástavby VarioLab+ musí být vždy vybaveny modulem M08 nebo modulem M32 s 
vnitøní elektroinstalací nástavby. Pro ventilaci jsou pøístrojové nástavby VarioLab+ vybaveny v 
pøední horní èásti vìtracími štìrbinami, které zároveò mohou sloužit jako montážní otvory pro 
háèky na zavìšení kabelù. V zadní èásti nástaveb je pøipraven zakrytovaný otvor, do kterého 
lze v pøípadì potøeby instalovat šestici jednofázových zásuvek PZR06.
 
Standardnì jsou pøístrojové nástavby VarioLab+ dodávány ve svìtle šedé barvì RAL 7035. 
Na pøání je lze vyrobit i v jiném barevném provedení, èi v dekorech døeva.

Pøístrojové nástavby VarioLab+ mohou být vyrobeny v antistatickém provedení.



Pøístrojová nástavba jednostranná na desku stolu NSExxD a NSExxD-A

Jednostranné pøístrojové nástavby VarioLab+

Jednostranná pøístrojová nástavba NSExx a NSExx-A je urèena na zavìšení mezi dvì stojné nohy, popøípadì mezi jednu stojnou 
nohu a jednu nohu letmo nad pracovní desku stolu. Díky zavìšení nástavby nad desku stolu se neztrácí pracovní prostor na desce 
stolu. V zadní èásti je nástavba pøipravena pro montáž pøístrojových zásuvek PZR-06. Nástavba je urèena pro vestavbu modulù 
Mxx. Nástavby oznaèené NSExx-A jsou v antistatickém provedení.

popis

NSE06 / NSE06-A
NSE08 / NSE08-A
NSE10 / NSE10-A
NSE12 / NSE12-A
NSE14 / NSE14-A
NSE15 / NSE15-A
NSE16 / NSE16-A
NSE18 / NSE18-A
NSE20 / NSE20-A

Pøístrojová nástavba jednostranná NSExx a NSExx-A

typ

281 x 580 x 444 / 402 mm
281 x 790 x 444 / 402 mm
281 x 1000 x 444 / 402 mm
281 x 1180 x 444 / 402 mm
281 x 1390 x 444 / 402 mm
281 x 1480 x 444 / 402 mm
281 x 1600 x 444 / 402 mm
281 x 1780 x 444 / 402 mm
281 x 1990 x 444 / 402 mm

V x Š x H1 / H2 vnitøní prostor

540 mm
750 mm
960 mm
1140 mm
1350 mm
1440 mm
1560 mm
1740 mm
1950 mm

antistatika

ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano

Jednostranná pøístrojová nástavba NSExxD a NSExxD-A je urèena pro umístìní na pracovní desku stolu. Toto øešení je výhodné 
zejména pro použití ve školství pøi umístnìní stolù uvnitø prostoru uèebny, kde je pak na žáky pøes tuto nástavbu lépe vidìt. V zadní 
èásti je nástavba pøipravena pro montáž pøístrojových zásuvek PZR-06. Nástavba je urèena pro vestavbu modulù Mxx. Nástavby 
oznaèené NSExx-A jsou v antistatickém provedení.

popis

typ V x Š x H1 / H2 vnitøní prostor antistatika

NSE06D / NSE06D-A
NSE08D / NSE08D-A
NSE10D / NSE10D-A
NSE12D / NSE12D-A
NSE14D / NSE14D-A
NSE15D / NSE15D-A
NSE16D / NSE16D-A
NSE18D / NSE18D-A
NSE20D / NSE20D-A

281 x 580 x 402 / 444 mm
281 x 790 x 402 / 444 mm
281 x 1000 x 402 / 444 mm
281 x 1180 x 402 / 444 mm
281 x 1390 x 402 / 444 mm
281 x 1480 x 402 / 444 mm
281 x 1600 x 402 / 444 mm
281 x 1780 x 402 / 444 mm
281 x 1990 x 402 / 444 mm

540 mm
750 mm
960 mm
1140 mm
1350 mm
1440 mm
1560 mm
1740 mm
1950 mm

ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano



Pøístrojová nástavba oboustranná na desku stolu NSExxD-2 a NSExxD-2A

Oboustranné pøístrojové nástavby VarioLab+

Oboustranná pøístrojová nástavba NSExx-2 a NSExx-2A svým provedením umožòuje vybudovat pracovištì jako pracovní ostrov, 
kdy pracovníci mohou sedìt proti sobì. Toto øešení se používá zejména tam, kde je nedostatek prostoru pro umístìní jednostra-
nných stolù. Nástavba je urèena na zavìšení mezi dvì stojné nohy dvojité, popøípadì mezi jednu stojnou nohou dvojitou a dvì nohy 
letmo nad pracovní desku stolu. Díky zavìšení nástavby nad desku stolu se neztrácí pracovní prostor na desce stolu.  Nástavba je 
urèena pro vestavbu modulù Mxx. Nástavby oznaèené NSExx-2A jsou v antistatickém provedení.

popis

NSE06-2 / NSE06-2A
NSE08-2 / NSE08-2A
NSE10-2 / NSE10-2A
NSE12-2 / NSE12-2A
NSE14-2 / NSE14-2A
NSE15-2 / NSE15-2A
NSE16-2 / NSE16-2A
NSE18-2 / NSE18-2A
NSE20-2 / NSE20-2A

Pøístrojová nástavba oboustranná NSExx-2 a NSExx-2A

typ

281 x 580 x 896 / 812 mm
281 x 790 x 896 / 812 mm
281 x 1000 x 896 / 812 mm
281 x 1180 x 896 / 812 mm
281 x 1390 x 896 / 812 mm
281 x 1480 x 896 / 812 mm
281 x 1600 x 896 / 812 mm
281 x 1780 x 896 / 812 mm
281 x 1990 x 896 / 812 mm

V x Š x H1 / H2 vnitøní prostor

2x 540 mm
2x 750 mm
2x 960 mm
2x 1140 mm
2x 1350 mm
2x 1440 mm
2x 1560 mm
2x 1740 mm
2x 1950 mm

antistatika

ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano

Oboustranná pøístrojová nástavba  NSExxD-2 a NSExxD-2A je urèena pro umístìní na pracovní desku stolu a svým provedením 
umožòuje vybudovat pracovištì jako pracovní ostrov, kdy pracovníci mohou sedìt proti sobì. Ostrovní øešení se používá zejména 
tam, kde je nedostatek prostoru pro umístìní jednostranných stolù. Nástavba je urèena pro vestavbu modulù Mxx. Nástavby 
oznaèené NSExx-2A jsou v antistatickém provedení.

popis

typ V x Š x H1 / H2 vnitøní prostor antistatika

ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano

281 x 580 x 812 / 896 mm
281 x 790 x 812 / 896 mm
281 x 1000 x 812 / 896 mm
281 x 1180 x 812 / 896 mm
281 x 1390 x 812 / 896 mm
281 x 1480 x 812 / 896 mm
281 x 1600 x 812 / 896 mm
281 x 1780 x 812 / 896 mm
281 x 1990 x 812 / 896 mm

2x 540 mm
2x 750 mm
2x 960 mm
2x 1140 mm
2x 1350 mm
2x 1440 mm
2x 1560 mm
2x 1740 mm
2x 1950 mm

NSE06D-2 / NSE06D-2A
NSE08D-2 / NSE08D-2A
NSE10D-2 / NSE10D-2A
NSE12D-2 / NSE12D-2A
NSE14D-2 / NSE14D-2A
NSE15D-2 / NSE15D-2A
NSE16D-2 / NSE16D-2A
NSE18D-2 / NSE18D-2A
NSE20D-2 / NSE20D-2A



Pøístrojová nástavba jednostranná na desku stolu NSMxxyD a NSMxxyD-A

Jednostranné pøístrojové nástavby s policí VarioLab+

popis

Pøístrojová nástavba jednostranná s policí NSMxxy a NSMxxy-A

typ vnitøní prostor antistatika

popis

typ vnitøní prostor antistatika

Jednostranná pøístrojová nástavba s policí NSMxxy a NSMxxy-A je urèena na zavìšení mezi dvì stojné nohy, popøípadì mezi jednu 
stojnou nohu a jednu nohu letmo nad pracovní desku stolu. Díky zavìšení nástavby nad desku stolu se neztrácí pracovní prostor na 
desce stolu. Nástavba je vybavena policí z pravé nebo levé strany nástavby, která mùže sloužit jako police pro monitor, èi jiné 
zaøízení až do hmotnosti 90 kg. V zadní èásti je nástavba pøipravena pro montáž pøístrojových zásuvek PZR-06. Nástavba je urèena 
pro vestavbu modulù Mxx. Nástavby oznaèené NSMxxy-A jsou v antistatickém provedení.

NSM16P
NSM16P-A
NSM16L
NSM16L-A
NSM20P
NSM20P-A
NSM20L
NSM20L-A

1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm

ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano

police

vpravo
vpravo
vlevo
vlevo
vpravo
vpravo
vlevo
vlevo

Jednostranná pøístrojová nástavba s policí NSMxxyD a NSMxxyD-A je urèena pro umístìní na pracovní desku stolu. Toto øešení je 
výhodné zejména pro použití ve školství pøi umístnìní stolù uvnitø prostoru uèebny, kde je pak na žáky pøes tuto nástavbu lépe vidìt. 
Nástavba je vybavena policí z pravé nebo levé strany nástavby, která mùže sloužit jako police pro monitor, èi jiné zaøízení až do 
hmotnosti 20 kg. V zadní èásti je nástavba pøipravena pro montáž pøístrojových zásuvek PZR-06. Nástavba je urèena pro vestavbu 
modulù Mxx. Nástavby oznaèené NSMxxyD-A jsou v antistatickém provedení.

NSM16PD
NSM16PD-A
NSM16LD
NSM16LD-A
NSM20PD
NSM20PD-A
NSM20LD
NSM20LD-A

1140 mm
1140 mm
1140 mm
1140 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm

ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano

vpravo
vpravo
vlevo
vlevo
vpravo
vpravo
vlevo
vlevo

police

V x Šn / Šp x H1 / H2

281 x 1180 / 420 x 444 / 402 mm 
281 x 1180 / 420 x 444 / 402 mm 
281 x 1180 / 420 x 444 / 402 mm
281 x 1180 / 420 x 444 / 402 mm
281 x 1600 / 390 x 444 / 402 mm 
281 x 1600 / 390 x 444 / 402 mm
281 x 1600 / 390 x 444 / 402 mm 
281 x 1600 / 390 x 444 / 402 mm

281 x 1180 / 420 x 402 / 444 mm 
281 x 1180 / 420 x 402 / 444 mm 
281 x 1180 / 420 x 402 / 444 mm
281 x 1180 / 420 x 402 / 444 mm
281 x 1600 / 390 x 402 / 444 mm 
281 x 1600 / 390 x 402 / 444 mm
281 x 1600 / 390 x 402 / 444 mm 
281 x 1600 / 390 x 402 / 444 mm

V x Šn / Šp x H1 / H2



Pøístrojová nástavba oboustranná na desku stolu s policí NSMxxD-2 a NSMxxD-2A

Oboustranné pøístrojové nástavby s policí VarioLab+

Oboustranná pøístrojová nástavba s policí NSMxx-2 a NSMxx-2A svým provedením umožòuje vybudovat pracovištì jako pracovní 
ostrov, kdy pracovníci mohou sedìt proti sobì. Toto øešení se používá zejména tam, kde je nedostatek prostoru pro umístìní 
jednostranných stolù. Nástavba je urèena na zavìšení mezi dvì stojné nohy dvojité, popøípadì mezi jednu stojnou nohou dvojitou a 
dvì nohy letmo nad pracovní desku stolu. Díky zavìšení nástavby nad desku stolu se neztrácí pracovní prostor na desce stolu. 
Nástavba je vybavena policí z pravé nebo levé strany nástavby, která mùže sloužit jako police pro monitor, èi jiné zaøízení až do 
hmotnosti 150 kg. Nástavba je urèena pro vestavbu modulù Mxx. Nástavby oznaèené NSMxx-2A jsou v antistatickém provedení.

popis

Pøístrojová nástavba oboustranná s policí NSMxx-2 a NSMxx-2A

typ vnitøní prostor antistatika

Oboustranná pøístrojová nástavba s policí NSExxD-2 a NSExxD-2A je urèena pro umístìní na pracovní desku stolu a svým 
provedením umožòuje vybudovat pracovištì jako pracovní ostrov, kdy pracovníci mohou sedìt proti sobì. Ostrovní øešení se 
používá zejména tam, kde je nedostatek prostoru pro umístìní jednostranných stolù. Nástavba je vybavena policí z pravé nebo levé 
strany nástavby, která mùže sloužit jako police pro monitor, èi jiné zaøízení až do hmotnosti 30 kg. Nástavba je urèena pro vestavbu 
modulù Mxx. Nástavby oznaèené NSExxD-2A jsou v antistatickém provedení.

popis

typ V x Š x H1 / H2 vnitøní prostor antistatika

NSM16-2
NSM16-2A
NSM20-2
NSM20-2A

281 x 1180 / 420 x 896 / 812 mm 
281 x 1180 / 420 x 896 / 812 mm 
281 x 1600 / 390 x 896 / 812 mm 
281 x 1600 / 390 x 896 / 812 mm

V x Šn / Šp x H1 / H2

2x 1140 mm
2x 1140 mm
2x 1560 mm
2x 1560 mm

ne
ano
ne
ano

NSM16D-2
NSM16D-2A
NSM20D-2
NSM20D-2A

ne
ano
ne
ano

281 x 1180 / 420 x 896 / 812 mm 
281 x 1180 / 420 x 896 / 812 mm 
281 x 1600 / 390 x 896 / 812 mm 
281 x 1600 / 390 x 896 / 812 mm

2x 1140 mm
2x 1140 mm
2x 1560 mm
2x 1560 mm



Pøístrojová nástavba jednostranná na desku stolu NSYxxD  zvyšující a NSYxxD-A

Jednostranné pøístrojové nástavby zvyšující VarioLab+

Jednostranná pøístrojová nástavba zvyšující NSYxx a NSYxx-A je urèena pro položení na nástavbu NSExx, NSExx-A, popøípadì na 
NSExx-2 nebo na NSExx-2A. Tuto nástavbu nelze použít samostatnì, ale pouze s výše uvedenými nástavbami. Slouží pro zvìtšení 
prostoru pro zabudování pøístrojù do nástaveb. Toto øešení se používá tam, kde se všechny potøebné moduly nevejdou do 
standardní pøístrojové nástavby. Šíøe zvyšující nástavby mùže být rovna nebo užší jak nástavba nosná. V zadní èásti je nástavba 
pøipravena pro montáž pøístrojových zásuvek PZR-06. Nástavba je urèena pro vestavbu modulù Mxx. Nástavby oznaèené NSYxx-A 
jsou v antistatickém provedení.

popis

NSY06 / NSY06-A
NSY08 / NSY08-A
NSY10 / NSY10-A
NSY12 / NSY12-A
NSY14 / NSY14-A
NSY15 / NSY15-A
NSY16 / NSY16-A
NSY18 / NSY18-A
NSY20 / NSY20-A

Pøístrojová nástavba jednostranná zvyšující NSYxx a NSYxx-A

typ

281 x 580 x 486 / 444 mm
281 x 790 x 486 / 444 mm
281 x 1000 x 486 / 444 mm
281 x 1180 x 486 / 444 mm
281 x 1390 x 486 / 444 mm
281 x 1480 x 486 / 444 mm
281 x 1600 x 486 / 444 mm
281 x 1780 x 486 / 444 mm
281 x 1990 x 486 / 444 mm

V x Š x H1 / H2 vnitøní prostor

540 mm
750 mm
960 mm
1140 mm
1350 mm
1440 mm
1560 mm
1740 mm
1950 mm

antistatika

ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano

Jednostranná pøístrojová nástavba NSYxxD a NSYxxD-A je urèena pro položení na nástavbu NSExxD, NSExxD-A, popøípadì na 
NSExxD-2 nebo na NSExxD-2A. Tuto nástavbu nelze použít samostatnì, ale pouze s výše uvedenými nástavbami. Slouží pro 
zvìtšení prostoru pro zabudování pøístrojù do nástaveb. Toto øešení se používá tam, kde se všechny potøebné moduly nevejdou do 
standardní pøístrojové nástavby. Šíøe zvyšující nástavby mùže být rovna nebo užší jak nástavba nosná.  V zadní èásti je nástavba 
pøipravena pro montáž pøístrojových zásuvek PZR-06. Nástavba je urèena pro vestavbu vybraných modulù Mxx. Nástavby 
oznaèené NSYxxD-A jsou v antistatickém provedení.

popis

typ V x Š x H1 / H2 vnitøní prostor antistatika

NSY06D / NSY06D-A
NSY08D / NSY08D-A
NSY10D / NSY10D-A
NSY12D / NSY12D-A
NSY14D / NSY14D-A
NSY15D / NSY15D-A
NSY16D / NSY16D-A
NSY18D / NSY18D-A
NSY20D / NSY20D-A

281 x 580 x 360 / 402 mm
281 x 790 x 360 / 444 mm
281 x 1000 x 360 / 444 mm
281 x 1180 x 360 / 444 mm
281 x 1390 x 360 / 444 mm
281 x 1480 x 360 / 444 mm
281 x 1600 x 360 / 444 mm
281 x 1780 x 360 / 444 mm
281 x 1990 x 360 / 444 mm

540 mm
750 mm
960 mm
1140 mm
1350 mm
1440 mm
1560 mm
1740 mm
1950 mm

ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano



Jednostranné pøístrojové nástavby mini VarioLab+

Jednostranná pøístrojová nástavba mini NSExx-Z a NSExx-ZA je urèena pro nenároèná øešení pracovištì vybavené pøedevším 
zásuvkami a malými pøístroji. Umis�uje se na pracovní desku stolu. Nástavba je urèena pro vestavbu modulù Mxx-K. Nástavby 
oznaèené NSExx-ZA jsou v antistatickém provedení.

popis

Pøístrojová nástavba jednostranná mini NSExx-Z a NSExx-ZA

typ vnitøní prostor antistatika

NSE06-Z / NSE06-ZA
NSE08-Z / NSE08-ZA
NSE10-Z / NSE10-ZA
NSE12-Z / NSE12-ZA
NSE14-Z / NSE14-ZA
NSE15-Z / NSE15-ZA
NSE16-Z / NSE16-ZA
NSE18-Z / NSE18-ZA
NSE20-Z / NSE20-ZA

164 x 600 x 125 mm
164 x 800 x 125 mm
164 x 1000 x 125 mm
164 x 1200 x 125 mm
164 x 1400 x 125 mm
164 x 1500 x 125 mm
164 x 1600 x 125 mm
164 x 1800 x 125 mm
164 x 2000 x 125 mm

V x Š x H

560 mm
760 mm
960 mm
1160 mm
1360 mm
1460 mm
1560 mm
1760 mm
1960 mm

ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano
ne / ano



Ovládací pult uèitele VarioLab+

Ovládací pult uèitele je urèen na vestavbu øídící elektroniky OPx pro ovládání jednotlivých stolù VarioLab+ od stolu uèitele. Vrchní 
èást pultu je vybavena uzamykatelným tlaèítkem TOTAL STOP.

popis

Ovládací pult uèitele NSE/OPx

typ Poèet ovládaných stolù

NSE/OP4
NSE/OP6
NSE/OP8

235 x 278 x 265 / 300 mm
235 x 388 x 265 / 300 mm
235 x 518 x 265 / 300 mm

4
6
8

V x Š x H1 / H2



Pøístrojové nástavby VarioLab+
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Výklad rozmìrù
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Sesazení NSExx a NSYxx ve stejných šíøích Sesazení NSExxD a NSYxxD v rùzných šíøích
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Stojné nohy jsou základním stavebním 
prvkem laboratorních stolù VarioLab+.

Pøi vývoji byl kladen dùraz stabilnost, 
pevnost a masivnost celé konstrukce. 
Proto je konstrukce provedena ze 
silnostìnného jackelu, zakonèeného v 
chodidle nohy. Tento železný páteøní 
prvek je zakrytován sadou krytù. Ve 
svislém krytu se nalézají dva 
dostateènì velké prostory pro 
protažení všech potøebných kabelù èi 
tlakových hadic do a z nástavby, 
popøípadì do dalších zaøízení 
spojených se stolem. Pro tento úèel 
jsou boky krytù vybaveny speciálními 
kartáèi, které dovolují vytáhnout 
kabely èi hadice v rùzných výškách 
stolu. Zároveò esteticky zakrývají 
komponenty umístìné v tìlese nohy. 
Pro pøívod elektrického proudu èi 
stlaèeného vzduchu jsou v chodidle a 
v horní krytce nohy pøipraveny 2 + 2 
otvory o prùmìru 20mm, u krytky 
zaslepeny vyjímatelnými víèky.

Konstrukce nohy umožòuje snadné 
øetìzení jednotlivých stolù do  
ucelených skupin.

R
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Stojné nohy VarioLab+

Pro vyrovnání nerovností podlahy jsou nohy vybaveny dorovnávacími šrouby. Pro mobilní 
využití stolu lze tyto dorovnávací šrouby nahradit pojezdovými antistatickými koleèky. Pøední 
koleèko je vždy vybaveno brzdou.

Vnitøní èásti stojných nohou jsou povrchovì upraveny zinkem, vnìjší èásti jsou nalakovány 
vypalovací barvou Comaxit RAL-7035. Na pøání lze použít jiný odstín palety RAL, popøípadì 
antistatický lak v odstínu RAL-7035.



Stojné nohy VarioLab+

Stojná noha jednoduchá SNJ-xxxx pro tvorbu základních a øetìzených stolù. Masivní ocelová konstrukce, rektifikaèní nožièky. Pøi 
øetìzení stolù se vždy ušetøí jedna noha v sestavì na každý jeden pøidaný stùl. Pata stojné nohy je provedena tak, aby pøi pøiražení 
stolu ke zdi vymezovala dostateèný prostor pro pøipojení pøístrojù do  pøístrojových zásuvek PZR-06 v zadní èásti nástavby NSE, 
NSM a NSY.

popis

Stojná noha jednoduchá SNJ-xxxx

typ rozsah výškové použitelnosti

SNJ-0675
SNJ-1200
SNJ-1600
SNJ-2000

732 mm 
1256 mm 
1656 mm
2056 mm

výška celková

125 ÷ 712 mm
125 ÷ 1237 mm
125 ÷ 1637 mm
125 ÷ 2037 mm

Stojná noha dvojitá SND-xxxx pro tvorbu ostrovních pracoviš� v provední základním a øetìzeném. Masivní ocelová konstrukce, 
rektifikaèní nožièky. Pøi øetìzení stolù se vždy ušetøí jedna noha v sestavì na každý jeden pøidaný stùl.

popis

Stojná noha dvojitá SND-xxxx

typ rozsah výškové použitelnosti

SND-0675
SND-1200
SND-1600
SND-2000

732mm 
1256mm 
1656mm
2056mm

výška celková

125 ÷ 712 mm
125 ÷ 1237 mm
125 ÷ 1637 mm
125 ÷ 2037 mm



Stojné nohy VarioLab+

Stojná noha jednoduchá pro vysokou zátìž SNP-xxxx je urèena pro stavbu stolù, kde je tøeba zatìžovat pracovní desku až do 
hmotnosti 250 kg. Pro tvorbu základních a øetìzených stolù. Masivní ocelová konstrukce, rektifikaèní nožièky. Na jeden stùl je tøeba 
ètyø nohou SNP-xxxx, pøi øetìzení stolù se vždy ušetøí dvì nohy v sestavì na každý jeden pøidaný stùl. Sestavy lze kombinovat i s 
použitím nohou SNJ-xxxx a SND-xxxx. Použití pouze s deskami DSV-xxxx a DSD-xxxx.

popis

Stojná noha jednoduchá pro vysokou zátìž SNP-xxxx

typ rozsah výškové použitelnosti

SNP-0675
SNP-1200
SNP-1600
SNP-2000

732 mm 
1256 mm 
1656 mm
2056 mm

výška celková

125 ÷ 712 mm
125 ÷ 1237 mm
125 ÷ 1637 mm
125 ÷ 2037 mm

Stojná noha letmo SNL-360 nebo SNL-550 umožòuje použít užší pøístrojové nástavby a police, než je vlastní šíøe stolu. Toto je 
užiteèné v pøípadì, kdy je potøeba mít vedle pøístrojové nástavby volný prostor pro jiná zaøízení, napøíklad monitor poèítaèe. SNL-
360 je urèena pro pevné pøipevnìní pøístrojové nástavby bez možnosti tuto výškovì nastavovat, ale svým provedením rozšiøuje 
volný prostor o 74 mm oproti modelu SNL-550. SNL-550 umožòuje libovolnì v rozsahu mezí jí daných nastavit výšku nástavby 
nebo police k ní pøipevnìné, ale zmenšuje šíøi volného prostoru o 74 mm oproti modelu SNL-360. Tyto nohy lze použít jak pro 
jednostranné stoly, tak i pro oboustranné. Montáž se provádí skrz desku stolu speciálním zámkem k nosníku desky stolu.

popis

Stojná noha letmo SNL-360 a SNL-550

typ rozsah výškové použitelnosti

SNL-360
SNL-550

360 mm
550 mm

výška celková

360 mm
125 ÷ 530 mm

možnost výškového stavìní

ne
ano



Pracovní desky stolu jsou v základním 
provedení vyrobeny z kvalitního 
vysokotlakého laminátu o síle 25 mm 
se zvýšenou odolností proti otìru a 
opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany 
desky jsou vyrobeny z plastu  ABS o 
síle 2 mm a lepeny polyuretanovým 
lepidlem, které vykazuje podstatnì 
vyšší odolnost proti mechanickému 
namáhání a zároveò je velmi odolné 
proti dlouhodobì pùsobící vlhkosti. Na 
požádání lze pracovní desku dodat v 
antistatickém provedení, nebo v pro-
vedení vrstveného døeva.

Desky jsou standardnì hluboké 800 
mm, na vyžádání lze dodat i jiné 
hloubky v rozsahu 600 ÷ 1000 mm.

Pracovní deska je uložena na masiv-
ním ocelovém rámu, který zaruèuje, 
že desku lze bez potíží rozloženì 
zatížit 150 kg, popøípadì 250 kg pøi 
použití stojných nohou SNP-xxxx. 
Díky speciálním zámkùm, které spojují 
rám s nohami, lze nastavit výšku pra-
covní desky  v libovolné výšce. Ro-
bustní provedení zámkù, konstrukce 
rámu a nohou vytváøí dostateènì tuhý 
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Pracovní stolové desky VarioLab+

základ stolu ve všech osách. Rám je vybaven sadou otvorù se závity pro montáž dalšího 
pøíslušenství, jako jsou napøíklad kabelové kanály. Základní barva desky je šedá RAL7035, 
ale lze dodat desky s jinou barvou èi dekorem døeva.

deska z lamina deska z antistatického lamina

deska z bøezové pøekližky deska z lamina a s antistatickou gumou



popis

DSP-0808G
DSP-1208G
DSP-1408G
DSP-1508G
DSP-1608G
DSP-1808G
DSP-2008G

V x Š x H doplòující informacetyp

Základní pracovní deska stolu pøímá v antistatickém provedení. Nosník s nosností 
150 kg. Pøípojný zemnící bod - patentka pøipevnìn v jednom z rohù desky dle 
instrukcí zákazníka. Síla desky 25 mm.

popis

DSP-0808A
DSP-1208A
DSP-1408A
DSP-1508A
DSP-1608A
DSP-1808A
DSP-2008A

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou DSP-xx08G

Deska stolu pøímá DSP-xx08

Deska stolu pøímá antistatická DSP-xx08A

Pracovní stolové desky VarioLab+

Základní pracovní deska stolu pøímá. Nosník s nosností 150 kg.

popis

DSP-0808
DSP-1208
DSP-1408
DSP-1508
DSP-1608
DSP-1808
DSP-2008

V x Š x H doplòující informacetyp

Základní pracovní deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou. Nosník     
s nosností 150 kg. Pøípojný zemnící bod - patentka pøipevnìn v jednom z rohù 
desky dle instrukcí zákazníka.

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm



popis

DSP-0808A-V
DSP-1208A-V
DSP-1408A-V
DSP-1508A-V
DSP-1608A-V
DSP-1808A-V
DSP-2008A-V

V x Š x H doplòující informacetyp

Pracovní deska stolu pøímá v provedení s výøezy pro stojné nohy. Používá se tam, 
kde je tøeba øetìzit stoly do jednoho celku bez mezery mezi jednotlivými deskami. 
Rozteè stojných nohou je stejná jako u typu DSP-xx08. Nosník s nosností 150 kg. 

popis

DSP-0808-V
DSP-1208-V
DSP-1408-V
DSP-1508-V
DSP-1608-V
DSP-1808-V
DSP-2008-V

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska stolu pøímá antistatická s výøezy DSP-xx08A-V

Deska stolu pøímá z pøekližky DSP-xx08W

Deska stolu pøímá s výøezy DSP-xx08-V

Pracovní stolové desky VarioLab+

Základní pracovní deska stolu pøímá vyrobena z bøezové pøekližky o síle 27 mm. 
Povrch desky je opatøen keramickým lakem s vysokou odolností proti poškrábání. 
Nosník s nosností 150 kg.

popis

DSP-0808W
DSP-1208W
DSP-1408W
DSP-1508W
DSP-1608W
DSP-1808W
DSP-2008W

V x Š x H doplòující informacetyp

Pracovní deska stolu pøímá v antistatickém provedení s výøezy pro stojné nohy. 
Používá se tam, kde je tøeba øetìzit stoly do jednoho celku bez mezery mezi 
jednotlivými deskami. Rozteè stojných nohou je stejná jako u typu DSP-xx08. 
Nosník s nosností 150 kg. Pøípojný zemnící bod - patentka pøipevnìn v jednom       
z rohù desky dle instrukcí zákazníka. Síla desky 25 mm.

27 x 800 x 800 mm
27 x 1200 x 800 mm
27 x 1400 x 800 mm
27 x 1500 x 800 mm
27 x 1600 x 800 mm
27 x 1800 x 800 mm
27 x 2000 x 800 mm

25 x 874 x 800 mm
25 x 1274 x 800 mm
25 x 1474 x 800 mm
25 x 1574 x 800 mm
25 x 1674 x 800 mm
25 x 1874 x 800 mm
25 x 2074 x 800 mm

25 x 874 x 800 mm
25 x 1274 x 800 mm
25 x 1474 x 800 mm
25 x 1574 x 800 mm
25 x 1674 x 800 mm
25 x 1874 x 800 mm
25 x 2074 x 800 mm



25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

popis

DSP-0808-K
DSP-1208-K
DSP-1408-K
DSP-1508-K
DSP-1608-K
DSP-1808-K
DSP-2008-K

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

DSP-0808W-V
DSP-1208W-V
DSP-1408W-V
DSP-1508W-V
DSP-1608W-V
DSP-1808W-V
DSP-2008W-V

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska stolu pøímá s odklopným kanálem DSP-xx08-K

Pracovní stolové desky VarioLab+

Pracovní deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou v provedení s výøezy 
pro stojné nohy. Používá se tam, kde je tøeba øetìzit stoly do jednoho celku bez 
mezery mezi jednotlivými deskami. Rozteè stojných nohou je stejná jako u typu 
DSP-xx08. Nosník s nosností 150 kg. Pøípojný zemnící bod - patentka pøipevnìn    
v jednom z rohù desky dle instrukcí zákazníka.

popis

DSP-0808G-V
DSP-1208G-V
DSP-1408G-V
DSP-1508G-V
DSP-1608G-V
DSP-1808G-V
DSP-2008G-V

V x Š x H doplòující informacetyp

Pracovní deska stolu pøímá s odklopným kanálem pro kabely. Kanál disponuje 
dostateènì velkým prostorem pro uložení potøebných kabelù a násobných zásuvek, 
vèetnì rozvodù pro PC. Pro jednoduché vyvedení kabelù na desku stolu je víko 
kanálu vybaveno kartáèem, který potøebný otvor zakryje jako ochrana proti prachu a 
neèistotám. Nosník s nosností 150 kg.

Deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou s výøezy DSP-xx08G-V

Deska stolu pøímá z pøekližky s výøezy DSP-xx08W-V

Pracovní deska stolu pøímá vyrobena z bøezové pøekližky o síle 27 mm v provedení 
s výøezy pro stojné nohy. Používá se tam, kde je tøeba øetìzit stoly do jednoho celku 
bez mezery mezi jednotlivými deskami. Povrch desky je opatøen keramickým lakem 
s vysokou odolností proti poškrábání. Rozteè stojných nohou je stejná jako u typu 
DSP-xx08. Nosník s nosností 150 kg. 

27 x 874 x 800 mm
27 x 1274 x 800 mm
27 x 1474 x 800 mm
27 x 1574 x 800 mm
27 x 1674 x 800 mm
27 x 1874 x 800 mm
27 x 2074 x 800 mm

25 x 874 x 800 mm
25 x 1274 x 800 mm
25 x 1474 x 800 mm
25 x 1574 x 800 mm
25 x 1674 x 800 mm
25 x 1874 x 800 mm
25 x 2074 x 800 mm



popis

DSP-0808W-K
DSP-1208W-K
DSP-1408W-K
DSP-1508W-K
DSP-1608W-K
DSP-1808W-K
DSP-2008W-K

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

DSP-0808G-K
DSP-1208G-K
DSP-1408G-K
DSP-1508G-K
DSP-1608G-K
DSP-1808G-K
DSP-2008G-K

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska stolu pøímá z pøekližky s odklopným kanálem DSP-xx08W-K

Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

DSP-0808A-K
DSP-1208A-K
DSP-1408A-K
DSP-1508A-K
DSP-1608A-K
DSP-1808A-K
DSP-2008A-K

V x Š x H doplòující informacetyp

Pracovní deska stolu pøímá s odklopným kanálem pro kabely vyrobena z bøezové 
pøekližky o síle 27 mm. Kanál disponuje dostateènì velkým prostorem pro uložení 
potøebných kabelù a násobných zásuvek, vèetnì rozvodù pro PC. Kanál je vyroben 
z lamina. Pro jednoduché vyvedení kabelù na desku stolu je víko kanálu vybaveno 
kartáèem, který potøebný otvor zakryje jako ochrana proti prachu a neèistotám. 
Nosník s nosností 150 kg.

Deska stolu pøímá antistatická s odklopným kanálem DSP-xx08A-K

Deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou a odklopným kanálem DSP-xx08G-K

Pracovní deska stolu pøímá v antistatickém provedení s odklopným kanálem pro 
kabely. Kanál disponuje dostateènì velkým prostorem pro uložení potøebných 
kabelù a násobných zásuvek, vèetnì rozvodù pro PC. Pro jednoduché vyvedení 
kabelù na desku stolu je víko kanálu vybaveno kartáèem, který potøebný otvor 
zakryje jako ochrana proti prachu a neèistotám. Nosník s nosností 150 kg.  Pøípojný 
zemnící bod - patentka pøipevnìn v jednom z rohù desky dle instrukcí zákazníka. 
Síla desky 25 mm.

Pracovní deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou, s odklopným 
kanálem pro kabely. Kanál disponuje dostateènì velkým prostorem pro uložení 
potøebných kabelù a násobných zásuvek, vèetnì rozvodù pro PC. Pro jednoduché 
vyvedení kabelù na desku stolu je víko kanálu vybaveno kartáèem, který potøebný 
otvor zakryje jako ochrana proti prachu a neèistotám. Nosník s nosností 150 kg.  
Pøípojný zemnící bod - patentka pøipevnìn v jednom z rohù desky dle instrukcí 
zákazníka.

27 x 800 x 800 mm
27 x 1200 x 800 mm
27 x 1400 x 800 mm
27 x 1500 x 800 mm
27 x 1600 x 800 mm
27 x 1800 x 800 mm
27 x 2000 x 800 mm

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm



popis

DSP-0808-KV
DSP-1208-KV
DSP-1408-KV
DSP-1508-KV
DSP-1608-KV
DSP-1808-KV
DSP-2008-KV

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

DSP-0808A-KV
DSP-1208A-KV
DSP-1408A-KV
DSP-1508A-KV
DSP-1608A-KV
DSP-1808A-KV
DSP-2008A-KV

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou, s odklopným kanálem a výøezy DSP-xx08G-KV

Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska stolu pøímá s odklopným kanálem a výøezy DSP-xx08-KV

Deska stolu pøímá antistatická s odklopným kanálem a výøezy DSP-xx08A-KV

Pracovní deska stolu pøímá antistatická s odklopným kanálem pro kabely v prove-
dení s výøezy pro stojné nohy. Urèeno pro øetìzení stolù bez mezery mezi deskami 
a kanály. Dostateènì velký kanál pro uložení potøebných kabelù, zásuvek a rozvodù 
PC. Pro jednoduché vyvedení kabelù na desku stolu je víko kanálu vybaveno 
kartáèem - ochrana proti prachu a neèistotám. Rozteè stojných nohou je stejná jako 
u typu DSP-xx08. Nosník s nosností 150 kg. Zemnící patentka pøipevnìna v jednom 
z rohù desky. Síla desky 25 mm.

Pracovní deska stolu pøímá s odklopným kanálem pro kabely v provedení s výøezy 
pro stojné nohy. Urèeno pro øetìzení stolù bez mezery mezi deskami a kanály. 
Dostateènì velký kanál pro uložení potøebných kabelù, zásuvek a rozvodù PC. Pro 
jednoduché vyvedení kabelù na desku stolu je víko kanálu vybaveno kartáèem - 
ochrana proti prachu a neèistotám. Rozteè stojných nohou je stejná jako u typu 
DSP-xx08. Nosník s nosností 150 kg.

Pracovní deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou, s odklopným 
kanálem pro kabely v provedení s výøezy pro stojné nohy. Urèeno pro øetìzení stolù 
bez mezery mezi deskami a kanály. Dostateènì velký kanál pro uložení potøebných 
kabelù, zásuvek a rozvodù PC. Pro jednoduché vyvedení kabelù na desku stolu je 
víko kanálu vybaveno kartáèem - ochrana proti prachu a neèistotám. Rozteè 
stojných nohou je stejná jako u typu DSP-xx08. Nosník s nosností 150 kg. Zemnící 
patentka pøipevnìna v jednom z rohù desky.

DSP-0808G-KV
DSP-1208G-KV
DSP-1408G-KV
DSP-1508G-KV
DSP-1608G-KV
DSP-1808G-KV
DSP-2008G-KV

25 x 874 x 800 mm
25 x 1274 x 800 mm
25 x 1474 x 800 mm
25 x 1574 x 800 mm
25 x 1674 x 800 mm
25 x 1874 x 800 mm
25 x 2074 x 800 mm

25 x 874 x 800 mm
25 x 1274 x 800 mm
25 x 1474 x 800 mm
25 x 1574 x 800 mm
25 x 1674 x 800 mm
25 x 1874 x 800 mm
25 x 2074 x 800 mm

25 x 874 x 800 mm
25 x 1274 x 800 mm
25 x 1474 x 800 mm
25 x 1574 x 800 mm
25 x 1674 x 800 mm
25 x 1874 x 800 mm
25 x 2074 x 800 mm



popis

doplòující informacetyp

popis

25 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1200 x 800 x 1300 mm

DSR-1
DSR-1A
DSR-1G
DSR-1W

V x Š x H1 x H2 doplòující informacetyp

Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

DSP-0808W-KV
DSP-1208W-KV
DSP-1408W-KV
DSP-1508W-KV
DSP-1608W-KV
DSP-1808W-KV
DSP-2008W-KV

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska stolu rohová DSR-1x

Pracovní deska stolu rohová pro vytvoøení rohových sestav L a U. Materiálové 
provední základní, antistatické, s nalisovanou antistatickou gumou, nebo z bøezové 
pøekližky o síle 27 mm. Deska je vyrobena s výøezy pro stojné nohy pro vytvoøení 
rohu bez mezery mezi deskami. Pùlkruhová pracovní èást. Nosník s nosností 150 
kg.

Deska stolu pøímá z pøekližky s odklopným kanálem a výøezy DSP-xx08W-KV

Pracovní deska stolu pøímá vyrobena z bøezové pøekližky o síle 27 mm s odklopným 
kanálem pro kabely v provedení s výøezy pro stojné nohy. Urèeno pro øetìzení stolù 
bez mezery mezi deskami a kanály. Dostateènì velký kanál pro uložení potøebných 
kabelù, zásuvek a rozvodù PC. Pro jednoduché vyvedení kabelù na desku stolu je 
víko kanálu vybaveno kartáèem - ochrana proti prachu a neèistotám. Kanál vyroben 
z lamina. Rozteè stojných nohou je stejná jako u typu DSP-xx08. Nosník s nosností 
150 kg.

Deska stolu rohová DSR-2x

antistatická
s antistatickou gumou
pøekližka

V x Š x H1 x H2

Pracovní deska stolu rohová pro vytvoøení rohových sestav L a U. Materiálové 
provední základní, antistatické, s nalisovanou antistatickou gumou, nebo z bøezové 
pøekližky o síle 27 mm. Deska je vyrobena s výøezy pro stojné nohy pro vytvoøení 
rohu bez mezery mezi deskami. Rovná pracovní èást. Nosník s nosností 150 kg.

25 x 1200 x 800 x 1420 mm
25 x 1200 x 800 x 1420 mm
25 x 1200 x 800 x 1420 mm
27 x 1200 x 800 x 1420 mm

DSR-2
DSR-2A
DSR-2G
DSR-2W

antistatická
s antistatickou gumou
pøekližka

27 x 874 x 800 mm
27 x 1274 x 800 mm
27 x 1474 x 800 mm
27 x 1574 x 800 mm
27 x 1674 x 800 mm
27 x 1874 x 800 mm
27 x 2074 x 800 mm



popis

pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá

DSK-1412/R
DSK-1412/L
DSK-1512/R
DSK-1512/L
DSK-1612/R
DSK-1612/L
DSK-1812/R
DSK-1812/L
DSK-2012/R
DSK-2012/L

doplòující informacetyp

popis

doplòující informacetyp

Deska stolu koutová DSK-xx12

Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

doplòující informacetyp

Deska stolu rohová DSR-3x

Deska stolu rohová DSR-4x

25 x 1200 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 x 800 mm
27 x 1200 x 800 x 800 mm

DSR-4
DSR-4A
DSR-4G
DSR-4W

V x Š x H1 x H2

Pracovní deska stolu rohová pro vytvoøení rohových sestav L a U. Materiálové 
provední základní, antistatické, s nalisovanou antistatickou gumou, nebo z bøezové 
pøekližky o síle 27 mm. Deska je vyrobena s výøezy pro stojné nohy pro vytvoøení 
rohu bez mezery mezi deskami. Rovná pracovní èást. Nosník s nosností 150 kg.

antistatická
s antistatickou gumou
pøekližka

V x Š x H1 x H2

Pracovní deska stolu rohová pro vytvoøení rohových sestav L a U. Materiálové 
provední základní, antistatické, s nalisovanou antistatickou gumou, nebo z bøezové 
pøekližky o síle 27 mm. Deska je vyrobena s výøezy pro stojné nohy pro vytvoøení 
rohu bez mezery mezi deskami. Pùlkruhová pracovní èást. Nosník s nosností 150 
kg.

25 x 1200 x 800 x 680 mm
25 x 1200 x 800 x 680 mm
25 x 1200 x 800 x 680 mm
27 x 1200 x 800 x 680 mm

DSR-3
DSR-3A
DSR-3G
DSR-3W

antistatická
s antistatickou gumou
pøekližka

Pracovní deska stolu koutová pro vytvoøení samostatného rohového pracovištì 
nebo rohových sestav L a U. Lze ji použít pouze s pøístavnou deskou DSS-0808 
nebo DSS-1208, která ji prodlouží a zároveò dodá potøebnou tøetí stojnou nohou. 
Pùlkruhová pracovní èást. Nosník s nosností 150 kg.

V x Š1 x Š2 x H1 x H2

25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm



Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá

DSK-1412W/R
DSK-1412W/L
DSK-1512W/R
DSK-1512W/L
DSK-1612W/R
DSK-1612W/L
DSK-1812W/R
DSK-1812W/L
DSK-2012W/R
DSK-2012W/L

doplòující informacetyp

Deska stolu koutová z pøekližky DSK-xx12W

Pracovní deska stolu koutová vyrobena z bøezové pøekližky o síle 27 mm pro 
vytvoøení samostatného rohového pracovištì nebo rohových sestav L a U. Lze ji 
použít pouze s pøístavnou deskou DSS-0808 nebo DSS-1208, která ji prodlouží a 
zároveò dodá potøebnou tøetí stojnou nohou. Pùlkruhová pracovní èást. Nosník s 
nosností 150 kg.

popis

pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá

DSK-1412A/R
DSK-1412A/L
DSK-1512A/R
DSK-1512A/L
DSK-1612A/R
DSK-1612A/L
DSK-1812A/R
DSK-1812A/L
DSK-2012A/R
DSK-2012A/L

doplòující informacetyp

Deska stolu koutová antistatická DSK-xx12A

Pracovní deska stolu koutová v antistatickém provedení pro vytvoøení 
samostatného rohového pracovištì nebo rohových sestav L a U. Lze ji použít pouze 
s pøístavnou deskou DSS-0808 nebo DSS-1208, která ji prodlouží a zároveò dodá 
potøebnou tøetí stojnou nohou. Pùlkruhová pracovní èást. Nosník s nosností 150 kg. 
Pøípojný zemnící bod - patentka pøipevnìn v jednom z rohù desky dle instrukcí 
zákazníka. Síla desky 25 mm.

V x Š1 x Š2 x H1 x H2

popis

pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá

DSK-1412G/R
DSK-1412G/L
DSK-1512G/R
DSK-1512G/L
DSK-1612G/R
DSK-1612G/L
DSK-1812G/R
DSK-1812G/L
DSK-2012G/R
DSK-2012G/L

doplòující informacetyp

Deska stolu koutová s nalisovanou antistatickou gumou DSK-xx12G

Pracovní deska stolu koutová s nalisovanou antistatickou gumou pro vytvoøení 
samostatného rohového pracovištì nebo rohových sestav L a U. Lze ji použít pouze 
s pøístavnou deskou DSS-0808 nebo DSS-1208, která ji prodlouží a zároveò dodá 
potøebnou tøetí stojnou nohou. Pùlkruhová pracovní èást. Nosník s nosností 150 kg.  
Pøípojný zemnící bod - patentka pøipevnìn v jednom z rohù desky dle instrukcí 
zákazníka.

V x Š1 x Š2 x H1 x H2

V x Š1 x Š2 x H1 x H2

27 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm

25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm

25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm



Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá

DSK-1412G-K/R
DSK-1412G-K/L
DSK-1512G-K/R
DSK-1512G-K/L
DSK-1612G-K/R
DSK-1612G-K/L
DSK-1812G-K/R
DSK-1812G-K/L
DSK-2012G-K/R
DSK-2012G-K/L

doplòující informacetyp

Deska stolu koutová s nalisovanou antistatickou gumou a s kabelovým kanálem DSK-xx12G-K

popis

pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá

DSK-1412-K/R
DSK-1412-K/L
DSK-1512-K/R
DSK-1512-K/L
DSK-1612-K/R
DSK-1612-K/L
DSK-1812-K/R
DSK-1812-K/L
DSK-2012-K/R
DSK-2012-K/L

doplòující informacetyp

Deska stolu koutová s odklopným kanálem DSK-xx12-K

Pracovní deska stolu koutová s odklopným kanálem pro kabely, urèena pro 
vytvoøení samostatného rohového pracovištì nebo rohových sestav L a U. Lze ji 
použít pouze s pøístavnou deskou DSS-0808 nebo DSS-1208, která ji prodlouží a 
zároveò dodá potøebnou tøetí stojnou nohou. Pùlkruhová pracovní èást. Kanál urèen 
pro uložení kabelù, zásuvek a rozvodù pro PC. Víko kanálu vybaveno ochranným 
kartáèem. Nosník s nosností 150 kg.

popis

pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá

DSK-1412A-K/R
DSK-1412A-K/L
DSK-1512A-K/R
DSK-1512A-K/L
DSK-1612A-K/R
DSK-1612A-K/L
DSK-1812A-K/R
DSK-1812A-K/L
DSK-2012A-K/R
DSK-2012A-K/L

doplòující informacetyp

Deska stolu koutová antistatická s odklopným kanálem DSK-xx12A-K

Pracovní deska stolu koutová, antistatická s odklopným kanálem pro kabely, urèena 
pro vytvoøení samostatného rohového pracovištì nebo rohových sestav L a U. Lze ji 
použít pouze s pøístavnou deskou DSS-0808 nebo DSS-1208, která ji prodlouží a 
zároveò dodá potøebnou tøetí stojnou nohou. Pùlkruhová pracovní èást. Kanál urèen 
pro uložení kabelù, zásuvek a rozvodù PC. Víko kanálu vybaveno ochranným 
kartáèem. Nosník s nosností 150 kg. Zemnící patentka pøipevnìna v jednom z rohù 
desky. Síla desky 25 mm.

Pracovní deska stolu koutová s nalisovanou antistatickou gumou a s odklopným 
kanálem pro kabely. Urèena pro vytvoøení samostatného rohového pracovištì nebo 
rohových sestav L a U. Lze ji použít pouze s pøístavnou deskou DSS-0808 nebo 
DSS-1208, která ji prodlouží a zároveò dodá potøebnou tøetí stojnou nohou. 
Pùlkruhová pracovní èást. Kanál urèen pro uložení kabelù, zásuvek a rozvodù PC. 
Víko kanálu vybaveno ochranným kartáèem. Nosník s nosností 150 kg. Zemnící 
patentka pøipevnìna v jednom z rohù desky.

V x Š1 x Š2 x H1 x H2

V x Š1 x Š2 x H1 x H2

V x Š1 x Š2 x H1 x H2

25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm

25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm

25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm
25 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm



Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá
pravá
levá

DSK-1412W-K/R
DSK-1412W-K/L
DSK-1512W-K/R
DSK-1512W-K/L
DSK-1612W-K/R
DSK-1612W-K/L
DSK-1812W-K/R
DSK-1812W-K/L
DSK-2012W-K/R
DSK-2012W-K/L

doplòující informacetyp

Deska stolu koutová z pøekližky s kabelovým kanálem DSK-xx12W-K

popis

antistatická
antistatická
s antistatickou gumou
s antistatickou gumou
pøekližka
pøekližka

DSS-0808/R
DSS-1208/R
DSS-0808A/R
DSS-1208A/R
DSS-0808G/R
DSS-1208G/R
DSS-0808W/R
DSS-1208W/R

doplòující informacetyp

Deska stolu pøístavná pravá k DSK-xx12, typ DSS-xx08/R

Pracovní deska stolu pøístavná pravá k pracovním deskám DSK-xx12 pro vytvoøení 
samostatného rohového pracovištì nebo rohových sestav L a U. Nosník s nosností 
150 kg.

V x Š x H

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
27 x 800 x 800 mm
27 x 1200 x 800 mm

Pracovní deska stolu koutová s odklopným kanálem pro kabely vyrobena z bøezové 
pøekližky o síle 27 mm, urèena pro vytvoøení samostatného rohového pracovištì 
nebo rohových sestav L a U. Lze ji použít pouze s pøístavnou deskou DSS-0808 
nebo DSS-1208, která ji prodlouží a zároveò dodá potøebnou tøetí stojnou nohou. 
Pùlkruhová pracovní èást. Kanál urèen pro uložení kabelù, zásuvek a rozvodù pro 
PC. Víko kanálu vybaveno ochranným kartáèem. Nosník s nosností 150 kg.

popis

antistatická
antistatická
s antistatickou gumou
s antistatickou gumou
pøekližka
pøekližka

DSS-0808/L
DSS-1208/L
DSS-0808A/L
DSS-1208A/L
DSS-0808G/L
DSS-1208G/L
DSS-0808W/L
DSS-1208W/L

doplòující informacetyp

Deska stolu pøístavná levá k DSK-xx12, typ DSS-xx08/L

Pracovní deska stolu pøístavná levá k pracovním deskám DSK-xx12 pro vytvoøení 
samostatného rohového pracovištì nebo rohových sestav L a U. Nosník s nosností 
150 kg.

V x Š x H

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
27 x 800 x 800 mm
27 x 1200 x 800 mm

V x Š1 x Š2 x H1 x H2

27 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1400 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1500 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1600 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 1800 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm
27 x 2000 x 1200 x 800 x 1300 mm



popis

antistatická
s antistatickou gumou
pøekližka

antistatická + kanál
s antistat. gumou + kanál
pøekližka + kanál

DSB-1608
DSB-1608A
DSB-1608G
DSB-1608W
DSB-1608-K
DSB-1608A-K
DSB-1608G-K
DSB-1608W-K

doplòující informacetyp

Deska stolu boèní k dvojitým stojným nohám DSB-1608x a DSB-1608x-K

V x Š x H

25 x 1600 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
27 x 1600 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
27 x 1600 x 800 mm

Pracovní deska stolu boèní je urèena k boèní montáži na dvojité stojné nohy SND-
xxxx. Tím lze vytvoøit jeden velký pracovní ostrov až se ètyømi pracovišti za použití 
pouze dvou stojných dvojitých nohou SND-xxxx. Desky se vyrábìjí ze všech kata-
logových materiálù. Nosník s nosností 150 kg. Deska s oznaèením DSB-1608x-K je 
navíc v zadní èásti vybavena kabelovým kanálem.

Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

doplòující informacetyp

Deska stolu vysoce zátìžová DSV-xx08

Vysoce zátìžová pracovní deska stolu pøímá. Nosník s nosností 250 kg. Pro stavbu 
stolù se zvýšenými nároky na nosnost stolu. Uvedená nosnost pouze pøi použití 
stojných nohou SNP-xxxx.

V x Š x H

popis

doplòující informacetyp

Deska stolu vysoce zátìžová v antistatickém provedení DSV-xx08A

Vysoce zátìžová pracovní deska stolu pøímá v antistatickém provedení. Nosník s 
nosností 250 kg. Pro stavbu stolù se zvýšenými nároky na nosnost stolu. Uvedená 
nosnost pouze pøi použití stojných nohou SNP-xxxx. Zemnící patentka pøipevnìna v 
jednom z rohù desky. Síla desky 25 mm.

V x Š x H

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

DSV-0808
DSV-1208
DSV-1408
DSV-1508
DSV-1608
DSV-1808
DSV-2008

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

DSV-0808A
DSV-1208A
DSV-1408A
DSV-1508A
DSV-1608A
DSV-1808A
DSV-2008A



popis

doplòující informacetyp V x Š x H

Vysoce zátìžová pracovní deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou. 
Nosník s nosností 250 kg. Pro stavbu stolù se zvýšenými nároky na nosnost stolu. 
Uvedená nosnost pouze pøi použití stojných nohou SNP-xxxx. Zemnící patentka 
pøipevnìna v jednom z rohù desky.

Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

doplòující informacetyp

Vysoce zátìžová pracovní deska stolu pøímá vyrobena z bøezové pøekližky o síle 27 
mm. Nosník s nosností 250 kg. Pro stavbu stolù se zvýšenými nároky na nosnost 
stolu. Uvedená nosnost pouze pøi použití stojných nohou SNP-xxxx.

V x Š x H

popis

doplòující informacetyp

Deska stolu vysoce zátìžová s odklopným kanálem DSV-xx08-K

Vysoce zátìžová pracovní deska stolu pøímá s odklopným kanálem pro kabely. 
Kanál urèen pro uložení kabelù, zásuvek a rozvodù PC. Víko kanálu vybaveno 
ochranným kartáèem.  Nosník s nosností 250 kg. Pro stavbu stolù se zvýšenými 
nároky na nosnost stolu. Uvedená nosnost pouze pøi použití stojných nohou SNP-
xxxx.

V x Š x H

27 x 800 x 800 mm
27 x 1200 x 800 mm
27 x 1400 x 800 mm
27 x 1500 x 800 mm
27 x 1600 x 800 mm
27 x 1800 x 800 mm
27 x 2000 x 800 mm

DSV-0808W
DSV-1208W
DSV-1408W
DSV-1508W
DSV-1608W
DSV-1808W
DSV-2008W

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

DSV-0808-K
DSV-1208-K
DSV-1408-K
DSV-1508-K
DSV-1608-K
DSV-1808-K
DSV-2008-K

Deska stolu vysoce zátìžová z pøekližky DSV-xx08W

Deska stolu vysoce zátìžová s nalisovanou antistatickou gumou DSV-xx08G

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

DSV-0808G
DSV-1208G
DSV-1408G
DSV-1508G
DSV-1608G
DSV-1808G
DSV-2008G



popis

doplòující informacetyp V x Š x H

Pracovní stolové desky VarioLab+

popis

doplòující informacetyp V x Š x H

popis

doplòující informacetyp

Deska stolu vysoce zátìžová z pøekližky a odklopným kanálem DSV-xx08A

V x Š x H

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

DSV-0808G-K
DSV-1208G-K
DSV-1408G-K
DSV-1508G-K
DSV-1608G-K
DSV-1808G-K
DSV-2008G-K

27 x 800 x 800 mm
27 x 1200 x 800 mm
27 x 1400 x 800 mm
27 x 1500 x 800 mm
27 x 1600 x 800 mm
27 x 1800 x 800 mm
27 x 2000 x 800 mm

DSV-0808W-K
DSV-1208W-K
DSV-1408W-K
DSV-1508W-K
DSV-1608W-K
DSV-1808W-K
DSV-2008W-K

Vysoce zátìžová pracovní deska stolu pøímá v antistatickém provedení s odklop-
ným kanálem pro kabely. Kanál urèen pro uložení kabelù, zásuvek a rozvodù PC. 
Víko kanálu vybaveno ochranným kartáèem.  Nosník s nosností 250 kg. Pro stavbu 
stolù se zvýšenými nároky na nosnost stolu. Uvedená nosnost pouze pøi použití 
stojných nohou SNP-xxxx. Zemnící patentka pøipevnìna v jednom z rohù desky. 
Síla desky 25 mm.

25 x 800 x 800 mm
25 x 1200 x 800 mm
25 x 1400 x 800 mm
25 x 1500 x 800 mm
25 x 1600 x 800 mm
25 x 1800 x 800 mm
25 x 2000 x 800 mm

DSV-0808A-K
DSV-1208A-K
DSV-1408A-K
DSV-1508A-K
DSV-1608A-K
DSV-1808A-K
DSV-2008A-K

Deska stolu vysoce zátìžová v antistatickém provedení a odklopným kanálem DSV-xx08A-K

Deska stolu vysoce zátìžová s nalisovanou antistatickou gumou a odklopným kanálem DSV-xx08G-K

Vysoce zátìžová pracovní deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou a s 
odklopným kanálem pro kabely. Kanál urèen pro uložení kabelù, zásuvek a rozvodù 
PC. Víko kanálu vybaveno ochranným kartáèem.  Nosník s nosností 250 kg. Pro 
stavbu stolù se zvýšenými nároky na nosnost stolu. Uvedená nosnost pouze pøi 
použití stojných nohou SNP-xxxx. Zemnící patentka pøipevnìna v jednom z rohù 
desky.

Vysoce zátìžová pracovní deska stolu pøímá vyrobena z bøezové pøekližky o síle 27 
mm s odklopným kanálem pro kabely. Kanál urèen pro uložení kabelù, zásuvek a 
rozvodù PC. Víko kanálu vybaveno ochranným kartáèem.  Nosník s nosností 250 
kg. Pro stavbu stolù se zvýšenými nároky na nosnost stolu. Uvedená nosnost 
pouze pøi použití stojných nohou SNP-xxxx.



Pøíklady sestav stolù VarioLab+

U sestava - desky stolù bez spár. Použité díly: 5x DSP-xx08-V, 2x DSR-3, 1x DSR-2, 9x SNJ-xxxx.

Ostrovní øešení pracovištì se dvìma boèními deskami. Použité díly: 2x DSP-xx08, 2x DSB-1608, 2x SND-xxxx.

Øetìzené oboustranné pracovištì. Použité díly: 6x DSP-xx08, 4x SND-xxxx.



T sestava - desky stolù bez spár. Použité díly: 6x DSP-xx08-V, 2x DSR-2, 4x SNJ-xxxx, 3x SND-xxxx.

Pøíklady sestav stolù VarioLab+

Øetìzené jednostranné pracovištì v lavicovém uspoøádání. Použité díly: 6x DSP-xx08, 8x SNJ-xxxx.



Pøíklady sestav stolù VarioLab+

Rohová sestava - desky stolù bez spár. Použité díly: 1x DSK-xx12/R, 1x DSS-xx08/R, 3x SNJ-xxxx.

Jednoduchý stùl s pøístrojovou nástavbou letmo.
Použité díly: 1x DSP-1608, 1x SNJ-0675,
1x SNJ-1200, 1x SNL-550, 1x NSE-12.

Jednoduchý stùl s pøístrojovou nástavbou na desce stolu a 
místem pro monitor.
Použité díly: 1x DSP-1608, 2x SNJ-0675, NSE-12D.

Jednoduchý stùl se zavìšenou pøístrojovou nástavbou.
Použité díly: 1x DSP-1608, 2x SNJ-1200, 1x NSE-16.

Jednoduchý stùl s pøístrojovou nástavbou na desce stolu.
Použité díly: 1x DSP-1608, 2x SNJ-0675, NSE-12D.



Výklad rozmìrù a pojmù

Pracovní stolové desky VarioLab+

Rozteèe stojných nohou jsou 874, 1274, 1474, 1574, 1674, 1874, 2074 mm.
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Police stolu jsou v základním 
provedení vyrobeny z kvalitního 
vysokotlakého laminátu o síle 25 mm 
se zvýšenou odolností proti otìru a 
opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany 
desky jsou vyrobeny z plastu  ABS o 
síle 2 mm a lepeny polyuretanovým 
lepidlem, které vykazuje podstatnì 
vyšší odolnost proti mechanickému 
namáhání a zároveò je velmi odolné 
proti dlouhodobì pùsobící vlhkosti. Na 
požádání lze polici dodat v antista-
tickém provedení, nebo v provedení 
vrstveného døeva. Police lze dále 
opatøit antistatickou gumovou 
povrchovou úpravou, èi nerezovým 
plechem.

Hloubka polic je standardnì  400 mm, 
na vyžádání lze dodat i jiné hloubky v 
rozsahu 300 ÷ 600 mm.

Policová deska je uložena na 
masivním ocelovém nosníku, který 
zaruèuje, že polici lze bez potíží 
rozloženì zatížit 90 kg. Díky 
speciálním zámkùm, které spojují 
nosník s no-hami, lze nastavit výšku 
police v libovolné výšce. Robustní 
provedení zámkù, konstrukce nosníku 
a nohou vytváøí dostateènì tuhou 
konstrukci ve všech osách.

Základní barva desky je šedá 
RAL7035, ale lze dodat desky s jinou 
barvou èi dekorem døeva.

R
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Police stolu VarioLab+



popis

V x Š x H doplòující informacetyp

Základní policová deska stolu pøímá v antistatickém provedení. Nosník s nosností 
90 kg. Síla desky 25 mm.

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska police pøímá s nalisovanou antistatickou gumou DPP-xx04G

Deska police pøímá DPP-xx04

Deska police pøímá antistatická DPP-xx04A

Základní policová deska stolu pøímá. Nosník s nosností 90 kg.

popis

25 x 800 x 400 mm
25 x 1200 x 400 mm
25 x 1400 x 400 mm
25 x 1500 x 400 mm
25 x 1600 x 400 mm
25 x 1800 x 400 mm
25 x 2000 x 400 mm

DPP-0804
DPP-1204
DPP-1404
DPP-1504
DPP-1604
DPP-1804
DPP-2004

V x Š x H doplòující informacetyp

Základní policová deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou. Nosník s 
nosností 90 kg.

25 x 800 x 400 mm
25 x 1200 x 400 mm
25 x 1400 x 400 mm
25 x 1500 x 400 mm
25 x 1600 x 400 mm
25 x 1800 x 400 mm
25 x 2000 x 400 mm

DPP-0804A
DPP-1204A
DPP-1404A
DPP-1504A
DPP-1604A
DPP-1804A
DPP-2004A

25 x 800 x 400 mm
25 x 1200 x 400 mm
25 x 1400 x 400 mm
25 x 1500 x 400 mm
25 x 1600 x 400 mm
25 x 1800 x 400 mm
25 x 2000 x 400 mm

DPP-0804G
DPP-1204G
DPP-1404G
DPP-1504G
DPP-1604G
DPP-1804G
DPP-2004G

Police stolu VarioLab+



popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska police pøímá antistatická s výøezy DPP-xx04A-V

Deska police pøímá z pøekližky DPP-xx04W

Deska police pøímá s výøezy DPP-xx04-V

Základní policová deska stolu pøímá vyrobena z bøezové pøekližky o síle 27 mm. 
Povrch desky je opatøen keramickým lakem s vysokou odolností proti poškrábání. 
Nosník s nosností 90 kg.

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

27 x 800 x 400 mm
27 x 1200 x 400 mm
27 x 1400 x 400 mm
27 x 1500 x 400 mm
27 x 1600 x 400 mm
27 x 1800 x 400 mm
27 x 2000 x 400 mm

DPP-0804W
DPP-1204W
DPP-1404W
DPP-1504W
DPP-1604W
DPP-1804W
DPP-2004W

Policová deska stolu pøímá s výøezy pro stojné nohy. Používá se tam, kde je tøeba 
øetìzit stoly do jednoho celku bez mezery mezi jednotlivými deskami. Nosník s nos-
ností 90 kg. Rozteè stojných nohou je stejná jako u typu DPP-xx04.

25 x 874 x 400 mm
25 x 1274 x 400 mm
25 x 1474 x 400 mm
25 x 1574 x 400 mm
25 x 1674 x 400 mm
25 x 1874 x 400 mm
25 x 2074 x 400 mm

DPP-0804-V
DPP-1204-V
DPP-1404-V
DPP-1504-V
DPP-1604-V
DPP-1804-V
DPP-2004-V

Policová deska stolu pøímá v antistatickém proveden, s výøezy pro stojné nohy. 
Používá se tam, kde je tøeba øetìzit stoly do jednoho celku bez mezery mezi 
jednotlivými deskami. Nosník s nosností 90 kg. Síla desky 25 mm.  Rozteè stojných 
nohou je stejná jako u typu DPP-xx04.

25 x 874 x 400 mm
25 x 1274 x 400 mm
25 x 1474 x 400 mm
25 x 1574 x 400 mm
25 x 1674 x 400 mm
25 x 1874 x 400 mm
25 x 2074 x 400 mm

DPP-0804A-V
DPP-1204A-V
DPP-1404A-V
DPP-1504A-V
DPP-1604A-V
DPP-1804A-V
DPP-2004A-V

Police stolu VarioLab+



popis

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

Deska police rohová DPR-1x

Deska police pøímá s nalisovanou antistatickou gumou a s výøezy DPP-xx04G-V

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

Rohová policová deska stolu pro vytvoøení rohových sestav L a U. Materiálové 
provední základní, antistatické, s nalisovanou antistatickou gumou, nebo z bøezové 
pøekližky o síle 27 mm. Nosník s nosností 90 kg.

25 x 874 x 400 mm
25 x 1274 x 400 mm
25 x 1474 x 400 mm
25 x 1574 x 400 mm
25 x 1674 x 400 mm
25 x 1874 x 400 mm
25 x 2074 x 400 mm

DPP-0804G-V
DPP-1204G-V
DPP-1404G-V
DPP-1504G-V
DPP-1604G-V
DPP-1804G-V
DPP-2004G-V

27 x 874 x 400 mm
27 x 1274 x 400 mm
27 x 1474 x 400 mm
27 x 1574 x 400 mm
27 x 1674 x 400 mm
27 x 1874 x 400 mm
27 x 2074 x 400 mm

DPP-0804W-V
DPP-1204W-V
DPP-1404W-V
DPP-1504W-V
DPP-1604W-V
DPP-1804W-V
DPP-2004W-V

Policová deska stolu pøímá s nalisovanou antistatickou gumou a s výøezy pro stojné 
nohy. Používá se tam, kde je tøeba øetìzit stoly do jednoho celku bez mezery mezi 
jednotlivými deskami. Nosník s nosností 90 kg. Rozteè stojných nohou je stejná 
jako u typu DPP-xx04.

Policová deska stolu pøímá vyrobena z bøezové pøekližky o síle 27 mm a s výøezy 
pro stojné nohy. Používá se tam, kde je tøeba øetìzit stoly do jednoho celku bez 
mezery mezi jednotlivými deskami. Povrch desky je opatøen keramickým lakem       
s vysokou odolností proti poškrábání. Nosník s nosností 90 kg. Rozteè stojných 
nohou je stejná jako u typu DPP-xx04.

Deska police pøímá z pøekližky a s výøezy DPP-xx04W-V

DPR-1
DPR-1A
DPR-1G
DPR-1W

doplòující informacetyp

25 x 1124 x 400 x 464 mm
25 x 1124 x 400 x 464 mm
25 x 1124 x 400 x 464 mm
27 x 1124 x 400 x 464 mm

V x Š x H1 x H2

antistatická
s antistatickou gumou
pøekližka

Police stolu VarioLab+



Deska police rohová DPR-2x

Rohová policová deska stolu s výøezy pro vytvoøení rohových sestav L a U bez 
mezer mezi policemi. Materiálové provední základní, antistatické, s nalisovanou 
antistatickou gumou, nebo z bøezové pøekližky o síle 27 mm. Nosník s nosností 90 
kg.

popis

DPR-2
DPR-2A
DPR-2G
DPR-2W

doplòující informacetyp

25 x 1160 x 400 x 489 mm
25 x 1160 x 400 x 489 mm
25 x 1160 x 400 x 489 mm
27 x 1160 x 400 x 489 mm

V x Š x H1 x H2

antistatická
s antistatickou gumou
pøekližka

Police stolu VarioLab+

popis

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

Náklopná antistatická police s výsuvem DPV-xx04A

Náklopná policová deska stolu pøímá s výsuvem v antistatickém provedení. Pro 
zajištìní pøedmìtù proti pádu je v pøední èásti vybavena dorazem. Desku lze 
vysunout ze základní polohy mezi nohami smìrem k obsluze o 150 mm. Nosník      
s nosností 50 kg rozložené váhy.

DPV-0804
DPV-1204
DPV-1404
DPV-1504
DPV-1604
DPV-1804
DPV-2004

Náklopná policová deska stolu pøímá s výsuvem. Pro zajištìní pøedmìtù proti pádu 
je v pøední èásti vybavena dorazem. Desku lze vysunout ze základní polohy mezi 
nohami smìrem k obsluze o 150 mm. Nosník s nosností 50 kg rozložené váhy.

Náklopná police s výsuvem DPV-xx04

DPV-0804A
DPV-1204A
DPV-1404A
DPV-1504A
DPV-1604A
DPV-1804A
DPV-2004A

doplòující informacetyp

25 x 800 x 400 mm
25 x 1200 x 400 mm
25 x 1400 x 400 mm
25 x 1500 x 400 mm
25 x 1600 x 400 mm
25 x 1800 x 400 mm
25 x 2000 x 400 mm

25 x 800 x 400 mm
25 x 1200 x 400 mm
25 x 1400 x 400 mm
25 x 1500 x 400 mm
25 x 1600 x 400 mm
25 x 1800 x 400 mm
25 x 2000 x 400 mm

V x Š x H



Police stolu VarioLab+

popis

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

Náklopná police z pøekližky a s výsuvem DPV-xx04W

Náklopná policová deska stolu pøímá s výsuvem vyrobena z bøezové pøekližky o síle 
27 mm. Pro zajištìní pøedmìtù proti pádu je v pøední èásti vybavena dorazem. 
Desku lze vysunout ze základní polohy mezi nohami smìrem k obsluze o 150 mm. 
Povrch desky je opatøen keramickým lakem s vysokou odolností proti poškrábání. 
Nosník s nosností 50 kg rozložené váhy.

DPV-0804G
DPV-1204G
DPV-1404G
DPV-1504G
DPV-1604G
DPV-1804G
DPV-2004G

Náklopná policová deska stolu pøímá s výsuvem a s nalisovanou antistatickou 
gumou. Pro zajištìní pøedmìtù proti pádu je v pøední èásti vybavena dorazem. 
Desku lze vysunout ze základní polohy mezi nohami smìrem k obsluze o 150 mm. 
Nosník s nosností 50 kg rozložené váhy.

Náklopná police s nalisovanou antistatickou gumou  s výsuvem DPV-xx04Ga

DPV-0804W
DPV-1204W
DPV-1404W
DPV-1504W
DPV-1604W
DPV-1804W
DPV-2004W

doplòující informacetyp

27 x 800 x 400 mm
27 x 1200 x 400 mm
27 x 1400 x 400 mm
27 x 1500 x 400 mm
27 x 1600 x 400 mm
27 x 1800 x 400 mm
27 x 2000 x 400 mm

25 x 800 x 400 mm
25 x 1200 x 400 mm
25 x 1400 x 400 mm
25 x 1500 x 400 mm
25 x 1600 x 400 mm
25 x 1800 x 400 mm
25 x 2000 x 400 mm

V x Š x H

popis

Policová rampa osvìtlení PRO-xx02

Policová rampa urèena pro montáž osvìtlení stolu. Montáží osvìtlení na tuto rampu 
dochází k ideálnímu rozptylu svìtla nad pracovní plochou. Nosnost 15 kg.

PRO-0802
PRO-1202
PRO-1402
PRO-1502
PRO-1602
PRO-1802
PRO-2002

doplòující informacetyp

25 x 800 x 200 mm
25 x 1200 x 200 mm
25 x 1400 x 200 mm
25 x 1500 x 200 mm
25 x 1600 x 200 mm
25 x 1800 x 200 mm
25 x 2000 x 200 mm

V x Š x H



Pøíklady sestav stolù s policemi VarioLab+

Jednoduchý stùl se zavìšenou pøístrojovou nástavbou a 
náklopnou policí DPV-xx04.

Jednoduchý stùl se zavìšenou pøístrojovou nástavbou, 
základní policí pøímou DPP-xx04 a dvìma policovými skøíòkami 
N08xx04D.

Jednoduchý stùl se zavìšenou pøístrojovou nástavbou, 
základní policí pøímou DPP-xx04 a policovou rampou 
osvìtlení PRO-xx02.

Jednoduchý stùl se zavìšenou pøístrojovou nástavbou a dvìma 
základními policemi  pøímými DPP-xx04.



Jednoduchý stùl s pøístrojovou nástavbou letmo a 
jednou základní policí pøímou DPP-xx04.

Jednoduchý stùl s pøístrojovou nástavbou na desce stolu a 
místem pro monitor, s výklopnou policí DPV-xx04, základní policí 
pøímou DPP-xx04 a dvìma policovými skøíòkami N08xx04D.

Policový regál složený ze dvou stojných nohou SNJ-2000 a 
pìti základních policových desek DPP-xx04.

Pøíklady sestav stolù s policemi VarioLab+

Jednoduchý stùl se zavìšenou pøístrojovou nástavbou a dvìma 
výklopnými policemi pøímými DPV-xx04.



Skøínì VarioLab+ jsou navrženy ve 
tøech možných hloubkách pro 
optimální využití skladovacího 
prostoru a uložených pøedmìtù. 
Skøínì VarioLab+ jsou vyrábìny ve 
tøech základních výškách a to 2000 
mm, 800 mm a 400 mm. Konstrukènì 
jsou øešeny tak, že skøínì vysoké 800 
mm lze použít jako základní skøíò na 
podlahu, tak i jako nástavec na 
vysokou skøíò, popøípadì jako úložné 
skøíòky nad laboratorní stùl VarioLab+. 
Skøínì vysoké 400 mm lze použít jen 
jako nástavce na vyšší skøínì. Toto 
seskupení lze operativnì mìnit dle 
potøeb uživatele bez omezení.

Všechny viditelné hrany jsou opatøeny 
ABS hranou o síle 2 mm. Hrany jsou 
lepeny polyuretanovým lepidlem, které 
vykazuje podstatnì vyšší odolnost 
proti mechanickému namáhání a 
zároveò je velmi odolné proti dlouho-
dobì pùsobící vlhkosti.  Kostra skøíní 
VarioLab+ je tvoøena z LTD o síle 18 
mm. Pro vyšší nosnost jsou všechny
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Skøínì VarioLab+

police a pùda skøínì vyrobeny z LTD o síle 25 mm. Záda skøínì jsou vyrobena z LTD o síle 
18 mm. Toto øešení vytváøí robustní konstrukci skøínì s dlouhodobými užitnými vlastnostmi.
Dveøe jsou vyrobeny z LTD o síle 18 mm, popøípadì z kaleného skla. Posuvné dveøe jsou 
vyrobeny z LTD o síle 18 mm. Vìtšina dveøí mùže být vybavena zámkem. Dále jsou vyba-
veny panty s tlumením dorazu se systémem automatického dovírání dveøí. Tím je zajištì-
no, že skøínì VarioLab+ nebudou zùstávat nevzhlednì pootevøeny.  Úhel otevøení dveøí je 
105°. Pro zpevnìní skøínì VarioLab+ a tím zvýšení její robustnosti, je prostøední police 
skøíní vysokých 2000 mm pevnì spojena s kostrou skøínì. Ostatní police je možno posou-
vat v rozteèi 32 mm. Standardnì se skøínì VarioLab+ dodávají se ètyømi posuvnými 
policemi, není-li uvedeno jinak. Další police lze dokoupit.

Díky zádùm z 18 mm LTD mùže být skøíò VarioLab+ postavená i v prostoru a tím jej 
rozdìlit na nìkolik èástí. Záda skøínì se pak dají použít jako nosný prvek pro nástìnku, 
promítací plátno a jiné.

Šuplíky skøínìk vysokých 400 mm jsou vybaveny tlumením a dotahem šuplíku.

Standardnì jsou skøínì VarioLab+ dodávány ve svìtle šedé barvì RAL 7035. Na pøání je 
lze vyrobit i v jiném barevném provedení, èi v dekorech døeva, nebo i v antistatickém 
provedení.



Policová skøíò ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s uzavøenou 
spodní polovinou dveømi z lamina. Dveøe mohou být vybaveny zámkem. Støední 
police pevná, ètyøi posuvné po 32 mm. Police o síle 28 mm. Možnost antistatického 
provedení.

S200604LN
S200605LN
S200606LN
S200604LA
S200605LA
S200606LA

S200804LN
S200805LN
S200806LN
S200804LA
S200805LA
S200806LA

S201004LN
S201005LN
S201006LN
S201004LA
S201005LA
S201006LA

2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600
2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíò s dveømi ve spodní polovinì

Policová skøíò ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách bez dveøí. 
Støední police pevná, ètyøi posuvné po 32 mm. Police o síle 28 mm. Možnost 
antistatického provedení.

2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600
2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600

S200604BN
S200605BN
S200606BN
S200604BA
S200605BA
S200606BA

S200804BN
S200805BN
S200806BN
S200804BA
S200805BA
S200806BA

S201004BN
S201005BN
S201006BN
S201004BA
S201005BA
S201006BA

Vysoké skøínì 2000 mm VarioLab+

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíò

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Policová skøíò ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s celo-
plošnými dveømi z lamina. Dveøe mohou být vybaveny zámkem. Støední police 
pevná, ètyøi posuvné po 32 mm. Police o síle 28 mm. Možnost antistatického 
provedení.

2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x  400
2000 x 1000 x  500
2000 x 1000 x  600
2000 x 1000 x  400
2000 x 1000 x  500
2000 x 1000 x  600

S200604DN
S200605DN
S200606DN
S200604DA
S200605DA
S200606DA

S200804DN
S200805DN
S200806DN
S200804DA
S200805DA
S200806DA

S201004DN
S201005DN
S201006DN
S201004DA
S201005DA
S201006DA

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíò šíøe s celoplošnými dveømi

Vysoké skøínì 2000 mm VarioLab+

Policová skøíò ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s uzavøenou 
horní a spodní polovinou samostatnými dveømi z lamina. Dveøe mohou být 
vybaveny zámkem. Støední police pevná, ètyøi posuvné po 32 mm. Police o síle 28 
mm. Možnost antistatického provedení.

S200604EN
S200605EN
S200606EN
S200604EA
S200605EA
S200606EA

S200804EN
S200805EN
S200806EN
S200804EA
S200805EA
S200806EA

S201004EN
S201005EN
S201006EN
S201004EA
S201005EA
S201006EA

2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600
2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíò se samostatnými dveømi pro spodní a horní polovinu

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Policová skøíò ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s uzavøenou 
horní polovinou dveømi z kaleného skla a uzavøenou dolní polovinou dveømi z 
lamina. Dveøe mohou být vybaveny zámkem. Støední police pevná, ètyøi posuvné po 
32 mm. Police o síle 28 mm. Možnost antistatického provedení.

S200604CN
S200605CN
S200606CN
S200604CA
S200605CA
S200606CA

S200804CN
S200805CN
S200806CN
S200804CA
S200805CA
S200806CA

S201004CN
S201005CN
S201006CN
S201004CA
S201005CA
S201006CA

2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600
2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíò horní dveøe sklenìné, dolní dveøe z lamina

Policová skøíò ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách. Horní èást 
2/6 s kalenými sklenìnými dveømi, prostøední 1/6 nika a spodní èást 3/6 dveøe z 
lamina. Dveøe mohou být vybaveny zámkem.  Dvì støední police pevné, tøi posuvné 
po 32 mm. Police o síle 28 mm. Možnost antistatického provedení.

S200604HN
S200605HN
S200606HN
S200604HA
S200605HA
S200606HA

S200804HN
S200805HN
S200806HN
S200804HA
S200805HA
S200806HA

S201004HN
S201005HN
S201006HN
S201004HA
S201005HA
S201006HA

2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600
2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíò  2/6 sklo, 1/6 nika, 3/6 dveøe

Vysoké skøínì 2000 mm VarioLab+

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Vysoké skøínì 2000 mm VarioLab+

Policová skøíò ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s celo-
plošnými dveømi z kaleného skla. Dveøe mohou být vybaveny zámkem u paty 
skøínì. Støední police pevná, ètyøi posuvné po 32 mm. Police o síle 28 mm. Možnost 
antistatického provedení.

2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600
2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600

S200604RN
S200605RN
S200606RN
S200604RA
S200605RA
S200606RA

S200604RN
S200805RN
S200806RN
S200804RA
S200805RA
S200806RA

S201004RN
S201005RN
S201006RN
S201004RA
S201005RA
S201006RA

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíò s celoplošnými sklenìnými dveømi

Policová skøíò ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s posuvnými 
dveømi z lamina. Støední police pevná, ètyøi posuvné po 32 mm. Police o síle 28 
mm. Možnost antistatického provedení.

S200604PN
S200605PN
S200606PN
S200604PA
S200605PA
S200606PA

S200804PN
S200805PN
S200806PN
S200804PA
S200805PA
S200806PA

S201004PN
S201005PN
S201006PN
S201004PA
S201005PA
S201006PA

2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 400
2000 x 600 x 500
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 400
2000 x 800 x 500
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600
2000 x 1000 x 400
2000 x 1000 x 500
2000 x 1000 x 600

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíò s posuvnými dveømi

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Šatní skøíò s celoplošnými dveømi

Šatní skøíò ve tøech rùzných šíøkách a v hloubce 600 mm s celoplošnými dveømi z 
lamina. Dveøe mohou být vybaveny zámkem. Skøíò je vybavená šatní tyèí a v dolní 
èásti jednou policí. Možnost antistatického provedení.

T200606DN
T200606DA

T200808DN
T200808DA

T201006DN
T201006DA

2000 x 600 x 600
2000 x 600 x 600

2000 x 800 x 600
2000 x 800 x 600

2000 x 1000 x 600
2000 x 1000 x 600

antistatické provedení

antistatické provedení

antistatické provedení

Vysoké skøínì 2000 mm VarioLab+

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Policová skøíòka ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách bez dveøí. 
Dvì police o síle 28 mm posuvné po 32 mm. Možnost antistatického provedení.

800 x 600 x 400
800 x 600 x 500
800 x 600 x 600
800 x 600 x 400
800 x 600 x 500
800 x 600 x 600

800 x 800 x 400
800 x 800 x 500
800 x 800 x 600
800 x 800 x 400
800 x 800 x 500
800 x 800 x 600

800  x 1000  x  400
800  x 1000  x  500
800  x 1000  x  600
800  x 1000  x  400
800  x 1000  x  500
800  x 1000  x  600

N080604BN
N080605BN
N080606BN
N080604BA
N080605BA
N080606BA

N080804BN
N080805BN
N080806BN
N080804BA
N080805BA
N080806BA

N081004BN
N081005BN
N081006BN
N081004BA
N081005BA
N081006BA

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíòka

Nízké skøíòky 800 mm VarioLab+

Policová skøíòka ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s celo-
plošnými dveømi z lamina. Dveøe mohou být vybaveny zámkem. Dvì police o síle 
28 mm posuvné po 32 mm.  Možnost antistatického provedení.

N080604DN
N080605DN
N080606DN
N080604DA
N080605DA
N080606DA

N080804DN
N080805DN
N080806DN
N080804DA
N080805DA
N080806DA

N081004DN
N081005DN
N081006DN
N081004DA
N081005DA
N081006DA

800 x 600 x 400
800 x 600 x 500
800 x 600 x 600
800 x 600 x 400
800 x 600 x 500
800 x 600 x 600

800 x 800 x 400
800 x 800 x 500
800 x 800 x 600
800 x 800 x 400
800 x 800 x 500
800 x 800 x 600

800 x1000 x 400
800 x1000 x 500
800 x1000 x 600
800 x1000 x 400
800 x1000 x 500
800 x1000 x 600

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíòka s celoplošnými dveømi

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Policová skøíòka ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s celo-
plošnými dveømi z kaleného skla. Dveøe mohou být vybaveny zámkem v dolní èásti 
skøínì. Dvì police o síle 28 mm posuvné po 32 mm. Možnost antistatického 
provedení.

N080604RN
N080605RN
N080606RN
N080604RA
N080605RA
N080606RA

N080804RN
N080805RN
N080806RN
N080804RA
N080805RA
N080806RA

N081004RN
N081005RN
N081006RN
N081004RA
N081005RA
N081006RA

800 x 600 x 400
800 x 600 x 500
800 x 600 x 600
800 x 600 x 400
800 x 600 x 500
800 x 600 x 600

800 x 800 x 400
800 x 800 x 500
800 x 800 x 600
800 x 800 x 400
800 x 800 x 500
800 x 800 x 600

800 x1000 x 400
800 x1000 x 500
800 x1000 x 600
800 x1000 x 400
800 x1000 x 500
800 x1000 x 600

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíòka s celoplošnými sklenìnými dveømi

Policová skøíòka ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách s posuv-
nými dveømi z lamina. Dvì police o síle 28 mm posuvné po 32 mm. Možnost 
antistatického provedení.

800 x 600 x 400
800 x 600 x 500
800 x 600 x 600
800 x 600 x 400
800 x 600 x 500
800 x 600 x 600

800 x 800 x 400
800 x 800 x 500
800 x 800 x 600
800 x 800 x 400
800 x 800 x 500
800 x 800 x 600

800 x1000 x 400
800 x1000 x 500
800 x1000 x 600
800 x1000 x 400
800 x1000 x 500
800 x1000 x 600

N080604PN
N080605PN
N080606PN
N080604PA
N080605PA
N080606PA

N080804PN
N080805PN
N080806PN
N080804PA
N080805PA
N080806PA

N081004PN
N081005PN
N081006PN
N081004PA
N081005PA
N081006PA

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Policová skøíòka s posuvnými dveømi

Nízké skøíòky 800 mm VarioLab+

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Skøíòka ve tøech rùzných šíøkách a ve tøech možných hloubkách se dvìma šuplíky. 
Dno šuplíku je vyrobeno z LTD o síle 12 mm. Nosnost 30 kg. Možnost 
antistatického provedení.

400 x 600 x 400
400 x 600 x 500
400 x 600 x 600
400 x 600 x 400
400 x 600 x 500
400 x 600 x 600

400 x 800 x 400
400 x 800 x 500
400 x 800 x 600
400 x 800 x 400
400 x 800 x 500
400 x 800 x 600

400 x 1000 x 400
400 x 1000 x 500
400 x 1000 x 600
400 x 1000 x 400
400 x 1000 x 500
400 x 1000 x 600

U040604UN
U040605UN
U040606UN
U040604UA
U040605UA
U040606UA

U040804UN
U040805UN
U040806UN
U040804UA
U040805UA
U040806UA

U041004UN
U041005UN
U041006UN
U041004UA
U041005UA
U041006UA

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Šuplíkové skøíòky a s  VarioLab+tolové skøíòky

Šuplíková skøíòka

Stolová skøíòka  je urèena pro vytvoøení pracovního stolu s pevnì spojenými 
šuplíky. Nejvíce se používá v rohových sestavách, kde nahrazuje stolovou 
konstrukci složenou z nohy stolu, nosníku desky stolu a kontejner. Standardní výška 
sestavy skøínky a desky stolu je 730 mm, kterou lze pomocí rektifikaèních šroubù 
skøíòky zvýšit o 15 mm. Výsuv šuplíkù 500 mm. Možnost antistatického provedení.

702  x  600  x 800
702  x  600  x 800

702  x  450  x 800
702  x  450  x 800

T070608UN
T070608UA

T070408DN
T070408DA

antistatické provedení

antistatické provedení

Stolová skøíòka pro hloubku pracovní desky 800 mm

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Rohová skøíò pro hloubku skøíní 400 / 500 / 600 mm s celoplošnými dveømi z 
lamina. Urèena pro vytvoøení souvislé øady skøíní. Dveøe mohou být vybaveny 
zámkem. Pìt posuvných polic po 32 mm. Police o síle 28 mm. Možnost 
antistatického provedení.

2000 x 753/400 x 753/400 
2000 x 753/400 x 753/400

2000 x 853/500 x 853/500 
2000 x 853/500 x 853/500

2000 x 953/600 x 953/600 
2000 x 953/600 x 953/600

R200404DN
R200404DA

R200505DN
R200505DA

R200606DN
R200606DA

antistatické provedení

antistatické provedení

antistatické provedení

Rohové vysoké skøínì 2000 mm a r  VarioLab+ohové nízké skøíòky 800 mm

Rohová skøíò

Rohová skøíòka pro hloubku skøíní 400 / 500 / 600 mm s celoplošnými dveømi z 
lamina. Urèena pro vytvoøení souvislé øady skøíní. Dveøe mohou být vybaveny 
zámkem. Dvì police o síle 28 mm posuvné po 32 mm. Možnost antistatického 
provedení.

800  x  753/400  x 753/400 
800  x  753/400  x 753/400

800  x  853/500  x 853/500 
800  x  853/500  x 853/500

800  x  953/600  x 953/600 
800  x  953/600  x 953/600

H080404DN
H080404DA

H080505DN
H080505DA

H080606DN
H080606DA

antistatické provedení

antistatické provedení

antistatické provedení

Rohová skøíòka

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Výsuvná odkládací police slouží pro doèasné odkládání pøedmìtù ze skøínìk. 
Používá se v pøípadì, kdy je potøeba odložit si, èi pøímo studovat pøedmìt uložený v 
horní skøíòce. Po uložení pøedmìtu zpìt do skøínì se police zasune. Nosnost police 
je 10 kg. Možnost antistatického provedení.

50 x 600 x 400
50 x 600 x 500
50 x 600 x 600
50 x 600 x 400
50 x 600 x 500
50 x 600 x 600

50 x 800 x 400
50 x 800 x 500
50 x 800 x 600
50 x 800 x 400
50 x 800 x 500
50 x 800 x 600

50 x 1000 x 400
50 x 1000 x 500
50 x 1000 x 600
50 x 1000 x 400
50 x 1000 x 500
50 x 1000 x 600

V000604VN
V000605VN
V000606VN
V000604VA
V000605VA
V000606VA

V000804VN
V000805VN
V000806VN
V000804VA
V000805VA
V000806VA

V001004VN
V001005VN
V001006VN
V001004VA
V001005VA
V001006VA

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Výsuvná odkládací police

Pøíslušenství skøíní VarioLab+

Krycí distanèní pás pro vytvoøení jednotného bezespárového vzhledu èelních ploch 
søínìk. Zakrývá sokl horní skøíòky. Možnost antistatického provedení.

DIP06
DIP08
DIP10
DIP06A
DIP08A
DIP10A

50 x 600
50 x 800
50 x 1000
50 x 600
50 x 800
50 x 1000

antistatické provedení
antistatické provedení
antistatické provedení

Krycí distanèní pás

popis

V x Š x H doplòující informacetyp

popis

V x Š x H doplòující informacetyp



Pøíslušenství skøíní VarioLab+

PS0604    600 x 400
PS0605    600 x 500
PS0606    600 x 600
PS0604A  600 x 400
PS0605A  600 x 500
PS0606A  600 x 600

PS1004    1000 x 400
PS1005    1000 x 500
PS1006    1000 x 600
PS1004A  1000 x 400
PS1005A  1000 x 500
PS1006A  1000 x 600

PS0804    800 x 400
PS0805    800 x 500
PS0806    800 x 600
PS0804A  800 x 400
PS0805A  800 x 500
PS0806A  800 x 600

Doplòková police o síle 28 mm pro vysoké skøínì. Možnost antistatického 
provedení.

Police

Písmeno A na konci kódu oznaèuje antistatické provedení

typ Š x H typ Š x H typ Š x H

popis



R

Uvedené pøíklady zcela nevystihují všechny možnosti sestav skøíní VarioLab+. Mají jen demonstrovat možnosti sesazení jednotlivých skøíní do 
vìtších celkù. Vhodnou kombinací skøíní lze vytvoøit dostateèný úložný prostor v každém prostoru. Pro další informace kontaktujte našeho 
obchodníka.

Pøíklady sestav skøíní VarioLab+



Kontejnery VarioLab+ jsou svým 
provedením urèeny pro uskladnìní a 
organizaci jak bìžných kanceláøských 
potøeb, tak i ostatních komponentù 
potøebných pro práci. Masivní 
provedení šuplíkù se dnem z lamina o 
síle 12 mm, plné výsuvy s tlumením 
dotahu se systémem automatického 
dovírání šuplíku umožòují v šuplících 
uskladnit i tìžší pøedmìty, než je u 
kontejnerù bìžné.

Všechny viditelné hrany jsou opatøeny 
ABS hranou o síle 2 mm. Hrany jsou 
lepeny polyuretanovým lepidlem, které 
vykazuje podstatnì vyšší odolnost 
proti mechanickému namáhání a záro-
veò je velmi odolné proti dlouhodobì 
pùsobící vlhkosti. Kostra kontejnérù 
VarioLab+ je tvoøena z LTD o síle 18 
mm. Pro designové sladìní kontejnerù 
s ostatními prvky systému Variolab+ je 
pùda kontejnerù vyrobena z LTD o síle 
25 mm. Záda kontejnerù jsou vyrobe-
na z LTD o síle 18 mm. Toto øešení 
vytváøí robustní konstrukci kontejneru.

Kontejnery jsou vybaveny centrálním 
zamykáním šuplíkù.

Standardnì jsou kontejnery VarioLab+ 
dodávány ve svìtle šedé barvì RAL 
7035. Na pøání je lze vyrobit i v jiném 
barevném provedení, èi v dekorech 
døeva.

Kontejnery VarioLab+ mohou být 
vyrobeny v antistatickém provedení.

R
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Kontejnery VarioLab+



Kontejnery VarioLab+

Kontejner se tøemi výsuvnými šuplíky VKP-310

Kontejner se šuplíkem a šuplíkem na závìsné desky VKP-111

Kontejner se dvìma výsuvnými šuplíky VKP-210

Kontejner s jedním výsuvným šuplíkem a jedním šuplíkem na závìsné desky. 
Centrální zamykání. Plynulý dojezd a dotah šuplíkù.

popis

560 x 480 x 580
560 x 480 x 580

VKP-111N
VKP-111A

Kontejner se dvìma výsuvnými šuplíky. Nosnost jednotlivého šuplíku 15 kg. 
Centrální zamykání. Plynulý dojezd a dotah šuplíkù.

popis

Kontejner se tøemi výsuvnými šuplíky. Nosnost jednotlivého šuplíku 15 kg. Centrální 
zamykání. Plynulý dojezd a dotah šuplíkù.

popis

antistatické provedení

V x Š x H doplòující informace

VKP-210N
VKP-210A

560 x 480 x 580
560 x 480 x 580 antistatické provedení

VKP-310N
VKP-310A

560 x 480 x 580
560 x 480 x 580 antistatické provedení

V x Š x H doplòující informace

V x Š x H doplòující informace

typ

typ

typ



Kontejnery VarioLab+

Kontejner se ètyømi výsuvnými šuplíky VKP-410

Kontejner se ètyømi výsuvnými šuplíky. Nosnost jednotlivého šuplíku 15 kg. 
Centrální zamykání. Plynulý dojezd a dotah šuplíkù.

popis

VKP410-N
VKP-410A

V x Š x H doplòující informacetyp

560 x 480 x 580
560 x 480 x 580 antistatické provedení



Pojízdné regály pro mìøící pøístroje 
VarioLab+ jsou pøedevším urèeny pro 
mobilní uskladnìní a použití tìžší 
mìøící a další potøebné  laboratorní 
techniky. Každá police je dimenzo-
vána na nosnost 90 kg a nosnost 
celého regálu je 250 kg. 

Základem pojízdného regálu Variolab+ 
je ocelová konstrukce z masivních 
profilù jackel 60 x 40 x 3 mm usazená 
na koleèkách. Pøední koleèka jsou 
vybavena brzdou. Nosníky polic jsou 
vyrobeny z profilù jackel 40 x 40 x 3 
mm. 

R
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Pojízdné regály pro mìøící pøístroje VarioLab+

Police stolu jsou v základním provedení vyrobeny z kvalitního vysokotlakého laminátu o 
síle 25 mm se zvýšenou odolností proti otìru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky 
jsou vyrobeny z plastu  ABS o síle 2 mm a lepeny polyuretanovým lepidlem, které vykazuje 
podstatnì vyšší odolnost proti mechanickému namáhání a zároveò je velmi odolné proti 
dlouhodobì pùsobící vlhkosti. Na požádání lze polici dodat v antistatickém provedení, 
nebo v provedení bøezové pøekližky.

Díky speciálním zámkùm, které spojují nosníky  polic  s nohami, lze nastavit výšku polic v 
libovolné výšce. Spodní police je pevnì spojena s kostrou mìøícího pojízdného regálu 
Variolab+.

Základní barva desky je šedá RAL7035, ale lze dodat desky s jinou barvou èi dekorem 
døeva.



Mìøící pojízdný regál v provedení se standardní deskou. Posuvné police v rozmìru 
800 x 500 mm, pevná 950 x 600 mm.

popis

Mìøící pojízdný regál v provedení s antistatickou deskou. Posuvné police v rozmìru 
800 x 500 mm, pevná 950 x 600 mm. Antistatická koleèka.

popis

Mìøící pojízdný regál v provedení s deskou vyrobenou z bøezové pøekližky o síle 27 
mm. Posuvné police v rozmìru 800 x 500 mm, pevná 950 x 600 mm.

popis

Pojízdný regál MPR-xW

Pojízdný regál MPR-x

Pojízdný regál MPR-xA

Pojízdné regály VarioLab+

parametry

1 pevná police
1 pevná + 1 posuvná police
1 pevná + 2 posuvné police
1 pevná + 3 posuvné police
1 pevná + 4 posuvné police
1 pevná + 5 posuvných polic

MPR-1
MPR-2
MPR-3
MPR-4
MPR-5
MPR-6

není
685 mm
1200,00 mm
1200,00 mm
1600,00 mm
1600,00 mm

výška stojné nohy

parametry

1 pevná police
1 pevná + 1 posuvná police
1 pevná + 2 posuvné police
1 pevná + 3 posuvné police
1 pevná + 4 posuvné police
1 pevná + 5 posuvných polic

MPR-1A
MPR-2A
MPR-3A
MPR-4A
MPR-5A
MPR-6A

není
685 mm
1200,00 mm
1200,00 mm
1600,00 mm
1600,00 mm

výška stojné nohy

parametry

1 pevná police
1 pevná + 1 posuvná police
1 pevná + 2 posuvné police
1 pevná + 3 posuvné police
1 pevná + 4 posuvné police
1 pevná + 5 posuvných polic

MPR-1W
MPR-2W
MPR-3W
MPR-4W
MPR-5W
MPR-6W

není
685 mm
1200,00 mm
1200,00 mm
1600,00 mm
1600,00 mm

výška stojné nohy



Pøíslušenství Variolab+ je soubor 
prvkù,  které rozšiøují možnosti 
systému  laboratorního nábytku 
Variolab+. Tento soubor obsahuje øadu 
komponentù pro usnadnìní práce jak 
v elektrotechnickém prùmyslu a jeho 
pøíbuzných oborech, tak i dalších 
odvìtvích prùmyslu a vzdìlávání.
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Pøíslušenství VarioLab+



Držáky mìøících šòùr VarioLab+

Držák mìøících HKS-04 je
ontáž se provádí pod pracovní desku stolu. Snadná dostupnost nejèastìji 

používaných mìøících šòùr. Konce hákù jsou optimálnì zahnuty tak, aby šòùry 
samovolnì nepadaly a pøitom šly lehce vyjmout. Všechny hrany jsou zakulaceny, 
takže nedochází k poškození šòùr.

 urèen pro pøehledné a bezpeèné uložení mìøících šòùr. 
M

popis

parametry

5 mm
20
415 mm
až 100 mìøících šòùr

šíøka drážky:
poèet úložných drážek:
šíøka:
kapacita:

Držák mìøících HKS-05 je
ontáž se provádí na zeï pomocí vrutù a hmoždinek, nebo na bok dvojitých 

stojných nohou SND-xxxx. Umožòuje uskladnit i dlouhé mìøící šòùry, které nelze 
uskladnit v držáku HKS-04. Konce hákù jsou optimálnì zahnuty tak, aby šòùry 
samovolnì nepadaly a pøitom šly lehce vyjmout. Všechny hrany jsou zakulaceny, 
takže nedochází k poškození šòùr.

 urèen pro pøehledné a bezpeèné uložení mìøících šòùr. 
M

popis

parametry

5 mm
49
994 mm
až 490 mìøících šòùr

šíøka drážky:
poèet úložných drážek:
šíøka:
kapacita:

Pojízdný držák mìøících šòùr HKS-06 je urèen pro pøehledné a bezpeèné uložení 
mìøících šòùr. Je vybaven pojezdovými koleèky, které umožòují jednoduché 
pøemístìní držáku k místu mìøení. Díky výškovì nastavitelnému hornímu talíøi  lze 
na držák zavìsit i dlouhé mìøící šòùry. Vrchní výsuvný díl je opatøen pojistkou proti 
nechtìnému vysunutí.  Na spodní talíø lze uskladnit mìøící krokodýlky. 

ntistatické provedení.

Konce hákù 
jsou optimálnì zahnuty tak, aby šòùry samovolnì nepadaly a pøitom šly lehce 
vyjmout. Všechny hrany jsou zakulaceny, takže nedochází k poškození šòùr. 
A

popis

parametry

1150 ÷ 2000 mm
1080 mm
522,90 mm
363,30 mm
36 + 54
až 648 mìøících šòùr

seøiditelná výška horního talíøe:
výška spodního talíøe:
prùmìr horního taliøe:
prùmìr dolního talíøe:
poèet úložných drážek:
kapacita:

Pojízdný držák mìøících šòùr HKS-06

Držák mìøících šòùr HKS-04

Držák mìøících šòùr HKS-05



Dìrovaná deska zadní dvoumodulová je urèena pro uskladnìní náøadí, nebo pro 
upevnìní rùzných pøístrojù. Deska je vybavena otvory 10 x 10 mm v rastru 38 mm. 
Do tìchto otvorù lze zasunout rùzné typy držákù, hákù v rastru 38 mm. Pøi použití 
distance DDS lze desku namontovat v ose stojných nohou a tím ji pøiblížit k obsluze 
o 186 mm. Montáž pøístrojù lze provést pomocí montážní matic MDD-10Mx.

popis

600 x 800 mm
600 x 1200 mm
600 x 1400 mm
600 x 1500 mm
600 x 1600 mm
600 x 1800 mm
600 x 2000 mm

DDD-08
DDD-12
DDD-14
DDD-15
DDD-16
DDD-18
DDD-20

V x Š doplòující informacetyp

Dìrované desky na náøadí a pøístroje VarioLab+

Dìrovaná deska zadní jednomodulová je urèena pro uskladnìní náøadí, nebo pro 
upevnìní rùzných pøístrojù. Deska je vybavena otvory 10 x 10 mm v rastru 38 mm. 
Do tìchto otvorù lze zasunout rùzné typy držákù, hákù v rastru 38 mm. Pøi použití 
distance DDS lze desku namontovat v ose stojných nohou a tím ji pøiblížit k obsluze 
o 186 mm. Montáž pøístrojù lze provést pomocí montážní matic MDD-10Mx.

popis

Dìrovaná deska zadní jednomodulová DDZ-xx

Dìrovaná deska zadní dvoumodulová  DDD-xx

300 x 800 mm
300 x 1200 mm
300 x 1400 mm
300 x 1500 mm
300 x 1600 mm
300 x 1800 mm
300 x 2000 mm

DDZ-08
DDZ-12
DDZ-14
DDZ-15
DDZ-16
DDZ-18
DDZ-20

V x Š doplòující informacetyp

Dìrovaná deska zadní tøímodulová je urèena pro uskladnìní náøadí, nebo pro 
upevnìní rùzných pøístrojù. Deska je vybavena otvory 10 x 10 mm v rastru 38 mm. 
Do tìchto otvorù lze zasunout rùzné typy držákù, hákù v rastru 38 mm. Pøi použití 
distance DDS lze desku namontovat v ose stojných nohou a tím ji pøiblížit k obsluze 
o 186 mm. Montáž pøístrojù lze provést pomocí montážní matic MDD-10Mx.

popis

900 x 800 mm
900 x 1200 mm
900 x 1400 mm
900 x 1500 mm
900 x 1600 mm
900 x 1800 mm
900 x 2000 mm

DDT-08
DDT-12
DDT-14
DDT-15
DDT-16
DDT-18
DDT-20

V x Š doplòující informacetyp

Dìrovaná deska zadní tøímodulová  DDT-xx



Montážní matice slouží pro upevnìní pøístrojù k dìrované desce zadní DDZ-xx, 
DDD-xx nebo DDT-xx. Montáž na desku se provádí zacvaknutím matice do otvoru 
desky. Balení po 100 ks.

popis

Montážní matice pro dìrované desky DDZ, DDD a DDT

doplòující informacetyp závit

MDD-10M4
MDD-10M6

M4
M6

Pøi použití distance DDS lze desku namontovat v ose stojných nohou a tím ji pøiblížit 
k obsluze o 186 mm.  Používá se zejména na výukových stolech, na kterých 
studenti provádìjí praktické úlohy. Kompletní montážní set vèetnì úchytù.

popis

Distanèní vložka DDS k dìrovaným deskám DDZ-xx, DDD-xx a DDT-xx

Další pøíslušenství VarioLab+

Podnož pro vytvoøení ergonomického pracovištì. Odlehèuje dolním konèetinám pøi 
dlouhé práci v sedì. Povrch opatøen gumou.

popis

800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

TRN-08
TRN-10
TRN-12
TRN-14
TRN-15
TRN-16
TRN-18
TRN-20

Š doplòující informacetyp

Podnož TRN-xx



Držák osciloskopu HOS-1 umožòuje umístit osciloskop nebo jiný podobný pøístroj 
mimo pracovní desku stolu, polici èi nástavbu. Díky pohyblivému rameni s klouby 
lze osciloskop pøiblížit k mìøenému zaøízení. Pøístroj je pro vyšší bezpeènost 
pøipevnìn k držáku dodaným tømenem. Díky držáku se zvyšuje ergonomie práce. 
Nosnost držáku je 10 kg. Montuje se z boku stolové nohy.

popis

10 kg
340 x 390 mm

nosnost:
maximální rozmìr pøístroje (š x h):

parametry

Další pøíslušenství VarioLab+

Stínidlo pod pøístrojovou nástavbu nebo pod polici. Slouží zároveò jako držák 
výkresù, díky nìmuž se uvolní místo na pracovním stole. Výkresy se ke stínidlu 
pøipevòují pomocí dodaných ètyø kusù magnetù.

popis

Držák LCD monitoru HOM-1 se používá tam, kde z nìjakého dùvodu nelze monitor 
poèítaèe umístit na stùl èi polici. Díky tøem kloubùm lze monitor natoèit a naklopit 
pøesnì dle požadavku pracovníka. Na držák lze pøipevnit monitory standardu VESA 
75 a VESA 100. Nosnost držáku je 10 kg. Montuje se z boku stolové nohy.

popis

Držák monitoru HOM-1

Stínidlo s integrovaným držákem výkesù DV-xx

Držák osciloskopu HOS-1

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

DV-06
DV-08
DV-10
DV-12
DV-14
DV-15
DV-16
DV-18
DV-20

Š doplòující informacetyp

parametry

10 kg
LCD, standard VESA 75 a VESA 100

nosnost:
použitelné monitory:



Set koleèek pro stojnou nohu všech typù urèena pro vytvoøení pojízdných sestav 
stolù. Prùmìr 75mm, gumová obruè, antistatické provedení. Set je dodávan s 
jedním koleèkem s brzdou a jedním bez brzdy.

popis

Set koleèek KOL75-S

parametry

75 kgnosnost koleèka:

Další pøíslušenství VarioLab+

Na vozík poèítaèe PC-1 lze uložit poèítaè nebo jiný pøístroj podobných rozmìrù. Je 
vybaven ètyømi koleèky, díky nimž lze s uloženým pøístrojem manipulovat. Nosnost 
20 kg.

popis

Vozík poèítaèe PC-1

parametry

20 kg
240 x 530 mm

nosnost:
maximální rozmìr PC (š x h):

Držák poèítaèe je urèen pro bezproblémové uložení poèítaèe u pracovního stolu. 
Díky konstrukci upevnìné na stolové noze lze jednoduše pod i za stolem provádìt 
úklid bez nutnosti pøenášení poèítaèe a pøípadného vytržení kabelù z poèítaèe. 
Výška je libovolnì stavitelná. Nosnost 50 kg.

popis

Držák poèítaèe PC-2

parametry

50 kg
240 x 530 mm

nosnost:
maximální rozmìr PC (š x h):



Diametral spol. s r.o., Hrdoòovická 178, 193 00 Praha 9 - Horní Poèernice

www.variolab.cz

Vít Majtás

Petra Jonešová

Petr Ridl

Milan Pechlát

Martin Kysilka
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Kontakty, poznámky

Kontakty

Poznámky
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Výrobce:

Oficiální stránky produktu:

Obchodní øeditel:

Obchodníci:

+420 776 246 147

+420 777 311 990

+420 775 311 985

+420 776 246 187

+ 420 775 311 982
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