Ktilts6gmegtakarit6s
rendszerbritorokkal
Az irodaberendezteket
qyift' cdqekegyl6legyigLzt dll{tjdkbitoraikr'l, llog! to1)ibbeithet,ek,
rugalnaslti kiiteLika szerrezetek
tuiltoztisait.
Nenelyiknkn(g 0 rcndszerbittor
elnerezistis meqel'leqezi
tenni
keiszdmdra,
ntg akkotis, ha csakegyteLjesetl
szokrdnyos
asztalrolt)anszo.
profil, amely cgyszenenngy
irinybol k€pesbcfog:dni az
.jntviny konzolokat.Ehhez
gdbandllo,egyini tnuncsatlakozika merd re szabkahelynek
nevczhetjnk.
Ez
hato, horizontelisalumi
tdk€letesen
haszn:ilharo,
de
niumprofil €s mir k€szenis
amikortobb munkahelyft
van rendszerijnkalalviz:.
szeretnenk
bcl6hk kialaki
It irke,nnk el I misodik
tani,akkora btlorok k0zo1 dimenzi6ba,ami ebben az
ti szcNeskapcsolatot
csuesetbena hagyomanyos
panaz e8ymesmellt dlliiiasztallapotjelenti. A bntor
sukkalirhetjukel. l;acility
zat tovdbb€pithet6: har
szempontbol
egycrlene16madik dimenzi6bais, amely
nyuk!2, hogykijldndllosi- a nenlrctkdzi elnevczesek
gukmian kitnnyli6ket:l
szerint azt a rakodofclliletet
leltirbannyilvdnranani.
A
.ielzi.amely LllveeldrheL6.
val6direndszerbntorokba. hl kisebb iratlrlclik, iete- systemturnirure mindig fbrkarok, Livcg vagy MDF
rnegtalalhal6
egyvagy ldbb lapokb6l kesziilt paravdnok
szewez6
elcn, ani korc
segitik a t€rkihasznrildst
feldpnlvagy csoportosul
a
nclyek neg h,gyomdnyos
funkcioksokasiga.Ha
n6don kis filigriin konzolo
rcndszerbLilorokbol
€pitkc
kon ritgTiilnekaz asztallapzLink,akkorabbolm€rher6 hoz. A ve'tikitis oszlopokgnzdasigi.
tunkcnrnilis,
akir ulolagos mcg
esztdtikri
el6nynekkell
hosszabbil:jsivaleliriLik a
szimaznia.Alralrbanjelnegyedikdinenzi6l, azaz
lenz6ezekrea rcndszerek- azt a regiot amelyct a fej
re,hogy'nin€l naeyobba
ftiloti lnir csak feliliva
rendszcr,
annil inkiibbesz- €rnnk el. ltt rol6s szckr€
revehel6bb
az ebb61szdr
nyeket,1eljes szigetelast
nazoei6ny.A kdvcrkcz6
nyLijt6paravinokat, illetve
pdldaban
egyszenilebaszlali limpikat helyezhc
dsszeadesi
kid€sb61indu
irink el.
lL,nkki, esa v€gdnmcgtrl
A rendszerigazi el5nyit
hetjilk.mitrt lehetilt is ke
akkor elvezhctjuka ketrcs,
illctve negycscsoportokban.
Europalcgnagyobb
iro
i l l c l v ea l x l 2 0 f o k o sc a l l
gyino ondsa,a
dabLitor
centcr elrendezisben,ha al
Sanascsopontulajdoniba kalmazzuka spins csalidol.
tanozolianciaRoneoc€g
Ebbenaz eserberegy k0z0s
Crysalide
nev alattmeglevedikelis elem akrr ndS/
pocnegyszerirendszeripit asztallapkbzos sa.okliba is
kezisj modszert
fejieszlcn
lehcl, scjt 6-os va(y 8-as cl
ki, igenkev€salkatr€szr
fel
rendcz€sekesel$ az oldahasznilva.
A bntof lelkc
lakon sziiksegess6
v:ilo telegycxtrudih alunjniunjes mtlys€gri libak helyeil

A;hil"

rdvid koziis ldbal hasznilhatunk. UByanezaz clv €r
venyes a ha.nadik, illdve
negyedik dimenzio kicge
szitrjire is. Kompleft kis
szekr€nyttudunk a n:ndszer
mindkit oldalin lelfiiggeszt€ni, illctve a harmadil di
menzid kis tilcdi is elhc
lyezhet6k ugvanazonoszlo
pon. Ezzela megoldis$l
akiir 27 szizal€kosmegla
karitist is cl{rletLink a
rendszersaiit free standing
megolddsehozkepesl.l]a
azt a szemponlotrs szamszenisitjiik.hogy sok btiorc$lidban Dem lchc1megoldani . kdz6s kibcl(satorn:
hasznrlatir, :kkor funkcionilis iisszehaso1rlir;sban
akar a a0 szizalckos megtakaritis is eldrhcl6-Az eszt€tikai €s miis hangulaljavi
ld r€szletekctm:ir ncm is
crdemesszimszenisirelri,
cS/szenienilvezni kell
praktikussigukat.Ilycn az
asztallapb6lfelnyilo kibel
dobozfedel,vagy oszloa
asztalhaszndhftaldolgozo
cegck eseteben a7 igen
hasznoselektromoscsatlakoz6oszlop,ancly iillanddan rcndelkezesre
ill az
eppcn beugro munkatirs
noolcbookjaszinrara.A
tlexibilitds menedzsmeDtje
t€hit valddi rendszcrbitor
esetin j6l kalkulilhrto, au
tomarikus kciltsegoptinali
ziciot.iclcnt. halnozott eszterikaiel6ny6kket.
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