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bott verso - bizonyítottan időtálló

bott verso - magas minőség és kiváló érték.  
Bizonyítottan időálló, robusztus hegesztett konstrukció.  
Megállja a helyét bármilyen körülmények között.

Moduláris választék, ami a termékek kombinálásával 
személyre szabott, bármikor bővíthető összeállítást tesz   
lehetővé.

A termékválaszték minden alapkövetelménynek megfelel;  
Fiókos-ajtós szekrények, karbantartó kocsik, műhelyasztalok, 
Perfo tároló elemek és számos kiegészítő.

Ergonómikus kialakítás, strapabíró kivitelezés

A verso fő jellemzői a letisztult, ergonómikus kialakítás,   
miközben a strapabíró kivitelezés biztosítja, hogy a termékek 
garantáltan ellenállnak a mindennapos használat   
viszontagságainak.

Átfogó tartozékválaszték

Számos kiegészítő tartozék a berendezések testreszabását teszi 
lehetővé az Ön igényeinek megfelelően.

Az örökkévalóságnak készült

Minden bott verso termékhez 3 év teljeskörű garancia jár.
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| Fiókos szekrények

Fiókos szekrények jellemzői     5. oldal
Részletek, amik a bott verso fiókos szekrényeket a legnagyobb értékűvé teszik. 

500 mm szélességű modellek     6. oldal
Szekrények és kombi egységek

750 mm szélességű modellek     8. oldal
Szekrények és kombi egységek

1000 mm szélességű modellek     10. oldal
Szekrények és kombi egységek

Elválasztók és tartozékok     12. oldal
Elválasztók és tartozékok teszik egyénre szabottá a szekrényét.
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Robusztus ház

Megerősített, hegesztett acél szekrény-
ház, amely ellenáll az ipari felhasználás 
igénybevételének. Három különböző 
magasságban és 550 mm rendszermély-
séggel rendelhető.

Minden fiókház mesterzár opcióval is  
rendelhető.

Központi zár

A fiókok 75, 125, és 175 mm-es 
magasságban állnak rendelkezésre, 
melyek mindegyike teljes magasságú 
fióktesttel van szerelve.

Fiókelőlapokba süllyesztett fogantyúk, 
így egy síkban van az előlap.

A szabványos fiókok 75 kg terhelhető-
séggel bírnak, egyenletes teherelosztás 
esetén. Csapágyas görgő gondoskodik 
a  könnyű járásról, teljes terhelés 
mellett is.

75 kg teherbírású fiókok Előlap teljes magasságbanIntegrált fogantyúk

A bott verso termékek felületkezelése 
epoxi poliészter porlakkal történik. 
RAL7035 szürke szekrényház,  
RAL5010 kék előlappal.

Epoxi porfestés

Áthelyezhető fém elválasztók teszik 
könnyen személyre szabhatóvá   
a fiókelrendezést. 

Fém elválasztók

Az ajtó merevítőprofillal készül, ami 
növeli az ellenállóképességét. Minden 
szekrényrész minőségi zárszerkezettel 
szerelt.

Tartós, horganyzott acél polcok 50 kg 
terhelhetőségi kapacitással, egyenletes 
teherelosztás mellett.  
Magassága 25 mm-es raszterben  
állítható.

Zárható, megerősített ajtók Horganyzott polcok
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| 500 mm szélességFiókos szekrények

Szélesség 500 mm x Mélység 550 mm

Cikkszám

16911200.11V

675mm magas ajtós rész 2db polccal 2x 75mm, 1x 125mm magas fiók,
375mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám

16911201.11V

825mm magas ajtós rész 2db polccal 2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám

16911212.11V

Cikkszám

16911211.11V

925mm magas ajtós rész 2db polccal 3x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám

16911426.11V

Cikkszám

16911418.11V

G
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lásd 14. oldaltól
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lásd 12. oldaltól
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lásd 13. oldaltól

750 mm magasság

900 mm magasság

1000 mm magasság
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4x 75mm, 3x 125mm magas fiók

Cikkszám

16911204.11V

1x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

Cikkszám

16911202.11V

1x 125mm, 4x 175mm magas fiók

Cikkszám

16911216.11V

3x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

Cikkszám

16911213.11V

6x 125mm, 1x 175mm magas fiók

Cikkszám

16911438.11V

Cikkszám

16911430.11V

5x 75mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

750 mm magasság

900 mm magasság

1000 mm magasság
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| 750 mm szélességFiókos szekrények

825mm magas ajtós rész, 2 polccal 2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám

16911224.11V

Cikkszám

16911223.11V

925mm magas ajtós rész, 2 polccal 3x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám

16911484.11V

Cikkszám

16911476.11V

675mm magas ajtós rész, 2 polccal 2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
375mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám

16911218.11V

Cikkszám

16911217.11V

G
u

ru
ló

s

lásd 14. oldaltól

lásd 12. oldaltól

K
ie

g
é
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lásd 13. oldaltól
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k

750 mm magasság

900 mm magasság

1000 mm magasság

Szélesség 750 mm x Mélység 550 mm
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Item Title

1x 75mm, 2x 125mm 2x 175mm magas fiók

Cikkszám

16911219.11V

1x 125mm, 4x 175mm magas fiók

Cikkszám

16911228.11V

5x 75mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Cikkszám

16911488.11V

4x 75mm, 3x 125mm magas fiók

Cikkszám

16911221.11V

3x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

Cikkszám

16911225.11V

Cikkszám

16911496.11V

6x 125mm, 1x 175 magas fiók

900 mm magasság

750 mm magasság

1000 mm magasság
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Cikkszám

16911236.11V

Cikkszám

16911235.11V

Cikkszám

16911542.11V

Cikkszám

16911534.11V

Cikkszám

16911230.11V

Cikkszám

16911229.11V

675mm magas ajtós rész, 2 polccal 2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
375mm magas ajtós rész, polccal

825mm magas ajtós rész, 2 polccal 2x 75mm, 1x 125mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

925mm magas ajtós rész, 2 polccal 3x 125mm magas fiók
525m magas ajtós rész, polccal

G
u

ru
ló

s 

lásd 14. oldaltól

lásd 12. oldaltól

K
ie
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é
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k

lásd 13. oldaltól
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1000 mm szélességFiókos szekrények

Szélesség 1000 mm x Mélység 550 mm

750 mm magasság

900 mm magasság

1000 mm magasság
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Item Title

Cikkszám

16911231.11V

Cikkszám

16911240.11V

Cikkszám

16911546.11V

Cikkszám

16911233.11V

Cikkszám

16911237.11V

Cikkszám

16911554.11V

1x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók 4x 75mm, 3x 125mm magas fiók

1x 125mm, 4x 175mm magas fiók 3x 75mm, 2x 125mm, 2x 175mm magas fiók

6x 125mm, 1x 175mm magas fiók5x 75mm magas fiók
525mm magas ajtós rész, polccal

Szélesség 1000 mm x Mélység 550 mm 750 mm magasság

900 mm magasság

1000 mm magasság
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| Fiókelosztók

fém elosztó - 7 rekesz fém elosztó - 13 rekesz

Fiók Cikkszám

75mm 16914020.51V

125 / 175mm 16914021.51V

Fiók Cikkszám

75mm 16914022.51V

125 / 175mm 16914023.51V

fém elosztó - 5 rekesz fém elosztó - 9 rekesz

Fiók Cikkszám

75mm 16914010.51V

125 / 175mm 16914011.51V

Fiók Cikkszám

75mm 16914012.51V

125 / 175mm 16914013.51V

fém elosztó - 3 rekesz fém elosztó - 6 rekesz

Fiók Cikkszám

75mm 16914000.51V

125 / 175mm 16914001.51V

Fiók Cikkszám

75mm 16914002.51V

125 / 175mm 16914033.51V

500 mm széles fiókelosztók

750 mm széles fiókelosztók

1000 mm széles fiókelosztók
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Item Title

Szekrény Cikkszám

500 x 550 16911900.51V

700 x 550 16911901.51V

1000 x 550 16911902.51V

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok, 50 kg terhelhetőség, egyenle-
tes teherelosztás mellett. 
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Szekrény Cikkszám

500 x 550 16911970.16V

700 x 550 16911971.16V

1000 x 550 16911972.16V

Írópult

Íróasztalként, illetve egyéb munkavégzéshez is használható. 
Magassága 130 mm.

Kiegészítők
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| Gurulós szekrények és karbantartó kocsik

Mobil rendszerek jellemzői     15. oldal
Az apró részletek teszik a bott verso mobil rendszereket a legnagyobb értékűvé. 

Gurulós szekrények     16. oldal
Gurulós szekrények 750 mm szélességgel.

Karbantartó kocsik     17. oldal
Kombinált szekrény és fiókos szekrény kerekeken.
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Robusztus szekrényház

Tartós, horganyzott acél polcok 50 kg 
terhelhetőségi kapacitással, egyenletes 
teherelosztás mellett.  
Magassága 25 mm-es raszterben  
állítható.

Gumis, fix és fékezhető önbeálló kere-
kek, minden Mobil rendszeren, 200 kg 
összsúlyú terhelhetőséggel.

Minőségi kerekek

Horganyzott polcok

Áthelyezhető fém elválasztók teszik 
könnyen személyre szabhatóvá  
a fiókelrendezést. 

Elválasztók

Szabványos fiókok 75 kg terhelhető-
séggel, egyenletes teherelosztás esetén. 
Csapágyas görgő gondoskodik a  
könnyű járásról, teljes terhelés mellett is.

75 kg teherbírású fiókok

A mobil szekrényeken és karbantartó 
kocsikon, fiókelőlapba integrált retesz 
akadályozza meg a véletlen kinyílást a 
mozgatás alatt.

Fiókzárás

Megerősített, hegesztett acél szekrény-
ház, amely ellenáll az ipari felhasználás 
igénybevételének. 

Felső tálca behelyezett vinil szőnyeggel 
és legurulástgátló szegéllyel.

Opcionálisan 30 mm vastag multiplex 
(laminált bükk rétegelt) munkalappal is 
felszerelhető.

Munkalapok

Felső tálca
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| Gurulós szekrények és karbantartó kocsik

■■ Biztonsági retesz akadályozza   

 meg a fiókok véletlen kinyílását 

 mozgatáskor.

■■ a zárható szekrények, magasságban  

 állítható horganyzott acél polccal

■■ csapágyazott görgős fiókok egyenként  

 75 kg terhelhetőségi kapacitással, 

egyen-  letes teherelosztás mel-

lett

■■ opcionális fiókelosztó készletek   

 (lásd 9. oldal)

■■ felső tálcával vagy 30 mm-es multiplex  

 munkalappal

■■ 125 mm átmérőjű kerékkészlet,  

 ebből kettő önbeálló, fékezhető

■■ maximális kombinált terhelhetőségi 

 kapacitás: 200 kg

■■ 925 mm magasság felső tálcával

■■ 955 mm magasság munkalappal

■■ minden modell 550 mm mély

2x 75 mm, 3x 125 mm, 1x 175 mm magas fiók4x 175 mm magas fiók

Gurulós szekrény - szélesség 750 mm

Munkalap Cikkszám

felső tálca szőnyeggel 16913006.11V

multiplex 16913007.11V

Munkalap Cikkszám

felső tálca szőnyeggel 16913012.11V

multiplex 16913013.11V

multiplex

Felső tálca szőnyeggel
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Karbantartó kocsik - szélesség 1000 mm

1x 700 mm magas szekrény 1 polccal, 1x 75 mm, 5x 125 mm magas fiók.
Felső tálcával és szőnyeggel szerelt modell látható.

1x 700 mm magas szekrény 1 polccal, 4x 175mm magas fiók. 
Multiplex munkalappal szerelt modell.

2x 700 mm magas szekrény, oldalanként 1-1 polccal. 
Multiplex munkalappal szerelt modell.  
(A csomag nem tartalmazza a képen látható kiegészítőket.)

Munkalap Cikkszám

felső tálca szőnyeggel 16913200.11V

multiplex 16913201.11V

Munkalap Cikkszám

felső tálca szőnyeggel 16913220.11V

multiplex 16913221.11V

Munkalap Cikkszám

felső tálca szőnyeggel 16913223.11V

multiplex 16913224.11V

További elosztók minden fiókhoz a 12. oldaltól.
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| Tárolószekrények és kiegészítőkSzekrények

Tárolószekrények jellemzői     19. oldal
Részletek, amik a bott verso tárolószekrényeket a legnagyobb értékűvé teszik. 

550mm mély tárolószekrények és kiegészítők     20. oldal
Polcos szekrények, zárható acél ajtókkal.

350mm mély tárolószekrények és kiegészítők     22. oldal
Polcos szekrények, zárható acél ajtókkal.
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Robusztus szekrényház

Tartós, horganyzott acél polcok 50 kg 
terhelhetőségi kapacitással, egyenletes 
teherelosztás mellett.  
Magassága 25 mm-es raszterben  
állítható.

A hornyolt hátfal panelek dobozokkal 
kiegészítve használhatók. 

Hornyolt hátfalpanelek

Horganyzott polcok

Áthelyezhető fém elválasztók teszik 
könnyen személyre szabhatóvá  
 a fiókelrendezést. 

Elválasztók

75, 125 vagy 175 mm magas, 75 kg  
terhelhetőséggel, egyenletes  
teherelosztás esetén. Csapágyas görgő 
gondoskodik a könnyű járásról, teljes  
terhelés mellett is.

75 kg teherbírású belsőfiókok

Horganyzott zárórúd és minőségi büty-
kös zár biztosítja a hárompontos zárást.  
Mesterzáras opciók is elérhetők.

Központi zár

Megerősített, hegesztett acél szekrény-
ház, amely ellenáll az ipari felhasználás 
igénybevételének. 

A Perfo hátfal panelek akasztókkal  
kiegészítve használhatók.

Az ajtók merevítő profillal rendelkeznek, 
amelyek növelik az ellenállóképességét.

Szárnyas ajtók

Perfo hátfalpanelek
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| 550mm mély tárolószekrények és kiegészítők

2000 mm magas

■■ erős, hegesztett acél konstrukció

■■ hárompontos zár, merevítővel erősített ajtók

■■ 25 mm-es raszterben állítható horganyzott acél polcok

■■ polconként 50 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztás  

 mellett

(A képen látható kiegészítők illusztrációk és nem képezik a megrendelés részét.)

Szélesség Mélység Polc Cikkszám

1000 550 4 16911604.11V

Szekrény Cikkszám

1000 x 550 16911902.51V

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok, 50 kg terhelhetőség,   
egyenletes teherelosztás mellett. 
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.  

1000 mm magas

Szélesség Mélység Polc Cikkszám

1000 550 2 16911534.11V

Szekrény Cikkszám

1000 x 500 2SHE378F.16

Csepptálca

Egyenként rendelhető, RAL7035 színben.

Szekrények
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Hátfal panelek

Hátfalra szerelhető acél tároló panelek,  
Magasság 2000 mm x szélesség 1000 mm méretű  
szekrényekbe. 

Termék Cikkszám

457 mm magas perfo hátfal panel 16911940.16V

(A képeken látható kiegészítők illusztrációk és nem képezik a megrendelés  
részét.)

Termék Cikkszám

457 mm magas hornyolt hátfal panel 16911941.16V

Belső fiókok

Fiók Cikkszám

75mm 16911956.11V

125mm 16911957.11V

175mm 16911958.11V

75, 125 vagy 175 mm magas, 
csapágyazott görgős fiókok, 75 kg  
terhelhetőséggel, egyenletes teherelosz-
tásnál, teljes magasságú fióktestek.  
Csak szekrényekben használható! 

1000 mm széles fiókelválasztók

fém elosztó - 7 rekesz
(Szerszámokat nem tartalmaz a csomag!)

fém elosztó - 13 rekesz
(Szerszámokat nem tartalmaz a csomag!)

Fiók Cikkszám

75mm 16914020.16V

125 / 175mm 16914021.16V

Fiók Cikkszám

75mm 16914022.16V

125 / 175mm 16914023.16V

Rendelhető perforált és hornyolt kivitelben. 
Minden panel 457 mm magas.  
Maximum 4 panel szerelhető fel szekrényenként. 

HornyoltPerforált

Perfo hátfal kiegészítőket külön Termékkatalógusban találja. Kiegészítő Variobox-ok a 40. oldaltól.
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| 350mm mély tárolószekrények és kiegészítőkSzekrények

2000 mm magas

■■ 3 ponton záródó ajtók

■■ merevítővel erősített ajtók

■■ galvanizált polcok

■■ polconként 50 kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztás  

 mellett

■■ 350 mm mély

(A szekrény nem tartalmazza a képen látható kiegészítőket.)

Szélesség Mélység Polc Cikkszám

1000 350 2 16911602.11V

Függőszekrény

Szélesség Mélység Polc Cikkszám

500 350 2 16911802.11V

1000 350 2 16911810.11V

Szekrény Cikkszám

1000 x 350 16916322.51V

Horganyzott polcok

Tartós, horganyzott acél polcok, 50 kg terhelhetőség,   
egyenletes teherelosztás mellett. 
Magassága 25 mm-es raszterben állítható.

Kiegészítő Variobox-ok a 40. oldaltól.

750 mm magas
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Szélesség Mélység Magasság Polc Megnevezés       Cikkszám            

1150 420 2000 4 Polcrendszer 46001001.16

25 420 2000 2 Oldallap 46001007.16

Hátsó összekötő 46001008.16

1100 420 27 Egyszerű polc 46001004.51

Állvány 
rögz. szett

46001009

Polc akasztó szett 90099653

Polcrendszer
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| Műhelyasztalok és tartozékokAsztalok

Műhelyasztalok jellemzői     25. oldal
Részletek, amik a bott verso műhelyasztalokat a legnagyobb értékűvé teszik. 

Műhelyasztalok     26. oldal
Robusztus, merevített kerettel, választható tárolási lehetőségekkel.

Szekrény tartozékok és kiegészítők     28. oldal
Egyéni összeállítás szerint.
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Műhelyasztalok

Nagy tárolókapacitású műhelyasztalok, 
beépített fi ókos és ajtós szekrényekkel, 
multiplex munkalappal. Használatra  
készen, összeszerelve szállítjuk.

Tartós, horganyzott acél polcok 50 kg 
terhelhetőségi kapacitással, egyenletes 
teherelosztás mellett. 
Magassága 25 mm-es raszterben  
állítható.

Horganyzott polcok

Munkapadok

Kapható perforált és hornyolt kivitelben, 
szerszámok és alkatrészek tárolására. 
Mindegyik műhelyasztalhoz használ-
ható. 

Oldalpanelek

500 mm és 750 mm széles szekrényt 
kombinál lábakkal, multiplex munkalap-
pal. Egyszerű, de hatékony műhelyasz-
talok.

Műhelyasztalok szekrénnyel

Műgyanta kötésű keresztben rétegelt 
bükk, laminált konstrukcióban.
Ellenálló, általános funkciójú 
munkalap a legtöbb felhasználási  
területre megfelelő.

Multiplex munkalap

Merevített vázas műhelyasztalok 
szereléshez és könnyű műszaki 
munkákhoz. Állítható magasságú lábak,
muliplex munkalappal, tárolási lehető-
ségekkel.

A munkapadok bott verso szekrényeket 
tartalmaznak, így a tároló kapacitásra és  
a minőségre itt sincs panasz. 
Elválasztókkal kiegészíthetők.

Műhelyasztal lábak fi x és állítható 
magasságú változatban is rendelkezésre 
állnak.

Műhelyasztal lábak

Szekrényfi ókok
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Műhelyasztalok

Szélesség Mélység Munkalap Cikkszám

1500 600 Multipex 16901012.16V

2000 600 Multipex 16901020.16V

1500 800 Multipex 16901016.16V

2000 800 Multipex 16901024.16V

Alap asztalok, 780 mm magas

■■ erős, hegesztett acél konstrukció

■■ hárompontos zár, merevítővel erősített  

 ajtók

■■ 25 mm-es raszterben állítható horganyzott  

 acél polcok

■■ fiókonként 50 kg terhelhetőség, egyenle-

tes   teherelosztás mellett

(A képen látható kiegészítők illusztrációk és nem képezik a 
megrendelés részét.)
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Alap asztalok, 780-930 mm között magassága állítható

Megnevezés Cikkszám

1500  perfo hátfal készlet 16903000.16V

1500  hornyolt hátfal készlet 16903001.16V

1500  kombi hátfal készlet 16903002.16V

1500  perfo hátfal+polc 16903003.16V

1500  hornyolt hátfal+polc 16903004.16V

1500  kombi hátfal+polc 16903005.16V

1500 perfo hátfal+polc+lámpa 16903006.16V

1500 hornyolt hátfal+polc+lámpa 16903007.16V

1500 kombi hátfal+polc+lámpa 16903008.16V

Szélesség Mélység Munkalap Cikkszám

1500 600 Multipex 16901014.16V

2000 600 Multipex 16901022.16V

1500 800 Multipex 16901018.16V

2000 800 Multipex 16901026.16V

■■ rendszerkeret világítással, polccal és perfo lappal 

■■ minden asztaltípushoz

■■  1115mm keretmagasság

■■  2 LED fénycsöves 230V-os világítótest

■■  200mm mély acélpolcok

■■  perfo, hornyolt vagy kombi lapok (457mm magas)

■■  minden acél elem RAL7035 színben

Világítótest bekötésénél kérjük a mindenkori érintésvédelmi előírásokat betartani!

Megnevezés Cikkszám

2000  perfo hátfal készlet 16903009.16V

2000  hornyolt hátfal készlet 16903010.16V

2000  kombi hátfal készlet 16903011.16V

2000  perfo hátfal+polc 16903012.16V

2000  hornyolt hátfal+polc 16903013.16V

2000  kombi hátfal+polc 16903014.16V

2000 perfo hátfal+polc+lámpa 16903015.16V

2000 hornyolt hátfal+polc+lámpa 16903016.16V

2000 kombi hátfal+polc+lámpa 16903017.16V

Rendszerkeret
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Műhelyasztalok

■■ erős, hegesztett acél konstrukció, 30mm-es munkalappal

■■ 600kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztásnál

■■ 780mm fix vagy 780 - 930mm között állítható magasság

■■ opcionális tároló egységek

■■ részletes szerelési útmutató

Alap műhelyasztalok 600mm

Szélesség Mélység Munkalap Cikkszám

600 600 Multipex 16901002.16V

Mobil műhelyasztalok

Szélesség Mélység Munkalap Cikkszám

1000 600 Acél 16901804.16V

1000 600 Multiplex 16901805.16V
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Függeszthető szekrényes alap asztalok, 780-930 mm között magassága állítható

■■ erős, hegesztett acél konstrukció, 30mm-es munkalappal

■■ 600kg terhelhetőség, egyenletes teherelosztásnál

■■ 780 - 930mm között állítható munkamagasság

■■ részletes szerelési útmutató

Model Szélesség Mélység Magasság Összeállítás Cikkszám

  A* 500 535 125 1x 125 mm-es fiók 16912006.11V

B 500 550 450 3x 125 mm-es fiók 16911003.11V

C 500 550 600 1x 125 mm-es fiók, 375 mm-es ajtó, 1x polc 16911006.11V

D 500 550 600 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm-es fiók 16911007.11V

E 500 550 600 3x 175 mm-es fiók 16911008.11V

B

A*

Munkalap alá szerelhető tároló szekrények - alap műhelyasztalokhoz, szerelése közvetlenül a vázra.

■■ Szé 500 mm x Mé 550 mm

■■ központi záras fiókok, zárható szekrények

■■ csapágyazott görgős fiókok, 75 kg terhelhetőséggel

■■ opcionálisan elosztókkal kiegészíthetők

Függeszthető szekrények

*Megj.  Az A modell egy könnyített verzíó 25 kg-os terhelhetőséggel és nem kompatibilis az elválasztó készletekkel. Az 1500-as műhelyasztalokhoz használható 2x 500 
mm széles szekrénnyel, a 2000-es műhelyasztalokhoz használható 3x 500mm széles szekrénnyel. 

C D E
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Szekrényes műhelyasztalok

■■ 30 mm multiplex munkalap

■■ acél váz integrált tároló modulokkal

■■ a lábaknak köszönhetően könnyen tisztántartható környezet

■■ egyenként zárható szekrény részek

■■ csapágyazott görgős fiókok - 75 kg terhelhetőséggel

■■ nyitott terek, állítható polcokkal

■■ a tároló egységek méretei: szélesség 420 mm és 670 mm, 

 mélység 550 mm x magasság 600 mm

■■ a munkamagasság 780 - 930 mm között állítható

■■ a 800 mm-es modellek hátsó tárolópolccal 

 rendelkeznek

■■ opcionális oldalpanelekkel felszerelhetők

■■ összeszerelve, használatra készen szállítjuk

E
lv

á
la

sz
tó

k

lásd 12. oldaltól
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Szekrényes műhelyasztalok, 780-930 mm közötti magasságállítással

1x 420mm széles szekrény, 1x 125mm és 2x 175mm magas fiókkal,   
1x  670mm széles polccal

1x 670mm széles szekrény, 1x 125mm és 2x 175mm magas fiókkal,   
1x 420mm széles polccal

1x  420mm széles x 475mm magas szekrény,     
1x  670mm széles szekrény 1x 125mm és 2x 175mm magas fiókkal

1x 420mm és 1x 670mm széles szekrény, 2x 125mm és 4x 175mm magas fiókkal

Szélesség Mélység Cikkszám

1500 600 16902022.11V

1500 800 16902112.11V

Szélesség Mélység Cikkszám

1500 600 16902023.11V

1500 800 16902113.11V

Szélesség Mélység Cikkszám

1500 600 16902024.11V

1500 800 16902114.11V

Szélesség Mélység Cikkszám

1500 600 16902025.11V

1500 800 16902115.11V
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Szekrényes műhelyasztalok

További elosztó készletek minden fiókhoz a 12. oldalon.

Szélesség Mélység Cikkszám

2000 600 16902061.11V

2000 800 16902131.11V

Szélesség Mélység Cikkszám

2000 600 16902062.11V

2000 800 16902132.11V

2x 475mm magas x 420mm széles szekrény, 
1x 670mm széles fiókos szekrény 1x 125mm és 2x 175mm magas fiókkal

Szélesség Mélység Cikkszám

2000 600 16902064.11V

2000 800 16902134.11V

2x 420mm széles szekrény 2x 125mm magas fiókkal
2x 475mm magas szekrény, 1x 670mm széles polccal

2x 420 széles szekrény 2x 125mm és 4x 175mm magas fiókkal,
1x 670mm széles polccal

Oldalpanel Cikkszám

600 mm széles keret - perfo 16901920.16V

600 mm széles keret - hornyolt 16901921.16V

800 mm széles keret - perfo 16901922.16V

800 mm széles keret - hornyolt 16901923.16V

600 mm széles tárolóteres műhelyasztal - perfo 16901924.16V

600 mm széles tárolóteres műhelyasztal - hornyolt 16901925.16V

800 mm széles tárolóteres műhelyasztal - perfo 16901926.16V

800 mm széles tárolóteres műhelyasztal  - hornyolt 16901927.16V

Oldalpanelek a keret oldalára szerelhetők a műhelyasztalok tárolási 
kapacitásának növelésére. Perforált és hornyolt kivitelben, RAL7035 szürke színben. 
Akasztókészletek, tárolódobozok külön rendelhetők.
(A csomag nem tartalmazza a képen látható kiegészítőket.)

Alap- és szekrényes műhelyasztal tartozékok
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Tárolós alap műhelyasztalok, 780-930 mm közötti magasságállítással

■■ max. 300 kg terhelhetőség,   

 egyenletes teherelosztásnál

■■ Szé 1500 / 2000 mm x Mé 600 mm 

x   Ma 930 mm

■■ központi záras fiókok és zárható  

 szekrények

■■ csapágyazott görgős fiókok, 75 kg  

  terhelhetőséggel,    

 egyenletes teherelosztás mellett

■■ kompatibilis az opcionális  

 elosztó készletekkel - lásd 12. oldal

■■ 30 mm vastag multiplex    

 munkalapok

■■ további információk a szekrényekről 

 az 5. oldaltól

A szekrények M 900 x M 550 x Sz 750 méretűek.

Szélesség Munkalap Cikkszám

1500 multiplex 16901650.11V

2000 multiplex 16901675.11V

1500-as model multiplex munkalappal
és 500 mm széles, 5-fiókos szekrénnyel

1500 mm-es model wisa borítású munkalappal
és 500 mm széles 3-fiókos és ajtós szekrénnyel

1500 mm-es model multiplex munkalappal
és 500 mm széles 7-fiókos szekrénnyel

Szélesség Munkalap Cikkszám

1500 multiplex 16901651.11V

2000 multiplex 16901676.11V

Szélesség Munkalap Cikkszám

1500 multiplex 16901660.11V

2000 multiplex 16901685.11V
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Perfo panelek jellemzői     37. oldal
Részletek, amik a bott verso perfo paneleket a legnagyobb értékűvé teszik. 

Perfo panel állványok     38. oldal
Nyitott tároló megoldások.

Tárolók és kiegészítők     40. oldal
Egyéni összeállítás szerint.
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Perfo lapok és akasztók

Perfo lapok erős  merev í tet t 
acéllemezből készülnek. Könnyű 
hozzáférést tesz lehetővé a tárolt  
szerszámokhoz és anyagokhoz.
Rengeteg kiegészítő áll rendel-
kezésre, a maximális kihasználás 
érdekében.

A Perfo rendszert úgy tervez-
tük, hogy minden termékcsa-
ládunkba integrálható. Akár 
asztalokra, szekrényekbe vagy 
önálló tárolóelemekként is.

Mobil tárolókkal megoldható, 
hogy a műhelyben mindig kéznél 
legyenek a szükséges szerszámok.

A fali szekrényekkel terület szabadul 
fel a padlón és egy zárt kön-
nyen elérhető tárolási lehetőséget 
kínálunk.

Fali szekrények

Mobil eszközök

Hornyolt lapok és tálcák

Alkalmazhatóság

Megerősített lapok

Műanyag dobozok tárolására, 
kötőelemeknek, alkatrészeknek, 
segédanyagoknak.

A dobozok feliratozhatóak és több 
méretben állnak rendelkezésre.

Perfo, kombi és minden vízszintes  
hornyolt lap vissza van peremezve 
és behegesztett merevítő bordákkal  
van ellátva. Így biztosítva a merev-
ségét.

Acél tároló rendszer, ami kompati-
bilis az összes bott berendezéssel. 
Elérhető falra szerelhető, szabadon 
álló, asztalra szerelhető, gurulós és 
kombi kivitelben is.

Perfo lap rendszer
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Perforált és kombi lapok

Szélesség (mm) Magasság (mm) Cikkszám

495 457 14025115.11

990 457 14025117.11

1486 457 14025118.11

Szélesség (mm) Magasság (mm) Cikkszám

495 457 14025153.11

990 457 14025155.11

1486 457 14025156.11

■■ körben peremes és merevített

■■ önállóan és egymás mellé illesztve is használható 

■■ megerősített rögzítési pontok

■■ 4 standard színből választható por-lakk bevonattal

■■ a teljes Perfo kínálatunkat elérheti az aktuális Termékkatalógusunkban

Perforált lapok Kombi lapok

A peremezés és a hegesztett merevítő borda.
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Vízszintes lapok

Szélesség (mm) Magasság (mm) Cikkszám

495 457 14025137.11

990 457 14025139.11

1486 457 14025140.11

Szélesség (mm) Magasság (mm) Cikkszám

457 495 14025147.11

457 990 14025148.11

457 1486 14025149.11

■■ körben peremes és merevített

■■ megerősített rögzítési pontok

■■ por-lakk bevonattal

■■ helytakarékos megoldás

■■ körben peremes és merevített

■■ por-lakk bevonattal

Függőleges lapok
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bottBox tárolódobozok

■■ műanyag tárolódobozok, ergonómikus fogantyúkkal

■■ erős, ütésálló konstrukció

■■ levehető, átlátszó előlap

■■ elérhető 2 szélességben, 5 mélységben, 3 magasságban

■■ moduláris méret, 2 keskeny doboz helyettesíthető 1 széles  

 dobozzal 

■■ egymásra rakható

■■ sima belső felület az alkatrészek könnyű előrecsúszásához

■■ ESD kivitelben is elérhető

■■ feliratozható elől és hátul

■■ opcionálisan átlátszó fedéllel, előlappal és elválasztókkal  

 kiegészíthetők

■■ csomagban szállítjuk

bottBox Fedél (6db/csom.) Elválasztó (6db/csom.)

Méretek Szé x Mé x Ma mm db / csomag Cikkszám Cikkszám Cikkszám

130 x 100 x   65 48 13022053.19 / /

130 x 198 x   90 36 13022054.19 / 13022031

130 x 298 x 165 24 13022055.19 / 13022032

264 x 298 x 165 12 13022056.19 13022034 13022033

130 x 398 x 165 12 13022057.19 / 13022032

264 x 398 x 165   6 13022058.19 13022035 13022033

264 x 498 x 165   6 13022060.19 13022036 13022033
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Perfo hornyolt lapok bottBox-al

Méretek
Szé x Mé x Ma mm

bottBoxok darabszáma
Cikkszám

A 914 x 213 x 1486 54 x 1-2-90 (130x198x90 mm) 14030199.**

B 914 x 213 x 495 24 x 1-2-90 (130x198x90 mm) 14030200.**

C 1371 x 313 x 991

27 x 1-2-90 (130x198x90 mm) 
21 x 1-3-165 (130x298x165 mm)
3 x 2-3-165 (264x298x165 mm)

14030201.**

  B

  C

A

.11

.19

.16

.24

Színválaszték RAL kód Cikkszám végződés

bíborvörös 3004 .24

antracitszürke 7016 .19

enciánkék 5010 .11

világosszürke 7035 .16
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Gurulós állványok

■■ használható minden Perfo panellel

■■ Perfo lapok függőlegesen vagy megdöntve is felszerelhetők

■■ 125mm-es tolófogantyúval

■■ 1000mm x 650mm x 1600mm

■■ a fenékpolc külön tárolótérként funkcionál szerszámkoffe-

rek   és ládák számára

Kép Panelek száma Tartozékok Cikkszám

4 perfo \ 14026025.11

A 6 perfo \ 14026026.11

6 perfo 60 db-os akasztó 07002134.11

2 perfo, 2 hornyolt \ 14026029.11

B 3 perfo, 3 hornyolt \ 14026030.11

C 4 hornyolt \ 14026027.11

6 hornyolt \ 14026028.11

D 6 hornyolt 98db M3 doboz 14026043.16

A CB

D

14026025.11

14026026.11

07002134.11

14026029.11

14026030.11

14026027.11

14026028.11
D
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Perfo állványok

Kivitel
Akasztó 

szett
Cikkszám

szimpla / 16917105.11V

szimpla 20 db 16917300.11V

kétoldalas / 16917100.11V

kétoldalas 40 db 16917200.11V

1125mm magas állvány

1250mm magas mobil  
állvány

Kivitel
Akasztó 

szett
Cikkszám

kétoldalas / 16917160.11V

kétoldalas 40 db 16917260.11V

■■ rendelhető 1125mm,    

 1450mm és 1775mm magasságban

■■ 1250mm magas mobil állvány   

 100mm-es kerekekkel

■■ minden modell 1000mm széles és  

 550mm mély

■■ kétoldalas vagy szimpla kivitelben

■■ üresen, akasztó- vagy  

 dobozkészlettel felszerelve szállítjuk

■■ Epoxy poliészter porfestés

■■ RAL7035 világos szürke keret,   

 RAL5010 kék Perfo lapok

■■ Opcionálisan fenékpolc rendelhető  

 minden kétoldalas kivitelhez

1450mm magas állvány 1775mm magas állvány

Kivitel
Akasztó 

szett
Cikkszám

szimpla / 16917106.11V

szimpla 30 db 16917301.11V

kétoldalas / 16917101.11V

kétoldalas 60 db 16917201.11V

Kivitel
Akasztó 

szett
Cikkszám

szimpla / 16917107.11V

szimpla 40 db 16917302.11V

kétoldalas / 16917102.11V

kétoldalas 80 db 16917202.11V

Kivitel Cikkszám

fenékpolc 16917030.51V

Opcionálisan fenékpolccal
(kétoldalas modellekhez)

Szabadon álló vagy mobil állványok a jól bevált Perfo perforált vagy hornyolt rendszerekkel. Úgy tervezték, hogy nagy  
kapacitású tárolási felületet biztosítson, különösen a kéziszerszámok számára. Cél a termelés hatékonyságának 
növelése a felhasználási helyen.
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Acél szerszámosládák

Termék
Méretek

Szé x Mé x Ma (mm)
Súly
(kg)

Cikkszám

P640 640 x 230 x 230 6.2 02502020.11

U700 690 x 360 x 310 15.6 02502021.11

U830 830 x 440 x 340 20.2 02502022.11

U910 910 x 530 x 430 28.2 02502023.11

U1000 990 x 360 x 300 18.0 02502024.11

U830

P640

■■ foszfátozott acéllemez konstrukció, fröccsenő vízzel szemben ellenálló fedél

■■ lakattal zárható billenőzár

■■ kivehető tálcák apró alkatrészek és vízmérték számára

■■ kétoldalt nagy teherbírású fogantyú (P640-nél csak a fedélen található egy)

■■ kemény farostlemez bélés a szerszámos láda sérülésének megelőzése érdekében (kivéve a P640-es model) 

■■ felületkezelése strapabíró epoxi porfesték réteg, csak RAL5010 kék színben

Nagy teherbírású fogantyúk és zsanérvédő

Farostlemez bélés

Kivehető tálca
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A bott verso műhelyberendezés termékcsaládot kiegészíti a perfo rendszer és a nagy teherbírású, jól összeállítható cubio 
műhelyberendezés termékcsalád. 

Szereléshez vagy szervíz szolgáltatáshoz a bott avero választék mindent lefed, önálló munkaállomásoktól kezdve a teljes gyártó- és 
összeszerelő rendszerekig.

A műhelytől távol végzett munkákhoz a bott piacvezető egyedi megoldásokat kínál a vario járműberendezés programjával: 
az egyszerű tárolástól kezdve, a testre szabott speciális berendezésekig. Személyautótól a kamionig!

További részletekért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

bott vario - A gépjármű berendezés.

bott avero - szerelősor
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Jegyzetek
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