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Golvmodellerna med förlängd
mittpelare är anpassade för att
kunna skjutas in över skrivbordsytan, när man vill ha pärmarna
vid arbetsplatsen. Denna modell
finns med 65 cm skivdiameter
och med upp till två hyllplan
samt toppskiva.

Pärmkarusellen är en naturlig del
i det öppna och flexibla kontoret,
då den är lätt att flytta och kräver
minimalt utrymme. En pärmkarusell är en smart förvaringsmöjlighet, där du sparar upp till
50% av golvutrymmet jämfört
med vanliga hyllor. Vår största
modell rymmer upp till 200
pärmar vilket motsvarar många
hyllmeter.
Alla våra pärmkaruseller har individuellt roterande hyllplan med
dubbla kullager. Varje skiva har
åtta pärmstöd. En kraftig stålkonstruktion garanterar en stabil
pärmkarusell. Finns i kromat eller
svartlackerat utförande.

PK-26

BRL65-I

Bordsmodellerna är ett alternativ
för att förvara de pärmar du vill
ha nära och lättillgängliga. Pärmkarusellen finns i skivdiameter
65 cm och upp till två hyllplan
samt med toppskiva för avlastning.

Pärmvagnen har plats för 26
pärmar på två hyllplan. Hyllplanen
är lätt vinklade för att pärmarna
ska stå stadigt. Kromat utförande.

HR65-I

R80-IV

Golvmodellerna erbjuder valfrihet
från två till fem hyllplan. De flesta
modellerna går i efterhand att
komplettera med fler hyllplan
eller toppskiva. Golvmodellerna
finns med tre alternativ på skivdiameter: 65, 80 och 86 cm.

BF35-I
BRL65-IA

HR65-II

R65-IIIA

2

R86-IIA

Liten smidig bordssnurra med
måtten 35x35 cm. Tar minimal
plats på skrivbordet. Rymmer 7 st
A4 pärmar. Finns i bok eller björk.

Våra golvmodeller finns även att få
med en 57 cm bred fyrkantsskiva.
Idealisk för förvaring av telefonkataloger, tidskriftsbackar m.m.
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