
DÍLENSKÉ A SKLADOVÉ 
VYBAVENÍ

Nový program verso



.11.11 .19 .24 .16

100%

15

verso FEATURES

Prolis k uchopení 
s tříbodovým blokováním

Celková nosnost

Plný výsuv Blokace výsuvuCentrální zamykání

Dodací doba 15 
pracovních dnů

Dodává se hotově 
smontované*

3 roky záruka

Barevnou škálu bott verso pro víka, přihrádky a čela tvoří čtyři níže 

uvedené barvy. Těleso je při tom vždy světle šedé.

V této brožuře můžete vidět pouze Verso dílenské vybavení

v barvě Enzianová  modrá RAL 5010. Chtěli byste jednu z

jiných barev (RAL7035 - světle šedá, RAL3004 - fialová popř

RAL7016 - antracitově šedá), přejděte prosím přímo na

váš bott kontakt.

RAL 5010 – enziánová modráRAL 7035 – světle šedá

Korpus: Čela zásuvek/Dveře:

Barevné plochy se mohou z 
tiskově technických důvodů lišit 
od barev originálních.

* Výrobky označené tímto symbolem jsou dodávány do značené míry 

smontované a připravené k použití. Vyňaty jsou posuvné rukojeti a boční 

ohraničení pojízdných zásuvkových skříní a montážních vozíků a také 

veškeré příslušenství. U dílů montovaných přímo zákazníkem je potřebný 

montážní materiál včetně návodů v rozsahu dodávky.
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verso, naše nově přepracované dílenské vybavení v prémiové kvalitě bott 

a s osvědčeným designem. Speciální je na tom nejen vynikající kvalita, ale 

i atraktivní cena. Produkty Verso nabízí nejvyšší kvalitu a jedinečnost. Celkem 

nabízí program verso 1 700 výrobků ve čtyřech různých barvách. Díky mo-

dulární koncepci máte při konfiguraci mnoho flexibilních možností.



Stabilní 

a bezpečné – pro 

každý nástroj ta 

správná zásuvka.

75 kg
100%

15

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ

Celková nosnost Nosnost zásuvek Plný výsuv Blokace výsuvu Centrální zamykání Dodává se hotově 
smontované

Dodací doba 
15 pracovních dnů

NASKENUJ MĚ

3D model ve vaší 
dílně.
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Zásuvkové skříně, šířka 525 mm

Zásuvkové skříně, šířka 525 mm

Výška 800 mm

 

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550 550

Provedení s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním

Pocet zásuvek 2 / dveře 5 6

Čelní výška [mm] 2x100 2x100, 3x175 1x100, 5x125

Obj. c. 16925016.11 16925012.11 16925014.11

       

        

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550 550

Provedení s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

Pocet zásuvek 2 / dveře 5 6

Čelní výška [mm] 2x100 2x100, 3x175 1x100, 5x125

Obj. c. 16925316.11 16925312.11 16925314.11

	■ Zesílený a svařovaný pro vysoké 
požadavky a dlouhou životnost 

	■ Nosnost: 1 t 

	■ Povrchová úprava práškový lak světle šedá 
(RAL 7035) 

	■ S centrálním zamykáním

	■ Volitelně s blokací výsuvu

	■ Různé podložky skříně k dostání jako 
příslušenství 

	■ Otevírací úhel 180°

	■ Stabilní otočný zámek

	■ Velký užitný prostor s dodatečnou policí

	■ Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytem

	■ Kuličková vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem 
výsuvu

	■ Zatížitelné do 75 kg

	■ Dostupné rozsáhlé možnosti členění

Korpus Zásuvky Křídlové dveře
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Zásuvkové skříně, šířka 525 mm

Zásuvkové skříně, šířka 525 mm

Výška 900 mm

 

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550 550

Provedení s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním

Pocet zásuvek 2 / dveře 5 7

Čelní výška [mm] 1x125, 1x175 1x125, 4x175 4x100, 2x125, 1x175

Obj. c. 16925037.11 16925017.11 16925029.11

       

        

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550 550

Provedení s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

Pocet zásuvek 2 / dveře 5 7

Čelní výška [mm] 1x125, 1x175 1x125, 4x175 4x100, 2x125, 1x175

Obj. c. 16925337.11 16925317.11 16925329.11
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Zásuvkové skříně, šířka 525 mm

Členění zásuvek str. 18–90 Boční ohraničení str. 11

Zásuvkové skříně, šířka 525 mm

Výška 1000 mm

 

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550 550

Provedení s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním

Pocet zásuvek 3 / dveře 7 9

Čelní výška [mm] 1x100, 1x125, 1x175 2x100, 3x125, 2x175 8x100, 1x125

Obj. c. 16925061.11 16925049.11 16925057.11

       

        

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550 550

Provedení s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

s centrálním zamykáním a vysouváním 
po jednom

Pocet zásuvek 3 / dveře 7 9

Čelní výška [mm] 1x100, 1x125, 1x175 2x100, 3x125, 2x175 8x100, 1x125

Obj. c. 16925361.11 16925349.11 16925357.11
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Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

Výška 800 mm

 

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550

Provedení s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním

Pocet zásuvek 5 6

Čelní výška [mm] 2x100, 3x175 1x100, 5x125

Obj. c. 16925212.11 16925214.11

       

        

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550

Provedení s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom

Pocet zásuvek 5 6

Čelní výška [mm] 2x100, 3x175 1x100, 5x125

Obj. c. 16925512.11 16925514.11
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Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

Členění zásuvek str. 18–90 Boční ohraničení str. 11

Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

Výška 900 mm

 

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550

Provedení s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním

Pocet zásuvek 5 7

Čelní výška [mm] 1x125, 4x175 4x100, 2x125, 1x175

Obj. c. 16925217.11 16925229.11

       

        

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550

Provedení s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom

Pocet zásuvek 5 7

Čelní výška [mm] 1x125, 4x175 4x100, 2x125, 1x175

Obj. c. 16925517.11 16925529.11
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Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

       

Zásuvkové skříně, šířka 1050 mm

Výška 1000 mm

 

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550

Provedení s centrálním zamykáním s centrálním zamykáním

Pocet zásuvek 7 9

Čelní výška [mm] 2x100, 3x125, 2x175 8x100, 1x125

Obj. c. 16925249.11 16925257.11

       

        

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 550

Provedení s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom s centrálním zamykáním a vysouváním po jednom

Pocet zásuvek 7 9

Čelní výška [mm] 2x100, 3x125, 2x175 8x100, 1x125

Obj. c. 16925549.11 16925557.11
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Příslušenství pro zásuvkové skříně

Členění zásuvek str. 18–90 Boční ohraničení str. 11

  

Příslušenství pro zásuvkové skříně

	■ robustní 30 mm pracovní deska multiplex

	■ chrání kryt korpusu při vrtání a těžkých pracích

Podložka multiplex

   

Pro systémovou šírku [mm] 525 1.050

Pro systémovou hloubku [mm] 550 550

Obj. c. 41201147.08 41201150.08

  

Příslušenství pro zásuvkové skříně

	■ 3stranné boční ohraničení s protiskluzovou podložkou

	■ brání pádu malých a kulatých předmětů při posouvání

Boční ohraničení s protiskluzovou podložkou

Pro systémovou šírku [mm] 525 1.050

Pro systémovou hloubku [mm] 550 550

Obj. c. 16926930.16 16926932.16



Celková nosnost Nosnost zásuvek Plný výsuv Blokace výsuvu Centrální zamykání Dodává se hotově 
smontované

Dodací doba 
15 pracovních dnů

MOBILNÍ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ

Vždy připraven 

vyrazit 

i s veškerým 

svým vybavením!

50 kg
100%

15300
kg

NASKENUJ MĚ

3D model ve vaší 
dílně.
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Mobilní zásuvkové skříně

Mobilní zásuvkové skříně

Šířka 800 mm

  

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 600

Výška [mm] 965 980

Provedení boční ohraničení s protiskluzovou podložkou pracovní deska multiplex

Pocet zásuvek 5 5

Čelní výška [mm] 2x100, 3x175 2x100, 3x175

Obj. c. 16927002.11 16927001.11

      

	■ Zesílený a svařovaný pro vysoké 
požadavky a dlouhou životnost 

	■ Povrchová úprava práškový lak světle šedá 
(RAL 7035) 

	■ S centrálním zamykáním a blokací výsuvu 
pro zásuvky

	■ Křídlové dveře s otevíracím úhlem 180°, 
za nimi velký užitný prostor s dodatečnou 
policí

	■ Se 2 otočnými a 2 čistě pojezdovými kolečky

	■ Ergonomické rukojeti

	■ Volitelně buď s třístranným bočním 
ohraničením a protiskluzovou podložkou, 
nebo s dřevěnou plochou z multiplexu 

	■ Celková nosnost vč. vlastní hmotnosti skříně: 
300 kg

	■ Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytem

	■ Kuličková vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem 
výsuvu

	■ Zatížitelné do 50 kg

	■ Dostupné rozsáhlé možnosti členění

Korpus Zásuvky Mobilita
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Mobilní zásuvkové skříně

Mobilní zásuvkové skříně

Šířka 1050 mm

  

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 600 550 600

Výška [mm] 965 980 965 980

Provedení boční ohraničení 
s protiskluzovou podložkou

pracovní deska multiplex boční ohraničení 
s protiskluzovou podložkou

pracovní deska multiplex

Pocet zásuvek 5 5 6 6

Čelní výška [mm] 2x100, 3x175 2x100, 3x175 3x100, 2x125, 1x175 3x100, 2x125, 1x175

Obj. c. 16927052.11 16927051.11 16927055.11 16927054.11

      

Montážní vozíky

Šířka 1050 mm

  

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 600 550 600

Výška [mm] 965 980 965 980

Provedení boční ohraničení 
s protiskluzovou podložkou

pracovní deska multiplex boční ohraničení 
s protiskluzovou podložkou

pracovní deska multiplex

Pocet zásuvek 5 5 6 6

Čelní výška [mm] 2x100, 3x175 2x100, 3x175 3x100, 2x125, 1x175 3x100, 2x125, 1x175

Obj. c. 16927122.11 16927121.11 16927125.11 16927124.11

      

Montážní vozíky

Šířka 1300 mm

  

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 600

Výška [mm] 965 980

Provedení boční ohraničení s protiskluzovou podložkou pracovní deska multiplex

Pocet zásuvek 5 5

Čelní výška [mm] 2x100, 3x175 2x100, 3x175

Obj. c. 16927152.11 16927151.11
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Příslušenství pro mobilní zásuvkové skříně a montážní vozíky

Členění zásuvek str. 18–90 Boční ohraničení str. 11

 

Produktbilder

Hloubka [mm] 550 600

Výška [mm] 965 980

Provedení boční ohraničení s protiskluzovou podložkou pracovní deska multiplex

Pocet zásuvek 5 5

Čelní výška [mm] 2x100, 3x175 2x100, 3x175

Obj. c. 16927152.11 16927151.11

       

 

Produktbilder

Rozměry Š x H x V [mm] 1050 x 215 x 400 1050 x 215 x 400 1050 x 215 x 400

Provedení s děrovanou deskou s drážkovanou deskou s drážkovanou deskou, 6× bottBoxem 
M1 a 6× bottBoxem M2

Obj. c. 41022029.16 41022030.16 41022031.16

Příslušenství pro mobilní zásuvkové skříně a montážní vozíky

	■ k vytvoření přehledného a ergonomického pracovního prostředí

	■ lze přišroubovat přímo na zásuvkovou skříň (Š 1 050 mm) nebo 
montážní vozík (Š 1 300 mm)

	■ vhodné pro všechny háky perfo a držáky nářadí (děrované desky) 
nebo bottBoxů (drážkované desky)

	■ stabilní konstrukce z ocelového plechu, povrchová úprava práškový 
lak světle šedá (RAL 7035)

Nástavné rámy

      

Produktbilder

Rozměry Š x H x V [mm] 1300 x 215 x 400 1300 x 215 x 400 1300 x 215 x 400

Provedení s děrovanou deskou s drážkovanou deskou s drážkovanou deskou, 8× bottBoxem 
M1 a 8× bottBoxem M2

Obj. c. 41022032.16 41022033.16 41022034.16

        

Šířka 1300 mm



Nosnost zásuvek Plný výsuv Dodává se hotově 
smontované

Dodací doba 
15 pracovních dnů

Celková nosnost

75 kg

Nosnost den Prolis k uchopení 
s tříbodovým blokováním

POČÍTAČOVÉ TERMINÁLY

Prach a nečistoty na počítači jsou 
minulostí!

75 kg
100%

15300
kg

NASKENUJ MĚ

3D model ve vaší 
dílně.
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Počítačové skříně, šířka 650 mm

Počítačové skříně, šířka 650 mm

Hloubka 550 mm

Produktbilder

Rozměry Š x H x V [mm] 650 x 550 x 1000 650 x 550 x 1650 650 x 550 x 150

Provedení s dny polic a policemi s oddílem na obrazovku, dny polic 
a policemi

sada koleček ke skříňkám na počítač

Obj. c. 16928000.11 16928001.11 16928052.16

        

Korpus

	■ Zesílený a svařovaný pro vysoké požadavky a dlouhou životnost

	■ Povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)

	■ S větracími otvory a kabelovými průchodkami

Křídlové dveře

	■ Otevírací úhel 180°

	■ Velký užitný prostor s dodatečnou policí

	■ Stabilní otočný zámek s tříbodovým zamykáním

Nástavec na monitor

	■ Vhodný pro ploché monitory do 23 palců

	■ S větracími otvory a kabelovými průchodkami

	■ Uzamykatelné

Zásuvka na klávesnici

	■ Pro ergonomickou práci

	■ Kuličková vedení s plným výsuvem

	■ Uzamykatelné

Korpus a křídlové dveře Nástavec na monitor a zásuvka na klávesnici



18

Členění zásuvek, hloubka 550 mm

Členění zásuvek, hloubka 550 mm

Sortiment dělicích a zasunovacích stěn, šířka 525 mm

 

Produktbilder

Pro systémovou hloubku [mm] 550

Pocet delících sten 2

Pocet zasunovacích sten 6

Výška cela zásuvky [mm] 100/125 175

Výška zasunovacích sten [mm] 77 127

Obj. c. 16926804.51 16926805.51

Členění zásuvek, hloubka 550 mm

Sortiment dělicích a zasunovacích stěn, šířka 1050 mm

 

Produktbilder

Pro systémovou hloubku [mm] 550

Pocet delících sten 4

Pocet zasunovacích sten 8

Výška cela zásuvky [mm] 100/125 175

Výška zasunovacích sten [mm] 77 127

Obj. c. 16926842.51 16926843.51

	■ Pro snadné, rychlé a individuální členění zásuvek

	■ Z pozinkovaného ocelového plechu

	■ Volitelně možnost popsání pomocí popisovací sady

	■ Nehlučné díky plastovým držákům

Dělící a zasunovací stěny
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Členění zásuvek, hloubka 550 mm

Produktbilder

Pro systémovou hloubku [mm] 550 550

Výška cela zásuvky [mm] 100 100

Výška boxu [mm] 68 68

Pocet boxu 50 x 50 [mm] 2 2

Pocet boxu 50 x 75 [mm] 6 13

Pocet boxu 75 x 75 [mm]  1

Pocet boxu 75 x 150 [mm] 2 7

Pocet boxu 100 x 150 [mm] 2 2

Pocet boxu 125 x 150 [mm]   

Pocet boxu 150 x 150 [mm] 2 6

Pocet boxu 300 x 150 [mm] 1 2

Obj. c. 43020789 43020791

Členění zásuvek, hloubka 550 mm

Sortiment boxů na drobné díly, šířka 525/1050 mm

 

	■ Pro snadné, rychlé a individuální členění zásuvek

	■ Materiál: polystyren (PS) odolný proti nárazům

	■ Zaoblené rohy pro snadné vyjmutí malých dílů

	■ Volitelně možnost popsání pomocí držáku na etikety

Boxy na drobné díly



SYSTÉMOVÉ SKŘÍNĚ

Vše na svém 
místě – tak, 

jak to mám rád.

75 kg
100%

15

Nosnost zásuvek Plný výsuv Dodává se hotově 
smontované

Dodací doba 
15 pracovních dnů

Celková nosnost Nosnost den Prolis k uchopení 
s tříbodovým blokováním

75 kg

NASKENUJ MĚ

3D model ve vaší 
dílně.
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Systémové skříně, šířka 1050 mm

 
Systémové skříně, šířka 1050 mm

Hloubka 350 mm

 

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 350 x 2000 1050 x 350 x 2000

Provedení Dvírka uzavřené uzavřené

Osazení 4× dno police 8× dno police
9× bottBox M3
27× bottBox L3

Obj. c. 16926219.11 16926505.11

Hloubka 350 mm

	■ Police, zatížitelná do 75 kg, ideální pro bottBoxy

	■ Zadní stěny s perfo děrováním nebo 
drážkováním

	■ Police z multiplexu 
 

Hloubka 550 mm

	■ Police, zatížitelná do 75 kg

	■ Zadní stěny s perfo děrováním nebo 
drážkováním

	■ Police z multiplexu

	■ Vnitřní zásuvky s plným výsuvem a výsuvem 
přes 40 mm, zatížitelné do 75 kg

Korpus 

	■ Zesílený a svařovaný pro vysoké požadavky 
a dlouhou životnost 

	■ Povrchová úprava práškový lak světle šedá 
(RAL 7035)  

Křídlové dveře

	■ Otevírací úhel 180°, stabilní otočný zámek 
s tříbodovým zamykáním 

	■ Podle varianty uzavřené, s průhledem, nebo 
s větracími otvory

Korpus a křídlové dveře Rozsáhlé možnosti vybavení
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Systémové skříně, šířka 1050 mm

 
Systémové skříně, šířka 1050 mm

Hloubka 550 mm

 

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 550 x 2000 1050 x 550 x 2000

Provedení Dvírka uzavřené uzavřené

Osazení 4× dno police 4× dno police
2× vnitřní zásuvka (V 125 mm)

Obj. c. 16926267.11 16926574.11

  

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 550 x 2000

Provedení Dvírka uzavřené

Osazení 3× dno police
8× vnitřní zásuvka (V 2× 100 mm, 4× 125 mm, 2× 175 mm)

Obj. c. 16926577.11

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 550 x 2000 1050 x 550 x 2000

Provedení Dvírka uzavřené uzavřené

Osazení 1× zadní stěna s perfo děrováním
1× zadní stěna s perfo drážkováním
1× police multiplex
6× vnitřní zásuvka (V 4× 125 mm, 2× 175 mm)

1× zadní stěna s perfo děrováním
1× zadní stěna s perfo drážkováním
1× police multiplex
3× vnitřní zásuvka (V 1× 100 mm, 1× 125 mm,  
1× 175 mm)
1× dno police

Obj. c. 16926573.11 16926572.11
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Systémové skříně, šířka 1050/1300 mm

Členění zásuvek str. 18–90 Boční ohraničení str. 11

  

 
Systémové skříně, šířka 1050/1300 mm

Hloubka 550 mm

 

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 1050 x 550 x 2000 1050 x 550 x 2000

Provedení Dvírka s průhledovým okénkem s odvětráváním

Osazení 4× dno police 4× dno police

Obj. c. 16926277.11 16926770.11

  

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 1300 x 550 x 2000 1300 x 550 x 2000

Provedení Dvírka s průhledovým okénkem s odvětráváním

Osazení 4× dno police 4× dno police

Obj. c. 16926663.11 16926783.11
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Příslušenství pro systémové skříně

       Pro systémovou šírku [mm] 525 1.050 1.050

Pro systémovou hloubku [mm] 550 350 550

Obj. c. 16926912.51 16926916.51 16926918.51

Příslušenství pro systémové skříně

	■ dno police s podpěrným úhelníkem vlevo i vpravo

	■ nosnost: 75 kg

	■ materiál: pozinkovaný ocelový plech

Police

Příslušenství pro systémové skříně

	■ variabilně posuvné dělicí příčky na police, dají se nasadit na dna 
polic

	■ obalová jednotka: 3 kusy

	■ hloubka: 350 mm

	■ materiál: pozinkovaný ocelový plech

Dělicí příčky pro police

       

Rozměry Š x H x V [mm] 50 x 309 x 116

Obj. c. 16926870.51
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Skříně Economy

Členění zásuvek str. 18–90 Boční ohraničení str. 11

 
Skříně Economy

Šířka 525 mm

 

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 525 x 350 x 600 525 x 350 x 600

Provedení Dvírka uzavřené uzavřené

Osazení 1× dno police 2× dno police
1× zásuvka

Obj. c. 16929001.11 16929003.11

 
Skříně Economy

Šířka 800 mm

 

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 800 x 350 x 600 800 x 350 x 600

Provedení Dvírka uzavřené uzavřené

Osazení 1× dno police 2× dno police
1× zásuvka

Obj. c. 16929101.11 16929103.11

Korpus 

	■ Svařovaný ocelový korpus pro jednoduché 
použití

	■ Povrchová úprava práškový lak světle šedá 
(RAL 7035) 

	■ Provedení o hloubce 350 mm lze namontovat 
i na stěnu

Křídlové dveře

	■ Otevírací úhel 180° 

	■ Velký užitný prostor s dodatečnou policí (35 kg)

	■ Zámek s otočnou závorou 

	■ Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytem 

	■ Zatížitelné do 10 kg 

Zásuvky Korpus a křídlové dveře
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Skříně s pultem

Pultový psací nástavec 

	■ Pro ergonomické pracovní 
podmínky

	■ S odkládacím žlábkem na 
psací potřeby 

	■ Různé zadní stěny dostupné 
jako příslušenství

Zásuvky

	■ Čelní stěna zásuvek 
s ergonomickým úchytem 

	■ Kuličková vedení s plným 
výsuvem a 40 mm přesahem 
výsuvu 

	■ Zatížitelné do 75 kg 

	■ Dostupné rozsáhlé možnosti 
členění

Pultový psací nástavec a zásuvka

Korpus 

	■ Zesílený a svařovaný pro vysoké 
požadavky a dlouhou životnost 

	■ Povrchová úprava práškový lak, 
světle šedá (RAL 7035) 

Křídlové dveře

	■ Otevírací úhel 180° 

	■ Velký užitný prostor s dodatečnou 
policí 

	■ Stabilní otočný zámek s tříbodovým 
zamykáním 

Korpus a pracovní deskaKorpus a křídlové dveře

Skříně s pultem

Šířka 525/1050 mm

        

Produktbilder

Rozměry Š x H x V [mm] 525 x 550 x 1130 1050 x 550 x 1130

Provedení Dvírka uzavřené uzavřené

Osazení 1× dno police,1 zásuvka 1× dno police, 1 zásuvka

Obj. č. 16926370.11 16926590.11
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Skříně s pultem

Členění zásuvek str. 18–90 Boční ohraničení str. 11

Skříně s pultem

Zadní stěna pro skříň s pultem

       

Produktbilder

Rozměry Š x H x V [mm] 525 x 95 x 1000 1050 x 95 x 1000

Provedení hladké perfo děrování hladké perfo děrování

Obj. c. 16926980.16 16926981.16 16926984.16 16926985.16

 



70 kg

Nosnost police

15

Celková nosnost

500
kg

REGÁLY

Hurá – konečně 
vše přehledně 

uklizeno!

Dodací doba 
15 pracovních dnů

70 kg

Nosnost police

15

Celková nosnost

500
kg

Dodání v rozložené 
podobě

Snadná montáž
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Regály, šířka 1150 mm

 
Regály, šířka 1150 mm

Výška 2000 mm

 

Produktbilder

Rozmery Š x H x V [mm] 1150 x 420 x 2000 1150 x 420 x 2000 1150 x 420 x 2000

Osazení 4× dno police 8x policí, 24x bottBox L4  
(Š 264 x H 398 x V 165 mm)

5× dno police, 8× bottBox L4  
(Š 264 × H 398 × V 165 mm),  
2× přihrádky na drobné díly

Obj. c. 46003001.16 46003002.16 46003003.16

	■ flexibilní a robustní regálový systém 

	■ smysluplně vybavený

	■ snadno rozšiřitelný

	■ Vč. regálového kříže a sady pro upevnění na 
stěnu

	■ Boční díly, police a další příslušenství

	■ Pro rozšíření stávajících kompletních variant 

	■ Pro nakonfigurování individuálních regálových systémů

Kompletní varianty Rozšiřovací prvky
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5

Regály, šířka 1150 mm

VE

Regálový depot na malé díly

	■ Pro uskladnění spotřebních materiálů jako šroubů a normovaných dílů

	■ Pro chytré zásobování materiálem, protože deficit je tu hned

	■ S 5 dělícími stěnami pro individuální a flexibilní členění

	■ Nosnost: 70 kg

	■ materiál: pozinkovaný ocelový plech

	■ Vč. 4 podpěrných úhelníků pro rychlou a snadnou montáž

	■ Š 1150 x H 420 x V 190 mm

Jednotlivé elementy

	■ Pro rozšíření regálového systému

Boční regálový díl

	■ Stabilní konstrukce z ocelového plechu

	■ Povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)

	■ Rastr 25 mm pro flexibilní členění s dny polic a regálovými depoty na malé díly

Regálový kříž
Pro zesílení regálu

Upevňovací sada na stěnu
Pro bezpečnou montáž rozšíření regálu na stěnu

Sada náhradních dílů (8x svorková matice, šroub a podpěrný úhelník)

Sortiment s 4 bottBoxy

	■ Vhodný pro 1 dno police regálu 

	■ Velikost L4 (Š 264 x H 398 x V 165 mm)

	■ Materiál: Plast RAL 7016

Sortiment s 8 bottBoxy

	■ Vhodný pro 1 dno police regálu

	■ Velikost M4 (Š 130 x H 398 x V 165 mm)

	■ Materiál: Plast RAL 7016

Sada dělících stěn

	■ Pro regálový depot na malé díly

	■ materiál: pozinkovaný ocelový plech

Obj. č. 46003005.51

 

Obj. č. 43021012.19

 
Obj. č. 43021013.19

 
Obj. č. 46003010.51

 

Označení Boční regálový díl Regálový kříž Upevňovací sada na stěnu Sada náhradních dílů

Rozměry Š x H x V mm 25 x 420 x 2000 - - -

Obj. č. 46003007.16 46003008.16 46003009 90099653

 

Police

	■ Robustní konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu

	■ Nosnost: 70 kg

	■ Vč. 4 podpěrných úhelníků pro rychlou a snadnou montáž

	■ Š 1150 x H 420 x V 27 mm

Označení Police Dělicí příčka pro police, 3 ks

Obj. č. 46003004.51 41022024.51

 

VE
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75 kg
100%

15

SYSTÉMOVÉ PRACOVNÍ STOLY

Obratem nové 

pracoviště.

Dodání v rozložené 
podobě 

Snadná montáž

Celková nosnost Nosnost zásuvek Plný výsuv Centrální zamykání Dodací doba 
15 pracovních dnů

600
kg

NASKENUJ MĚ

3D model ve vaší 
dílně.
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Pracovní stoly, hloubka 800 mm

Pracovní stoly, hloubka 800 mm

Šířka 1500/2000 mm

     

Produktbilder

Rozmery Š x H [mm] 1500 x 800 2000 x 800

Pracovní výška desky stolu od - do [mm] 780-930 780-930

Prícné vzpery dolní Ano Ano

Nosnost [kg] 600 600

Pracovní deska Multiplex Multiplex

Obj. c. 16921512.16 16921514.16

   

	■ Noha pracovního stolu s nastavením výšky v rastru 25 mm

	■ Sada příčných vzpěr pro zvýšenou stabilitu

	■ Robustní 30 mm pracovní desky z multiplexu nebo linolea

	■ Nosnost až 600 kg

	■ Stabilní a svařovaný korpus pro vysoké požadavky a dlouhou 
životnost

	■ S centrálním zamykáním 

	■ Kuličkové vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem výsuvu

	■ Zásuvky zatížitelné do 75 kg

	■ Dostupné rozsáhlé možnosti členění

Noha pracovního stolu a pracovní deska Zásuvková skříň
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Systémové pracovní stoly

Systémové pracovní stoly

Šířka 1500 mm

      

Produktbilder

Rozmery Š x H [mm] 1500 x 600 1500 x 600 1500 x 600

Pocet zásuvek 2 5 7

Čelní výška [mm] 1x125, 1x175 1x125, 4x175 4x100, 2x125, 1x175

Nosnost [kg] 500 500 500

Pracovní deska Multiplex Multiplex Multiplex

Obj. c. 16921902.11 16921900.11 16921901.11

  

Systémové pracovní stoly

Šířka 2000 mm

      

Produktbilder

Rozmery Š x H [mm] 2000 x 600 2000 x 600 2000 x 600

Pocet zásuvek 2 5 7

Čelní výška [mm] 1x125, 1x175 1x125, 4x175 4x100, 2x125, 1x175

Nosnost [kg] 500 500 500

Pracovní deska Multiplex Multiplex Multiplex

Obj. c. 16921952.11 16921950.11 16921951.11
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Dodává se hotově 
smontované

SKŘÍŇOVÉ PRACOVNÍ STOLY

Jednoduše 

to pravé. – 

 Stabilní a kvalitní.

75 kg
100%

15

Celková nosnost Nosnost zásuvek Plný výsuv Centrální zamykání Dodací doba 
15 pracovních dnů

800
kg

NASKENUJ MĚ

3D model ve vaší 
dílně.
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Skříňové pracovní stoly

Skříňové pracovní stoly

Šířka 1500 mm

      

Produktbilder

Rozmery Š x H [mm] 1500 x 600 1500 x 600 1500 x 600

Výška [mm] 830-930 830-930 830-930

Pocet zásuvek 3 / dveře 6 3

Čelní výška [mm] 1x125, 2x175 2x125, 4x175 1x125, 2x175

Nosnost [kg] 800 800 800

Pracovní deska Multiplex Multiplex Multiplex

Obj. c. 16923014.11 16923015.11 16923012.11

  

	■ Stabilní a svařovaný korpus pro vysoké požadavky a dlouhou životnost

	■ Robustní pracovní deska z 30 mm multiplexu

	■ Nosnost až 800 kg

	■ Dveře s otevíracím úhlem 180° a stabilním otočným zámkem

	■ Velký užitný prostor s dodatečnou policí

	■ Čelní stěna zásuvek s ergonomickým úchytem 

	■ Kuličková vedení s plným výsuvem a 40 mm přesahem výsuvu

	■ Zatížitelné do 75 kg

	■ Nosnost na zásuvkový blok: 150 kg

	■ Dostupné rozsáhlé možnosti členění

Korpus, pracovní deska a křídlové dveře Zásuvky
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Skříňové pracovní stoly

Skříňové pracovní stoly

Šířka 2000 mm

      

Produktbilder

Rozmery Š x H [mm] 2000 x 600 2000 x 600

Výška [mm] 830-930 830-930

Pocet zásuvek 3 / dveře 9

Čelní výška [mm] 1x125, 2x175 3x125, 6x175

Nosnost [kg] 800 800

Pracovní deska Multiplex Multiplex

Obj. c. 16923032.11 16923033.11
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Příslušenství pro pracovní stoly

  

Příslušenství pro pracovní stoly

	■ k montáži přímo na pracovní desku

	■ vysoká stabilita díky vertikálním podpěrám

	■ barva: světle šedá (RAL 7035)

Nástavné rámy

    Rozměry Š x H x V [mm] 1500 x 230 x 480 1500 x 230 x 960 2000 x 230 x 480 2000 x 230 x 960

Počet perfo desek 1 2 1 2

Obj. c. 41022006.16 41022007.16 41022008.16 41022009.16

 

  

Příslušenství pro pracovní stoly

	■ K montáži přímo na pracovní desku

	■ Police osazená bottBoxem M3 (130 x 298 x 165 mm)

	■ Volitelně perfo děrovaná nebo drážkovaná deska

	■ Barva: světle šedá (RAL 7035)

Úchytné rámy

     Provedení perfo derovaná deska,  
police s 10 bottBoxy

perfo drážkovaná deska, 
police s 10 bottBoxy

perfo derovaná deska,  
police s 13 bottBoxy

perfo drážkovaná deska, 
police s 13 bottBoxy

Rozměry Š x H x V [mm] 1350 x 435 x 1357 1800 x 435 x 1357

Obj. c. 41022002.16 41022003.16 41022004.16 41022005.16
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Zubehör

 

Zubehör

 

Příslušenství

	■ pětiramenná podnož s řídícími kolečky, z toho 2 s brzdou

	■ nastavení výšky sedáku s plynovou pružinou

	■ snadno čistitelný sedák z tvarované pěny s dlouhou životností, 
Ø 350 mm

	■ odkládací plocha na nářadí s 6 vyjímatelnými boxy na drobné díly

Stoličky na kolečkách

Provedení standard s doplňkovou odkládací plochou na nářadí

Rozměry Š x H x V [mm] 350 x 350 x 500 350 x 350 x 770

Obj. c. 88601054 88601002

	■ s 2 nebo 3 oddíly

	■ dveře s otevíráním vpravo

	■ po 3 větracích štěrbinách nahoře a dole

	■ vlisovaný rámeček na štítek

	■ zámek s otočnou závorou na visací zámky

	■ každý oddíl se zásuvným dnem na odkládání čepic a klobouků 
a šatní tyčí s 3 posuvnými háčky

	■ ocelový plech povrchová úprava práškový lak, lesklý lak

	■ barva: korpus a dveře světle šedá (RAL 7035), plastové nohy černá

Šatní skříně

Provedení 2 oddíly 3 oddíly

Rozměry Š x H x V [mm] 610 x 500 x 1850 610 x 500 x 1950 900 x 500 x 1850 900 x 500 x 1950

Obj. c. 40036001.16 40036002.16 40036003.16 40036004.16

Příslušenství
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Zubehör

 

Příslušenství

	■ zajistí pořádek a přehlednost v dílně i v provozu

	■ pomáhá při plánování a organizaci kapacit a proces0ů

	■ k přehlednému ukládání složek se zakázkami, formulářů, brožur 
a ostatních dokumentů

	■ držáky na dokumenty DIN A4 naležato z kvalitního a pevného 
plastu (RAL 7016), vč. popisovací lišty

	■ sada se skládá ze základní desky, 3 držáků na dokumenty DIN A4 
naležato a upevňovacího materiálu

	■ základní desky lze sešroubovat nad sebe a podle potřeby tak 
z několika sad vytvořit velkou plánovací tabuli

Plánovač dílny

Rozměry Š x H x V [mm] 340 x 120 x 516

Obj. c. 41022028.19

Příslušenství



Dodací doba 
15 pracovních dnů

15

STOJANY A VOZÍKY

Obratem nové 

pracoviště. Rychle 

připraven, dodán, vždy 

po ruce – můj materiál 

neustále v pohotovosti.

NASKENUJ MĚ

3D model ve vaší 
dílně.
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perfo Platten und Hakensortimente

perfo Racks und Mobile

perfo desky a sortiment háčků

 Rozměry Š x H x V [mm] 495 x 13 x 457 991 x 13 x 457 1486 x 13 x 457 1981 x 13 x 457

Obj. c. 41022014.16 41022015.16 41022016.16 41022017.16

perfo děrované desky

	■ vysoká stabilita díky boční zvednuté hraně

	■ doplňkové zesílené profily na zadní straně

	■ děrování: 9,2 × 9,2 mm, rozteč děr: 38,1 mm

	■ tvarový spoj háků a držáků perfo s děrovanou deskou perfo

	■ v případě kombinací několika desek zůstává rozměr rastru  
zachován i na styku desek

      Provedení s bottBoxy

Pocet bottBoxu 24 x M2

Rozmery Š x H x V [mm] 914 x 213 x 495

Obj. c. 43021009.16

	■ sada perfo drážkovaných desek se skládá ze:  
2 desek a 24 bottBoxů M2 (130 × 198 × 90 mm)

perfo drážkované desky s 24 bottBoxy

perfo desky a sortiment háčků
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perfo desky a sortiment háčků

 Obj. c. 43021011

	■  

Sortiment perfo držáků

 Obj. c. 43021010

	■  

Sortiment perfo držáků

	■ 5 háčků plus, hloubka 25 mm

	■ 5 háčků plus, hloubka 50 mm

	■ 5 háčků plus, hloubka 75 mm

	■ 5 dvojháčků, hloubka 50 mm

	■ 5 svěrek na nářadí, Ø 19 mm

	■ 1 montážní klíč

	■ 5 háčků, hloubka 75 mm

	■ 5 dvojháčků, hloubka 75 mm

	■ 1 držák na montážní klíče

	■ 1 montážní klíč
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perfo desky a sortiment háčků

      Provedení s bottBoxy nevybaveno

Pocet bottBoxu 112 x M2 -

Rozmery Š x H x V [mm] 1000 x 550 x 1125 1000 x 550 x 1125

Obj. c. 41022011.16 41022010.16

	■ Sortiment 112-dílný

	■ 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

S perfo drážkovanými deskami a bottBoxy

      Provedení s bottBoxy nevybaveno

Pocet bottBoxu 42 x M2; 42 x M3 -

Rozmery Š x H x V [mm] 1000 x 550 x 1250 1000 x 550 x 1250

Obj. c. 41022013.16 41022012.16

	■ Sortiment 84-dílný

	■ 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

	■ 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

	■ 4 Řídící kolečka s pevným zajištěním

Pojízdné, s perfo drážkovanými deskami a bottBoxy
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Mobile Lösungen

Mobilní řešení

Produktbilder

Provedení plošinový vozík stolový vozík se 3 úrovněmi

Nosnost [kg] 250 200

Rozmery Š x H x V [mm] 600 x 1000 x 900 600 x 1000 x 1050

Obj. c. 41010145.16 41010146.16

	■ stabilní svařovaná konstrukce z ocelových trubek

	■ povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)

	■ vkládací dno z materiálu na bázi dřeva; povrch: dekor buku

	■ 2 řídící kolečka s brzdou, 2 pojezdová kolečka, TPE povrch

	■ náboj kola s radiálním kuličkovým ložiskem

Plošinové vozíky a pojízdné stolky

     

 

 
Produktbilder

Provedení mobilní stacionární mobilní stacionární

Typ pracovní desky ocel ocel Multiplex Multiplex

Nosnost [kg] 300 400 300 500

Rozmery Š x H x V [mm] 1000 x 600 x 910 1000 x 600 x 910 1000 x 600 x 930 1000 x 600 x 930

Obj. c. 16922700.16 16922502.16 16922701.16 16922503.16

Mobilní řešení

	■ robustní svařovaný ocelový podstavec

	■ povrchová úprava práškový lak světle šedá (RAL 7035)

	■ velká užitná plocha díky 2 odkládacím úrovním

	■ 2 řídící kolečka s brzdou a 2 pojezdová kolečka (průměr koleček 
125 mm)

Příruční stolky

Mobilní řešení
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Mobile Lösungen

Mobilní řešení

Členění zásuvek str. 18–90 Boční ohraničení str. 11

Rozměry Š x H x V [mm] 420 x 620 x 165

Obj. c. 41010148

	■ vhodné pro všechny euroboxy a boxy o základně 400 × 600 mm

	■ nosnost: 250 kg

	■ díky rámu z ABS plastu s otevřenými rohy se snadno čistí

	■ 4 řídící kolečka s gumou, která nezanechává stopy (Ø 100 mm), 
z toho 2 s brzdou

	■ barva: šedá

Přepravní podložky pro euroboxy
Mobilní řešení
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www.bott.de
Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17

74405 Gaildorf, Germany

Technické změny a změny cen vyhrazeny.Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Technické změny a změny cen vyhrazeny. Platí do 30.06.2022

 

 

Pokud jste používání Vašich osobních údajů pro 

reklamní účely již odsouhlasili, ale následně se 

rozhodli jinak, zašlete prosím dodatečné odvolání 

souhlasu e-mailem na adresu datenschutz@bott.de.




