bibliotheca
flexBin™ja flex autoBin™
flex AMH™ -lokerovaihtoehdot mahdollistavat kirjaston
tuotteiden hellävaraisen kokoamisen ja lajittelun
Kaikki flex AMH™ -lokerovaihtoehdot integroituvat saumattomasti flex AMH™ -palautus- ja
lajittelujärjestelmään. Kukin lokero voidaan helposti vetää pois telakasta, jolloin henkilökunta voi
helposti liu'uttaa niitä eri puolille työskentelyhuonetta. Jousikuormitteinen pohja tarjoaa myös
sienimäisen refleksin, jonka hellävaraisuus suojelee tuotteita vahingoittumiselta, kun ne lajitellaan
oikeaan paikkaan.
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p: 720 mm
l: 560 mm
k: 530 mm (pohjatasosta yläreunaan)
Sisäkorkeus on kirjakapasiteetin korkeus

p: 486 mm
l: 560 mm
k: 530 mm (pohjatasosta yläreunaan)
Sisäkorkeus on kirjakapasiteetin korkeus

noin 32 kg
enint. 100 kg
alumiini
125mm

Sisämitat:
(noin)

Lokeron paino:

Painokapasiteetti:

Materiaali:

Pyörän halkaisija:

www.bibliotheca.com

Pyrimme aina varmistamaan, että tiedot ovat oikein esitteen
julkaisuhetkellä. Teknisissä tiedoissa ja toiminnoissa voi kuitenkin
tapahtua ajan kuluessa muutoksia. bibliotheca ei siksi voi vastata tässä
asiakirjassa olevien tietojen oikeellisuudesta.

p: 835 mm
l: 600 mm
k: 865 mm

p: 600 mm
l: 600 mm
k: 865 mm

Ulkomitat:
(noin / ilman kahvaa)

125mm

alumiini

enint. 100 kg

noin 35 kg

flexBin™ stor

flexBin™ standard

Tekniset tiedot
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125mm

alumiini

enint. 100 kg

noin 39 kg

p: 720 mm
l: 560 mm
k: 530 mm (pohjatasosta yläreunaan)
Sisäkorkeus on kirjakapasiteetin korkeus

p: 835 mm
l: 600 mm
k: 865 mm

flex autoBin™

