
 

 

Mese si accesorii pt mese 

 

 

 

 

Kit șină masă 
șină masă facilitează accesul la spații de depozitare  Distanțiere Masă  

Masa poate fi ușor mutata la stânga sau la  sau bănci.deplierea sau deplasarea se face prin aluminiu anodizat,bronz colorate  
dreapta sau detașata la simpla apăsare a unui  actionarea mecanismului instalat în partea de sus  piese din material plastic negru 
buton. a mesei.șină din aluminiu argintiu mat ,950 mm 
Livrare:bandă suport de sus de 95 cm  lungime,elementele din plastic gri. 170 mm    9969964   7,30 € 
lungime,argintiu anodizat ,bandă suport 250 mm    9969965   8,35 € 
de mijloc 50 cm lungime argintiu anodizat 9980291   24,10 € 400 mm    9969966   9,40 € 
4 buc profil de capăt gri, 2 suporturi de masă  

 

 

gri.  

 

9969985   38,75 € 

 

                                                                                                                             
 

Picior de sprijin articulat 
Fabricat din tub de aluminiu oval (50 x 25 mm), 
de culoare argintie, anodizat.Blocabil  în ambele  Suport Masă 
poziții de înălțime cu buton glisant.675 mm  pentru masa pliabilă sau rafturi. Sarcină utilă  

capat de fixare picior pt masă Înălțimea totală; 315 mm înălțime pliat.  507 g  de până la 95 kg (mijloc) și 50 kg la 

ca piese de schimb pentru 9969013 argint                9969930   24,10 € 
marginea exterioară a blatului mesei. 
Aluminiu. 

9969014   4,15 € antracit metalic  9969932   24.10 € 252 mm     9969972   34.60 € 

 



 

 

 

 

 

 

capat de fixare picior pt masă Sina support masa  bandă cârlig pt masă 
din metal  Lungime (cm): 80 cm;Aluminiu Lungime (cm): 58 cm 

9969820   6,25 € 9961010   11,30 € 9961020   11,10 € 

 

 

 

 

 

 

picior de masă picior de masă picior de masă 
cu capat de fixare;gri deschis Complect cu cap picior, pin de blocare  Pliant ; gri deschis 
oțel ; 700 mm fără  consolă de fixare,lungime totală de 675 mm 

9969950   24,10 € 
9969013   7,10 € 9969810   7,10 € 

  



 

 

 

 

picior de masă 
70 cm. crom pentru picior mas

plastic
9983695   20,10 € 

SISTEME DE PLIERE PENTRU MESE TIP COLOANA

 

 

 

 

maneta de eliberare plată 
Funcționare sigură și spațiu pentru picioare 
optim 

Baza pivotanta se poate roti la nesfâr
și rămâne în fiecare pozi

  

 

 

Trepied pliabil capat de fixare picior pt mas
pentru picior masă de 70 cm pentru picior masă
plastic crom 

9983696   49,30 € 9983697   

SISTEME DE PLIERE PENTRU MESE TIP COLOANA 

 

 

Baza pivotanta se poate roti la nesfârșit  Placa de schimbare alunec
ș ămâne în fiecare poziție ; sunt stabile zgomot și poate fi pozi

Maneta fixare este întotdeauna u
din două părți. 

capat de fixare picior pt masă FIAMMA  
pentru picior masă de 70 cm 

9983697   12,485 € 

Placa de schimbare alunecă aproape fără  
și poate fi poziționată în mod liber. 

Maneta fixare este întotdeauna ușor accesibila  



 

 

 

 

 

 

picior masă PRIMERO COMFORT HPK picior mas ă PRIMERO COMFORT HPG picior masă PRIMERO COMFORT HVK 
Reglare continuă înălțime, înălțimea 300-600 
mm, Reglare continuă înălțime, înălțimea 310-670 mm, 

Reglare continuă înălțime, înălțimea 345-705 
mm 

înălțimea 300-600 mm, ridicare 360 mm, înălțimea 310-670 mm, ridicare 360 mm,  ridicare 360 mm,Placa de schimbare patentată 
 baza înșurubata.Greutate 7.7 kg  de sine stătător versiune cu baza mare. Maneta fixare este întotdeauna ușor accesibila  

Greutate 13.3 kg din două părți.baza înșurubata.Greutate 10.9 kg 
9916970     220,45 € 9916971     283,45 € 9916972     367,45 € 

 

 

 

 

baza de masă 
reglare ușoară înălțime (300-710 mm),  
cu mecanism de pliere. Lățime de bază 600 
mm 
Lungime 600 sau 750 mm (în afara) 

maro 750 mm      9969900   146.95 € 
maro 600 mm      9969910   146.95 € 
antracit 750 mm   9969940   146.95 € 
antracit 600 mm   9969990   146.95 € 

picior masă PRIMERO COMFORT HVO 
Ca si HVK, dar înălțime 350-710 mm și cu o 
bază de 360 ° pivotanta.greutate 12.3 kg 

9916973     419,95 € 
  



 

 

 

 

 

 

piesa fixare podea culisante pt tabla mesei Bază de masă TRAVELLINE  
pentru bază de masă Permite tablei mesei sa culiseze in ambele părți   înălțime reglabilă 310-670 mm 

până la max. 135 mm 
simplu de operat si asigura spatiul pentru 
picioare 

9969870     20,50 € maxim datorită bratelor  de conectare ridicate. 

9969980     47,20 € 
Profile rotunjite, precum și articulații 
puternice și  
stabile asigura un nivel ridicat de stabilitate. 
Lățime de bază de 550 mm 

 

 

maro 600 mm         9969915   189.95 € 
maro 750 mm         9969904   189.95 € 
antracit 600 mm      9969916   189.95 € 
antracit 750 mm      9969903   189.95 € 

piesa fixare podea 
pentru bază de masă TRAVELLINE  

9969870     30,50 € 

 


