Dział 2 elementy wyposażenia

meble

stanowiska listowo - pac zkowe z dzielona wagą (PD)
stanowisko występuje w dwóch wersjach
prawe

i

- blat roboczy w kolorze jasno szarym, matowym
22

Zaprojektowano nadstawkę w kolorze czerwonym,
osłaniającą miejsce pracy stanowiące pulpit dla
klienta. Nadstawka wykonana z płyty meblowej
w okładzinie z tworzywa sztucznego w kolorze
czerwonym ( Abet Laminati Pral ), wykończenie
półmat.
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przepust kablowy w blacie roboczym
okrągły w kolorze jasnym szarym

waga wbudowana w blat; materiał
blatu - Abet Laminati Pral 2060
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nastawka w
kolorze czerwonym
materiał - Abet Laminati
Pral 2086
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PRZEKRÓJ B-B

wnęka na komputer;
kolor szary Kronospan U 112

element biurka w kolorze jasno
szarym, laminat Kronospan O 112

55

+ 0,60

nastawka w kolorze czerwonym,
materiał - Abet Laminati Pral 2086

+ 1,00

półka w kolorze szarym-laminat
Kronospan U 112

+ 0,69

pas w kolorze czerwonym - laminat
Polyrey R001

66

element biurka w kolorze jasno
szarym materiał - płyta HDF + laminat
kompaktowy Kronospan O 112

30

półki regulowane laminat Kronospan U 112
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+ 1,15

55

kanał kablowy, szary PCV
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cokół ciemno szarylaminat EGGER F 503
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otwór na kable

115

25

waga wbudowana
w blat materiał blatu
- Abet Laminati Pral
2060
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+ 0,73

półka w kolorze
szarym-laminat
Kronospan U 112
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połowa modułu
z wagą

79

RZUT

+ 0,60
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szafki z szufladami laminat
jasno szary - Kronospan U 112

+ 1,00

waga wbudowana w
blat materiał blatu Abet Pral 2060

115

blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191

+ 1,15
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24.5

+ 0,73

+ 1,00

+ 0,60
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blat roboczy jasno szary
materiał blatu HDF + laminat
Kronospan O 191
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17

cokół ciemno szary
EGGER F 503

PRZEKRÓJ A-A

Fasownica

+ 1,00

front, jasny szary Kronospan O 112
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+ 1,15

otwór na kable
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pas w kolorze
czerwonym - laminat
Polyrey R001
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waga wbudowana w
blat materiał blatu Abet Laminati Pral 2060

A

20

kanał kablowy

rew. 05

350

blat roboczy jasno szary; materiał
blatu HDF + laminat Kronospan O 191

Za stanowiskami zaprojektowano szafy z szufladami
na korespondencję. Szuflady zaprojektowano w
trzech rozmiarach. Szafa zaprojektowana, jako
mebel modułowy ustawiany w rzędzie, w ilości
zależnej od wielkości i potrzeb placówki. Mebel
wbudowany we wnękę z płyt GK.

*otwór w meblu przewidziano dla wag
elektronicznych pomostowych “FAWAG” TP-15/1,
Stanowisko zaprojektowano na module 175cm, blat TP-30/1, TP-60/1
mocowany na wysokości 73cm.
* Podane w opisie marki materiałów są przykładowe,
W blacie mebla przewidziano miejsce na
dopuszcza się stosowanie innych równoważnych
zamontowanie małej wagi. Płaszczyzna blatu z wagą

półka biała z możliwością
zmiany położenia

-90cokół w kolorze ciemno szarym
matowym20
110

110

Krawędzie płyty laminowanej wykończone listwą
ABS w kolorze płyty.

Na nadwieszeniu nad stanowiskami należy umieścić
napis, wykonany z szarej (RAL 9007) plexi “ LISTY
PACZKI “ h liter = 20cm. Czcionka Calibri.

Wykończenie całości mebla z laminatu z fakturą
utrudniającą zadrapanie i ułatwiającą czyszczenie
mebla.

nastawka w kolorze
czerwonym
materiał - Abet Laminati
Pral 2086

20
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Do podłączenia urządzeń na blacie należy
przewidzieć systemowe przejścia kablowe.

- elementy dekoracyjne z tworzywa sztucznego kolorze czerwonym
półmat, w kolorze RAL 3020 np. Abet Laminati Pral 2086 na
podbudowie ze sklejki.

A

Front i blat mebla wykonany z płyty HDF, odpornej
na uderzenie i zniszczenie.

- front mebla w kolorze jasno szarym,matowym
PD_L

PD_P

Stanowisko przystosowane do obsługi osób
niepełnosprawnych. Należy umieścić dedykowany
piktogram w formie naklejki biały piktogram na
czerwonym tle, na szarym froncie mebla na h=85cm Nadstawka boczna wykonana z jasno szarego
( wielkość piktogramu 8x15cm ).
laminatu, zagospodarowana, jako półki.
Wersja podstawowa posiada obniżenie z wagą
szerokości 90cm - w szczególnych przypadkach
dopuszcza się zawężenie tej przestrzeni do 80cm
(przy równoczesnym zmniejszeniu szerokości całego
stanowiska)

KOLORYSTYKA:

lewe

75
3

obniżona względem blatu roboczego do wysokości
60-65cm, wykończona w kolorze białym. Blat wokół
wagi wykonany z odpornego konglomeratu.
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Stanowisko pracy stałej przeznaczone do
obsługi klientów wysyłających paczki i listy.
Modyfikacja wzoru typowego - uproszczony
bez bocznej przystawki. W przypadku oddziałów
wielostanowiskowych, biurka ustawiane w rzędzie,
łaczone niskim elementem z jedną waga na dwa
stanowiska.
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stanowisko listowo paczkowe z dzielona wagą

Dział 2 elementy wyposażenia

stanowisko obsługi listowo-pac zkowe j or az klienta masowego

stanowisko obsługi listowo
- paczkowej z łączoną wagą

stanowisko obsługi klienta masowego
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