MOBILIER METALIC

MOBILIER METALIC
Seria de MOBILIER METALIC al companiei EURODIDACTICA vine să completeze
oferta noastră destinată amenajării, echipării şi mobilării spaţiilor publice, pentru a asigura
buna funcţionare a acestora.
Mobilier metalic pentru spaţii de studiu/cercetare/depozitare cărţi/documente
		
		
		

• Laboratoare şcolare
• Laboratoare de cercetare
• Arhive
• Biblioteci.

Mobilier metalic pentru spaţii de depozitare a lucrurilor personale
		
		

• Vestiare
• Spaţii de depozitare individuală pentru şcoli, grădiniţe.

Mobilier pentru spaţii de producţie
		
		

• Ateliere de producţie
• Spaţii de depozitare.

SERVICII COMPLEXE:
EXPERTIZARE ŞI CONSULTANŢĂ
• Expertiză tehnică
• Expertiză iluminare
• Elaborare de rapoarte
• Elaborare de grafice de execuţie.
PROIECTARE ŞI DESIGN SPECIALIZAT
• Proiectare 3D
• Proiectare PAC
• Proiectare PE
• Proiectare DDE
• Elaborarea devizelor investiţionale
• Întocmirea graficelor de execuţie.
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1. MOBILIER METALIC PENTRU VESTIARE
Dulapurile metalice indivduale sunt destinate depozitării/păstrării hainelor şi lucrurilor personale,
reprezentând soluţia ideală pentru dotarea instituţiilor publice de învăţământ, medicale, sportive etc, a
clădirilor de birouri şi unităţilor de producţie, unde se înregistrează un trafic intens de persoane.
Dimensiuni standard: 300x500x1800 mm; 600x500x1800mm; 800x500x1800mm.
Caracteristici tehnice: • Structură din tablă de oţel, profilată, cu grosimea de 0,6mm;
		
		
• Vopsire în câmp electrostatic, culoarea standard gri RAL7035.
Dotări standard: • Poliţă în partea superioară, cu bară pentru umeraşe şi agăţătoare;
			
• Fante de aerisire în partea superioară şi inferioară a dulapului;
			
• Sistem de închidere individual;
			
• Nervuri longitudinale pe pereţii laterali şi pe uşă.
Dotări opţionale: • Vopsire în câmp electrostatic, în una din culorile standard: RAL 1018, RAL 2009,
RAL 3000, RAL 3003, RAL 9016, RAL 5017, RAL 6000, RAL 7039 (pentru o comandă de minim 50 de
bucăţi, cu un cost suplimentar între 10-20%)
			
• Închidere cu cifru mecanic;
			
• Pereţi despărţitori;
			
• Rafturi.
Avantaje: • Grad sporit de rezistenţă la uzură şi şocuri mecanice/termice;
		
• Securizarea păstrării lucrurilor depozitate;
		
• Aspect plăcut, uşor de întreţinut;
		
• Optimizarea compartimentării spaţiilor de depozitare.

Dulapuri metalice cu uşi înalte

Standard
Vestiar 1 uşă
(300x500x1800mm)

Vestiar 2 uşi
(600x500x1800mm)

Vestiar ataşabil
(300x500x1800mm)

MBShO300/1

MBShO300/2

MBShO300/1pr

Vestiar 1 uşă
(400x500x1800mm)

Vestiar 2 uşi
(800x500x1800mm)

Vestiar ataşabil
(400x500x1800mm)

MBShO400/1

MBShO400/2

MBShO400/1pr

Superior (cu nervuri de rigidizare a uşii)
Vestiar superior 1 uşă
(300x500x1800mm)

Vestiar superior 2 uşi
(600x500x1800mm)

MBShOM300/1

MBShOM300/2

Vestiar superior 1 uşă
(400x500x1800mm)

Vestiar superior 2 uşi
(800x500x1800mm)

MBShOM400/1

MBShOM400/2
perforări la comandă
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Mobilier metalic pentru vestiare
Consolidat
Vestiar consolidat 1 uşă
(300x500x1800mm)

Vestiar consolidat 2 uşi
(600x500x1800mm)

MBShOP300/1

MBShOP300/2

Vestiar consolidat 1 uşă
(400x500x1800mm)

Vestiar consolidat 2 uşi
(800x500x1800mm)

MBShOP400/1

MBShOP400/2

Inox
Vestiar inox 1 uşă
(300x500x1800mm)

Vestiar inox 2 uşi
(600x500x1800mm)

MBShOMNj300/1

MBShOMNj300/2

Vestiar inox 1 uşă
(400x500x1800mm)

Vestiar inox 2 uşi
(800x500x1800mm)

MBShOMNj400/1

MBShOMNj400/2

Dulapuri metalice cu uşi tip Z
Dulapurile metalice cu uşi tip Z aduc un plus de originalitate încăperilor destinate depozitării lucrurilor
personale, completat şi de opţiunea cromatică ce oferă interiorului un aer vesel, degajat.
Modelul este recomandat în special pentru instituţiile de învăţământ şcolare şi preşcolare.
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Vestiar cu uşi „Z”
1x2 compartimente
(400x500x1800mm)

Vestiar cu uşi „Z”
2x4 compartimente
(800x500x1800mm)

MBShOMG400/1x2

MBShOMG400/1x2

Mobilier metalic

Dulapuri metalice multicelulare
Dulapurile metalice multicelulare oferă spaţii mai reduse de depozitare, fiind adaptate necesităţilor
funcţionale ale instituţiilor cu specific aparte privind traficul de persoane (clădiri de birouri, magazine, instituţii
de învăţământ etc).

Simplu (1 coloană)
Dulap cu 1x2 casete
(300x500x1800mm)

Dulap cu 1x3 casete
(300x500x1800mm)

Dulap cu 1x4 casete
(300x500x1800mm)

Dulap cu 1x2 casete
(400x500x1800mm)

Dulap cu 1x3 casete
(400x500x1800mm)

Dulap cu 1x4 casete
(400x500x1800mm)

MBShO300/1x2

MBShO300/1x3

MBShO400/1x2

MBShO300/1x4

MBShO400/1x3

MBShO400/1x4

Dulap cu 1x6 casete
(300x500x1800mm)

Dulap cu 1x8 casete
(300x500x1800mm)

Dulap cu 1x6 casete
(400x500x1800mm)

Dulap cu 1x8 casete
(400x500x1800mm)

MBShO300/1x6

MBShO300/1x8

MBShO400/1x6

MBShO400/1x8

Dublu (2 coloane)
Dulap dublu 2x2 casete
(600x500x1800mm)

Dulap dublu 2x3 casete
(600x500x1800mm)

Dulap dublu 2x4 casete
(600x500x1800mm)

MBShO300/2x2

MBShO300/2x3

MBShO300/2x4

Dulap dublu 2x2 casete
(800x500x1800mm)

Dulap dublu 2x3 casete
(800x500x1800mm)

Dulap dublu 2x4 casete
(800x500x1800mm)

MBShO400/2x2

MBShO400/2x3

MBShO400/2x4

Dulap dublu 2x6 casete
(600x500x1800mm)

Dulap dublu 2x8 casete
(600x500x1800mm)

Dulap dublu 2x6 casete
(800x500x1800mm)

Dulap dublu 2x8 casete
(800x500x1800mm)

MBShO300/2x6
MBShO400/2x6
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Mobilier metalic pentru vestiare
Ataşabil
Dulap ataşabil cu 1x4 casete
(300x500x1800mm)

Dulap ataşabil cu 1x6 casete
(300x500x1800mm)

Dulap ataşabil cu 1x4 casete
(400x500x1800mm)

Dulap ataşabil cu 1x6 casete
(400x500x1800mm)

MBShO300/1x4pr

MBShO400/1x4pr

MBShO300/1x6pr

MBShO400/1x6pr

Dulapuri metalice pentru şcoli şi grădiniţe
Dulapurile metalice pentru grădiniţe au fost create după un design special, fiind disponibile într-o paletă
largă de culori. Fiecare compartiment al dulapului este prevăzut cu 2 rafturi, bară pentru cuiere, 4 agăţători şi
sistem de închidere pe magneţi.

Vestiar copii 1 uşă
(300x500x1800)

Vestiar copii 2 uşi
(600x500x1800)

Vestiar copii 1 uşă
(400x500x1800)

Vestiar copii 2 uşi
(800x500x1800)

MBShOD300/1

MBShOD300/2

MBShOD400/1

MBShOD400/2

Modele de execuţie

Fund perforat
Fund + rafturi perforate
Fund + rafturi perforate

Orice model de dulap poate fi dotat cu elemente
adiţionale şi vopsit într-o gamă variată de culori
(cost suplimentar 10-20%).
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Mobilier metalic

Accesorii pentru dulapuri VESTIAR
Capac înclinat 220

Raft (Distanţa standard între rafturi 250 mm)
Capac înclinat
dulap Vestiar
(800x500x200mm)

Raft Vestiar
(300x500mm)

Capac înclinat
dulap Vestiar
(600x500x200mm)

Raft Vestiar
(400x500mm)

Sistem de închidere (Toate dulapurile sunt dotate cu sistem de închidere cu lacăt încorporat / lacăt agăţător)

Mâner cu gaură
pentru lacăt
suspendat

Lacăt electronic

Lacăt cu cod
şi cheie

Lacăt cu cod

Lacăt electronic
„GUUB”

Lacăt
„Euro-Locks”

Suporţi

Suport pentru prosop Vestiar

Alte accesorii: m

Picioare Vestiar 4 bucăţi (set)

Sistem de închidere pe 3 direcţii

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro
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Oglindă vestiar

Plintă Vestiar

m

Covoraş vestiar
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Mobilier metalic pentru vestiare
Bănci VESTIAR
Băncile reprezintă un produs indispensabil mobilierului din vestiare, alături de dulapurile de depozitare
/ păstrare a lucrurilor personale, optimizând funcţionalitatea acestora. Produsele sunt prevăzute cu o structură
metalică sudată, având şezutul şi, după caz, spătarul, din şipci de cherestea lăcuite.
Structură: cadru metalic, din ţeavă rectangulară, sudat, vopsit în câmp elestrostatic în culoarea gri RAL
7035 (culoarea standard).
Accesorii incluse: suporţi reglabili din oţel, cu protecţie antiderapantă; cuiere.
Avantaje: aspect plăcut, rezistenţă la un grad sporit de uzură.

Bancă cu spătar şi cuier,
bilaterală

Bancă cu spătar şi cuier,
unilaterală

Bancă-cuier Vestiar dublă
(1000x775x1650mm)

Bancă simplă

Bancă Vestiar
(1000x375x445mm)

Bancă-cuier Vestiar
(1000x375x1650mm)

MB2SV1000

MBSV1000

MBS1000

Bancă-cuier Vestiar dublă
(1500x775x1650mm)

Bancă-cuier Vestiar
(1500x375x1650mm)

Bancă Vestiar
(1500x375x445mm)

MB2SV1500

MBSV1500

MBS1500

Bancă-cuier Vestiar dublă
(2000x775x1650mm)

Bancă-cuier Vestiar
(2000x375x1650mm)

Bancă Vestiar
(2000x375x445mm)

MB2SV2000

MBS2000

MBSV2000

Bancă fixă

Bancă pliabilă

Bancă retractabilă

Bancă dulap
Vestiar retractabilă
(600x800mm)

MBSG10
Bancă dulap
Vestiar fixă
(800x800mm)

Bancă dulap
Vestiar fixă
(600x800mm)

Bancă dulap
Vestiar pliabilă
(400x800mm)

Bancă dulap
Vestiar pliabilă
(300x800mm)

Bancă dulap
Vestiar retractabilă
(800x800mm)

MBSG4

MBSG5

MBSG7

MBSG8

MBSG11

9

Mobilier metalic

2. MOBILIER METALIC PENTRU ATELIERE
Dulapuri metalice pentru depozitare scule
Tipul respectiv de dulap reprezintă soluţia optimă pentru păstrarea / depozitarea ordonată a
echipamentelor şi sculelor.
Caracteristici tehnice: • Structură din tablă de oţel, 1 mm grosime, vopsită în câmp electrostatic;
			
• Rafturi reglabile pe înălţime / sertare retractabile (cu excepţia modelului MBSHL15),
		
vopsite electrostatic în culoarea GRI (RAL 7015);
			
• Sistem de închidere cu lacăt, dublat de acţionarea barei transversale;
			
• Uşile şi peretele din spate ale dulapului sunt perforate, pentru aerisire;
			
• Uşi rulante sau batante.
Dotări opţionale: rafturi adiţionale, cârlige, cutii de plastic.

Uşi batante
Carcasă Dulap Scule
(800x500x1800mm)

Dulap Scule
(800x500x1800mm)

Dulap Scule (2 rafturi + 2 sertare)
(1000x500x1000mm)

Carcasă Dulap Scule
(1000x500x1000mm)

Dulap Scule (2 rafturi)
(1000x500x1000mm)

Dulap Scule (3 rafturi + 3 sertare)
(1000x500x1970mm)

Carcasă Dulap Scule
(1000x500x1970mm)

Dulap Scule (4 rafturi)
(1000x500x1970mm)

Dulap Scule (2 rafturi + 5 sertare)
(1000x500x1970mm)

Carcasă Dulap Scule
(1045x500x2100mm)

Dulap Scule (4 rafturi)
(1045x500x2100mm)

Dulap Scule (3 rafturi + 3 sertare)
(1045x500x2100mm)

MBShI15

MBShI20

MBShI10

MBShI15/4P

MBShI20/2P

MBShI10/4P

MBShI20/2P/2V

MBShI10/3P/3V

MBShI10/2P/5V

Uşi rulante

MBShI10R

MBShI10/4P/R

MBShI10/3P/3V/R

Dulap Scule (2 rafturi + 5 sertare)
(1045x500x2100mm)

MBShI10/2P/5V/R

Dulap de perete compartimentat
Dulap de perete (1 compartiment)

MBBI1C

Dulap de perete (2 compartimente)

MBBI2C

Dulap de perete (4 compartimente)

MBBI4C

Dulapul de perete este recomandat pentru utilizarea în
spaţii industriale, ateliere şi garaje.
Caracteristici tehnice:

• Oţel de 0,8 mm grosime, vopsit în câmp electrostatic;
• Perete din spate perforat;
• Compartimente prevăzute cu închidere individuală
(lacăt Eurolocks);
• Numărul de compartimente - opţional, până la 10.
Dotări opţionale: cutii de plastic, cârlige.
Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro

10

Mobilier metalic pentru ateliere
Dulapuri Feronerie
Dulapul feronerie este destinat pentru depozitarea obiectelor mici.
Caracteristici tehnice: • Structură din tablă de oţel, 1 mm grosime, vopsită în câmp electrostatic;
			
• Sistem de închidere cu lacăt, dublat de o bară transversală;
			
• Dulapurile sunt în culoarea de bază gri (RAL 7015).
Dotări opţionale: Cutii din plastic de diferite dimensiuni.
Carcasă Dulap Feronerie
(800x300x1800mm)

Dulap Feronerie cu 28 cutii 700
(900x390x1800mm)

Carcasă Dulap Feronerie
(900x390x1800mm)

Dulap Feronerie cu 16 cutii 700 şi
30 cutii 701 (900x390x1800mm)

Dulap Feronerie cu 50 cutii 701
(800x300x1800mm)

Dulap Feronerie cu 12 cutii 700
(900x390x1800mm)

MBJaShM14

MBJaShM18-1

MBJaShM18

MBJaShM18-2

MBJaShM14-1

MBJaShM18-3

Dulap Feronerie cu 30 cutii 701 şi
48 cutii 702 (800x300x1800mm)

MBJaShM14-2

Accesorii
Raft / sertar

m Raft metalic fix (1000x500mm)

m Sertar metalic (1000x500mm)

Suport cutii plastic
Cutie de plastic

Cârlig
Cutie de plastic 700 (210x350x200mm)
Cutie de plastic 701 (145x240x125mm)
Cutie de plastic 702 (100x90x50mm)
Cutie de plastic 703 (100x160x75mm)

Cârlig
(L=100 mm)

Suport

Suport
şurubelniţe

Cârlig dublu
(L= 60 mm)

Cârlig
(L=60 mm)

Alte accesorii

Suport
burghie

Suport
orizontal chei

Suport
vertical chei

Suport
prosop

Cutie
montabilă

Coş
montabil

MJaShM18-1
Container pentru lămpi fluorescente (RAL 7035)
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Container Lămpi fluorescente 1
(750x300x250mm)

Container Lămpi fluorescente 3
(1350x300x500mm)

MBKLL1

MBKLL3

Container Lămpi fluorescente 2
(1350x300x250mm)

Container Lămpi fluorescente 4
(1650x300x500mm)

MBKLL2

MBKLL4

Mobilier metalic

Bancuri de lucru
Banc de mecanică şi mecanică auto - Standard (elemente de structură)
Bancul de mecanică însumează funcţionalităţile unui atelier, fiind indispensabil în unităţile de
producţie mari şi mici, atelierele mecanice şi cele auto, garaje etc.
Caracteristici tehnice: • Structură de oţel demontabilă, cu grosimea de 1-1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic în culoare gri (RAL 7035);
			
• Blat din lemn stratificat, cu grosimea de 30 mm;
			
• Dulap şi sertare prevăzute individual cu sistem de închidere;
			
• Sertarele şi uşile - vopsite în câmp electrostatic, în culoare albastră (RAL 5002);
			
• Suporţi reglabili pe înălţime.
Dotări opţionale: Blat: acoperite din oţel / inox / cauciuc (cu cant de oţel); Panouri perforate; sertare /
suporturi pentru instrumente; prize electrice; lampă.

Suport
Suport de banc

MBO

Sertar

Dulap banc

Sertar de banc
450 mm

Dulap cu uşă

MBP450

Blat lemn
stratificat
Blat lemn stratificat
1200 mm

MB12F

Sertar de banc
636 mm

MBP636

Sertar de banc
895 mm

MBP895

Blat lemn stratificat
1500 mm

MB15F

Sertar de banc
1080 mm

MBP1080

Blat lemn stratificat
1800 mm

MB18F

Sertar de banc
1525 mm

MBP1525

MBD
Dulap cu uşă şi sertar mic

MBMD

Dulap (1 sertar mediu
+ 2 sertare mari)

MBS2B

Dulap (2 sertare mici
+ 2 sertare mari)

MB2M2B

Dulap (3 sertare mici, 1 sertar
mediu + 1 sertar mare)

MB3MSB

Dulap (8 sertare mici)

MB8M

Banc de mecanică şi mecanică auto - Structură rigidizată
Bancul de lucru cu structură rigidizată a fost creat pentru a rezista la greutăţi mari.
Caracteristici tehnice: • Structură de oţel, rigidizată, cu grosimea de minim 1,5mm, vopsită în câmp electrostatic în culoarea gri (RAL 7035), pentru bancuri şi albastru (RAL 5002), pentru uşi şi sertare;
			
• Blat din lemn stratificat, acoperit cu oţel de 5 mm grosime;
			
• Capacitatea portantă, distribuită uniform, 600 kg (pentru blatul de 1500mm) şi 900
			
kg (pentru blatul de 1800mm);
			
• Greutatea maximă pe raft / sertar: 35 kg;
			
• Uşă / sertare securizate cu lacăt.

Banc

Dulap banc

Banc de lucru rigid
(1500x620x850mm)

Dulap de banc rigid
(2 sertare mici + 2 medii)

Banc de lucru rigid
(1800x620x850mm)

Dulap de banc rigid (1 sertar
mediu + 1 sertar mare)

MBVT31
MBVT41

MB2M2S
MBSB

Dulap scurt de banc
rigid (1 raft)

MBPU

Dulap de banc rigid, cu uşă

MBD/2
Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
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Mobilier metalic pentru ateliere
Banc de Lăcătuşerie
Bancul de lăcătuşerie este proiectat pentru a fi utilizat în spaţii industriale, ateliere şi service auto,
având avantajul de a fi reglat pe înălţime.
Caracteristici tehnice: • Structură din oţel cu grosimea de minim 1 mm, vopsită în câmp electrostatic;
			
• Blat de lemn stratificat;
			
• Uşi / sertare securizate cu lacăt.
Dotări opţionale: rafturi; panou frontal perforat.

Suport

Blat

Dulap banc

Suport Banc
Lăcătuşerie,
reglabil pe
înălţime

Blat lemn
stratificat
1200 mm

Dulap Banc Lăcătuşerie
(1 uşă + 1 raft)

Blat lemn
stratificat
1500 mm

Dulap Banc Lăcătuşerie (3
sertare mici + 1 sertar mediu)

Blat lemn
stratificat
1800 mm

Dulap Banc Lăcătuşerie
(5 sertare mici)

Bară de
legătură

MBMD/2
MB3MS

MB5M

500x600x600mm
Banc de Tâmplărie

Caracteristici tehnice: • Structură de oţel, cu grosimea de minim 0,7 mm, vopsită în câmp electrostatic;
			
• Blat din fag, cu grosimea de 40 mm;
			
• Uşă / sertare securizate cu lacăt.
Dotări opţionale: rafturi, sertare, menghine.

Menghine Banc

Dulap Banc Tâmplărie

Menghine
150 mm

Banc de Tâmplărie
1200 mm

Dulap Banc Tâmplărie (1
sertar mic + 1 sertar mediu)

Banc de Tâmplărie
1500 mm

Dulap Banc Tâmplărie
(3 sertare mici)

Menghine
175 mm

MBVS21
MBVS31

Menghine
Banc de Tâmplărie
175 mm,
cu eliberare 1800 mm
MBVS41
instantă

MBMS
MB3M

Sertar
Sertar banc Tâmplărie

Banc de Electricitate
Bancul asigură executarea celor mai frecvente activităţi de reparaţii ale echipamentelor mici electrice,
radio-electrice, facilitând realizarea unor măsurători / determinări etc.
Caracteristici tehnice: • Structură de oţel din profile cu dimensiunile 40x25 mm;
			
• Blat din PAL acoperit cu un strat de textolit / postformat de 3 mm grosime;
			
• Panou cu rafturi;
			
• Raft sub blat.
Dotări opţionale: rafturi, sertare, sistem de ventilare, sistem de împământare, covoraş antistatic, prize.

Blat textolit,
cu cant aluminiu
1200x500x855mm

1200x500x855mm

1500x500x855mm

1500x500x855mm

1800x500x855mm

1800x500x855mm

MBSMP41T

MBSMP41A

MBSMP31T
MBSMP31T
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Blat postfomat
MBSMP21A
MBSMP31A

Mobilier metalic

Banc de Sudură
Bancul de sudură este un produs multifuncţional, echipat cu toate elementele
necesare activităţii de sudură. În timpul lucrului, ventilarea poate fi asigurată de sistemul de
ventilare cu braţ şi/ sau prin grilajul încadrat în banc. Iniţial, aerul toxic trece printr-un filtru, care
asigură şi curăţarea acestuia de particulele mari şi scântei. Cartuşul de filtrare fină reţine particule de
până la 0,05 microni. Jetul de aer filtrat este evacuat prin partea laterală a bancului. Regimul de lucru
al sistemului de ventilare, precum şi autocurăţarea se efectuează cu ajutorul unei telecomenzi.

Banc
Banc de Sudură, cu sistem
autonom de curăţare

Banc de Sudură, cu grilaj
detaşabil din aluminiu

Banc de Sudură, cu flanşă de
racordare la sistemul de ventilare

Banc de Sudură,
cu grilaj din oţel

MBSSF1600

MBSSA1200

MBSSV1600

MBSSK1200

Accesorii
Filtru preliminar de intrare

Masă rotativă

Sistem de ventilare cu braţ

Grilaj din aluminiu

Cartuş de filtrare fină

Grilaj de oţel

Accesorii bancuri de lucru
Blaturi
OSB+ metal zincat

OSB+ inox

Blat OSB 25mm, cu acoperire din
metal zincat (1200x620mm) MB12O

Blat OSB 25mm, cu acoperire
din inox (1200x620mm)
MB12N

Blat OSB 25mm, cu acoperire din
metal zincat (1500x620mm) MB15O

Blat OSB 25mm, cu acoperire
MB15N
din inox (1500x620mm)

Blat OSB 25mm, cu acoperire din
metal zincat (1800x620mm) MB18O

Blat OSB 25mm, cu acoperire
MB18N
din inox (1800x620mm)

OSB+ cauciuc şi aluminiu
Blat OSB 25mm, cu acoperire din
cauciuc, canturi din aluminiu
MB12R
(1200x620mm)
Blat OSB 25mm, cu acoperire din
cauciuc, canturi din aluminiu
MB15R
(1500x620mm)
Blat OSB 25mm, cu acoperire din
cauciuc, canturi din aluminiu
MB18R
(1800x620mm)

OSB+ metal 4mm şi cant

OSB+ metal 2mm
Blat OSB 25mm, cu acoperire din
metal 2mm (1200x620mm) MB12M
Blat OSB 25mm, cu acoperire din
metal 2mm (1500x620mm) MB15M
Blat OSB 25mm, cu acoperire din
metal 2mm (1800x620mm) MB18M

Lemn stratificat

Blat OSB 25mm, cu acoperire din
metal 4mm (1200x620mm)
MB12C

Blat din fag 40mm
(1200x620mm)

MB12K

Blat OSB 25mm, cu acoperire din
MB15C
metal 4mm (1500x620mm)

Blat din fag 40mm
(1500x620mm)

MB15K

Blat OSB 25mm, cu acoperire din
MB18C
metal 4mm (1800x620mm)

Blat din fag 40mm
(1800x620mm)

MB18K

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro
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Mobilier metalic pentru ateliere
Panou perforat
H 400mm (pentru stâlpi)

H 500mm (consolă)

Panou perforat
(930x400mm)

MB12P

Panou perforat consolă
(1200x500mm)
MBPN1200

Panou perforat
(1120x400mm)

MB15P

Panou perforat consolă
MBPN1500
(1500x500mm)

Panou perforat
(1560x400mm)

MB18P

Panou perforat consolă
MBPN1800
(1800x500mm)

Lampă

Raft

Lampă pe suport
1200mm
MB12L

Raft orizontal
1200mm
MB12G

Lampă pe suport
MB15L
1500mm

Raft orizontal
MB15G
1500mm

Lampă pe suport
MB18L
1800mm

Raft orizontal
MB18G
1800mm

Cutie de plastic

Cârlig

Cutie de plastic 700 (210x350x200mm)
Cutie de plastic 701 (145x240x125mm)
Cutie de plastic 702 (100x90x50mm)
Cutie de plastic 703 (100x160x75mm)

Cârlig lungime
100 mm

Stâlp perforat
pentru panou

Cârlig dublu
Cârlig lungime
lungime 60 mm
60 mm

Suport vertical
pentru chei

MBS
Sertar de banc (500x600mm)
Sertar de banc (700x440mm)

Suport cutii de plastic

Raft pentru cutii de plastic

Suport pentru şurubelniţe

Suport orizontal pentru chei

Suport pentru burghie

Set de prize MBR

Despărţitori pentru sertar

Cutie ataşabilă

Coş ataşabil
15

Suport prosop

Menghină

Polizor fix

Mobilier metalic

Corpuri mobile
Corpul mobil este o piesă indispensabilă pentru dotarea atelierelor mecanice, auto şi
mobile. Produsul poate fi dotat cu sertare de 3 dimensiuni standard şi/sau uşă, fiind adaptat tipului de
activitate prestată.
Caracteristici tehnice:
		
• Structură de oţel cu grosimea de minim 1 mm, vopsită în câmp electrostatic;
		
• Sertare rezistente, cu capacitatea de extracţie 100% şi capacitatea portantă 30kg;
		
• Sistem de închidere centralizat, cu lacăt;
		
• Roţi pentru asigurarea mobilităţii, dintre care 2 prevăzute cu sistem de blocare;
		
• Tavă din plastic suprapusă, cu strat de protecţie de cauciuc, rezistentă la ulei şi benzină.

Corp mobil Instrumente - 740x440x900mm
Corp mobil
Cărucior Instrumente (2 sertare mici
+ 2 sertare mari) (740x440x900mm)

Cărucior Instrumente (4 sertare mici +
2 sertare medii) (740x440x900mm)

MBTU2M2B

MBTU4M2S

Cărucior Instrumente (3 sertare mici,
1 mediu + 1 mare) (740x440x900mm)

Cărucior Instrumente (6 sertare mici
+ 1 sertar mediu) (740x440x900mm)

MBTU3MSB

MBTU6MS

Accesorii
Capac-blat din plastic

Suport orizontal chei

Suport pentru şurubelniţe

Cutie ataşabilă

Suport burghie

Suport prosop

Coş ataşabil

Suport vertical chei

Cârlig

Corp mobil Instrumente - 500x600x900mm
Corp mobil

Cărucior Instrumente (2 sertare mici +
2 sertare mari) (500x600x900mm)

Cărucior Instrumente, cu uşă şi
raft (500x600x900mm)

MBTI2M2B

Cărucior Instrumente, cu uşă şi sertar
mic (500x600x900mm)

Cărucior Instrumente (3 sertare mici,
1 sertar mediu şi 1 sertar mare)
(500x600x900mm)

MBTID

MBTIMD

MBTI3MSB

Cărucior Instrumente (1 sertar mic +
2 sertare mari) (500x600x900mm)

Cărucior Instrumente (8 sertare mici)
(500x600x900mm)

MBTIS2B

MBTI8M

Accesorii
Set depozitare poansoane

Set depozitare matrici

Cărucioare cu rafturi

Set depozitare cutii poansoane

Baie pentru verificarea roţilor
Cărucior structură
sudată, 3 rafturi

Cărucior, 1 sertar

MBVPR1/V

MBVPS1/3P
Cărucior, 3 rafturi

MBVPR1/3P

Cărucior, 2 sertare

MBVPR1/2V

Căruciorul cu rafturi este un element util pentru
organizarea spaţiului de lucru în ateliere, asigurând
mobilitatea zonei de lucru al profesioniştilor.

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro
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Mobilier metalic pentru ateliere
Platforme
Pentru transportarea greutăţilor de diferite tipuri şi dimensiuni, Eurodidactica vă propune o gamă largă
de platforme.
Caracteristici tehnice: • Structură din oţel;
			
• Roţi cauciucate, dintre care 2 prevăzute cu sistem de blocare.

Platforme simple
1 mâner

2 mânere

2 mânere şi 1 raft

2 mânere şi 2 rafturi

900x600mm

900x600mm

900x600mm

900x600mm

1200x700mm

1200x700mm

1200x700mm

1200x700mm

1500x800mm

1500x800mm

1500x800mm

1500x800mm

MBTPP/1R9

MBTPP/1R12
MBTPP/1R15

MBTPP/2R9

MBTPP/2R12
MBTPP/2R15

MBTPP/2P9

MBTPP/3P9

MBTPP/2P12

MBTPP/3P12

MBTPP/2P15

MBTPP/3P15

Platforme cu plasă
Platformă
1 mâner + plasă

900x600mm

MBTPS/1S9

1200x700mm

MBTPS/1S12

1500x800mm

MBTPS/1S15

Platformă
2 mânere + 2 plase

900x600mm

MBTPS/2S9

1200x700mm

MBTPS/2S12

1500x800mm

MBTPS/2S15

Platformă 2 mânere + 4 plase
900x600mm

MBTPS/4O9

1200x700mm

MBTPS/4O12

1500x800mm

MBTPS/4O15
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Platformă
2 mânere + 3 plase

Platformă
2 mânere + 4 plase

900x600mm

900x600mm

MBTPS/3S9

MBTPS/4S9

1200x700mm

1200x700mm

MBTPS/3S12

MBTPS/4S12

1500x800mm

1500x800mm

MBTPS/3S15

MBTPS/4S15

Platformă 2 mânere + 5 plase cu uşă
900x600mm

MBTPS/5O9

1200x700mm

MBTPS/5O12

1500x800mm

MBTPS/5O15

Mobilier metalic

Platforme-cărucioare
3 rafturi inox

4 rafturi inox

3 rafturi

4 rafturi

1300x600x1500mm

1300x600x1500mm

1300x600x1500mm

1300x600x1800mm

1300x600x1800mm

1300x600x1800mm

MBTPjA/3P2

MBTPjA/4P2

1700x600x1500mm

1700x600x1500mm

1700x600x1500mm

1700x600x1500mm

1700x600x1800mm

1700x600x1800mm

1700x600x1800mm

MBTPjA/3N1
MBTPjA/3N2
MBTPjA/3N3
MBTPjA/3N4

MBTPjA/4N1
MBTPjA/4N2
MBTPjA/4N3
MBTPjA/4N4

MBTPjA/3P1

MBTPjA/3P3
MBTPjA/3P4

1300x600x1500mm

MBTPjA/4P1

1300x600x1800mm

MBTPjA/4P3

1700x600x1800mm

MBTPjA/4P4

Stelaj pentru butoaie
Sistemul de rafturi permite ordonarea compactă şi, totodată, depozitarea butoaielor în spaţii special
amenajate, în corespundere cu regimul de păstrare al substanţelor chimice etc.
Caracteristici tehnice: • Structură din oţel, prevăzută cu spaţii pentru stivuire;
			
• Posibilitatea organizării spaţiului, prin suprapunerea a 2 sau 3 rafturi, pentru
			
depozitarea a 2 butoaie de 200 de litri sau a 3 butoaie de 60 litri.
Dotări opţionale: bazin colector ulei, pentru utilizarea lichidelor în condiţii de siguranţă.

Stelaj pentru
2 butoaie 200l

Stelaj pentru
6 butoaie 60l

Bazin colector
ulei

Bazin colector
ulei cu grilaj

MBSB200/2

MBSB60/3

MBSBPM200/60

MBSBPMR200/60

Container metalic
Containerul metalic basculant reprezintă soluţia optimă pentru colectarea, depozitarea şi transportarea
materialelor vrac şi lichide. Golirea containerului se face prin acţionarea mânerului pentru basculare.
La revenire se foloseşte capacitatea de înclinare a stivuitorului.

Container basculant,
fără capac

Container basculant,
cu capac

MBSKM600SK

MBSKM600BK

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro
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Mobilier metalic pentru laboratoare

3. MOBILIER METALIC PENTRU LABORATOARE
Nişe chimice
Model de nişă cu design specializat, adaptat complexităţii activităţilor de cercetare/producţie ale laboratorului, care asigură cel mai înalt nivel de performanţă şi siguranţă la ora actuală.
Caracteristici tehnice: Structură metalică din oţel.
Dotare standard: • Nişă de lucru cu uşă din sticlă, culisantă pe verticală;
		
• Blat ceramic;
		
• Dulap metalic în partea inferioară, sub blat;
		
• Panou de comandă prevăzut cu 3 prize 220V, bec, sistem de ventilare (120m³/h);
		
• Robinet pentru apă, robinet pentru gaz.
Dotări opţionale: Blat laminat sau postformat, uşi automate, indicator digital, sistem de ventilare - 1350 m³,
sistem de ventilare pentru dulap, toate tipurile de conexiuni şi garnituri.
Specificaţii indicator digital: întrerupător lumină, întrerupător sistem de aerisire, controlul poziţiei uşii/ vitezei
de ventilare; sistem de avertizare la scăderea vitezei motorului / vizibilităţii geamului; închiderea automată a
uşii în condiţiile de avertizare privind disfuncţionalitatea unui sau altui sistem.

Nişă chimică 120cm model 1

MBNCTR120P1

Nişă chimică 150cm model 1

MBNCTR150P1

Nişă chimică 180cm model 1

MBNCTR180P1

Nişă chimică 120cm model 2

MBNCTR120P2

Nişă chimică 150cm model 2

MBNCTR150P2

Nişă chimică 180cm model 2

MBNCTR180P2
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Dulapuri Laborator
Dulap tip vitrină
Dulapurile metalice tip vitrină sunt recomandate pentru utilizarea în laboratoare şi instituţii
medicale. Pereţii din sticlă permit depozitarea curentă şi identificarea rapidă a preparatelor de laborator/
medicale etc. În funcţie de model, dulapul poate avea 4 rafturi din sticlă sau 2 rafturi de sticlă în partea superioară şi secţie metalică, în partea inferioară pentru depozitarea substanţelor periculoase.
Caracteristici tehnice: • Structură din oţel, vopsită în câmp electrostatic;
			
• Suprafaţa din sticlă de 4 mm, ce permite curăţirea şi dezinfectarea cu orice soluţie;
			
• Capacitatea portantă a rafturilor: 2 kg/raft.
Modele standard: 1. cu 4 rafturi de sticlă (capacitate portantă 2 kg);
		
2. cu 2 rafturi de sticlă în partea superioară şi secţie metalică în partea inferioară, prevăzută
cu raft din sticlă, securizată cu lacăt.

Dulap tip vitrină
(500x400x1610mm)

Dulap tip vitrină
(980x400x1610mm)

Dulap tip vitrină cu
partea inferioară metalică
(500x400x1610mm)

Dulap tip vitrină cu
partea inferioară metalică
(980x400x1610mm)

MBShM1

MBShM2

MBShM1S

MBShM2S

Dulap depozitare substanţe chimice
Dulapurile pentru depozitarea substanţelor chimice fac parte din echipamentul standard al oricărui laborator, asigurând condiţiile de securizare necesare privind păstrarea substanţelor cu grad sporit de periculozitate.
Caracteristci tehnice: • Structură din oţel, acoperită cu vopsea polimerică, după tratarea prealabilă a
			
suprafeţei cu fosfaţi, pentru rezistenţă sporită la reactivi;
			
• Uşi batante din metal sau/şi sticlă, cu încuietoare.
Dotări opţionale: rafturi metalice / sticlă.

Dulap depozitare
substanţe chimice,
cu uşi din sticlă

Dulap depozitare
substanţe chimice, cu 2 uşi
din sticlă şi 2 uşi metalice

Dulap depozitare
substanţe chimice,
cu uşi metalice

Dulap depozitare
substanţe chimice, cu
uşi metalice şi flanşă

MBShM17

MBShM27S

MBShM27

MBShHR1

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
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Mobilier metalic pentru laboratoare
Dulap depozitare butelii
Dulapul pentru depozitarea buteliilor cu gaz asigură condiţiile optime pentru păstrarea acestora în
cadrul laboratoarelor, unităţilor industriale etc.
Caracteristici tehnice: • Structură din oţel, vopsită cu polimeri, pentru o rezistenţă sporită la agenţi chimici;
			
• Fund rigidizat, prevăzut cu perforaţii, pentru aerisire;
			
• Securizarea fiecărui compartiment cu uşă şi lacat;
			
• Dotarea cu sisteme de prindere pentru butelii şi găuri pentru furtun.

Dulap depozitare butelii
(1 compartiment)

Dulap depozitare butelii
(2 compartimente)

MBShDB4

MBShDB8

Mese Laborator
Mesele tehnice reprezintă piesa de bază a oricărui tip de laborator (şcolar, de cercetare etc), fiind cele
mai expuse uzurii, motiv pentru care acestea trebuie să corespundă unor exigente sporite privind condiţiile de
exploatare. În acest sens, pornind de la structura metalică de bază, vă oferim posibilitatea de a opta pentru amenajarea spaţiului vizat conform necesităţilor, inclusiv cu dulapuri sau/şi sertare.
Produsele (sisteme monobloc sau modulare) se execută la comandă.
Caracteristici tehnice: • Structură din oţel, cu profil H sau C (imagine laterală);
			
Dimensiunile barei de oţel: 25x25x1 şi, respectiv, 40x25x2 mm;
			
• Înălţimea structurii de bază: 700mm şi 900 mm;
			
• Suporţi din oţel reglabili, cu protecţie pentru pardoseală;
			
• Blat: PAL postformat cu cant PVC, lemn stratificat cu cant PVC, inox, ceramică, granit;
			
• Sertare/dulapuri metalice.
Dotări opţionale: • Compartimente pentru mascarea cablurilor;
• Pentru modelele SP/SF (profil tip C): ecrane frontale şi laterale.
Avantaje: Gamă largă de culori, ce permit personalizarea spaţiului de lucru.

Masă Laborator seria SP/SF (profil 40x25x2mm) - Structură H=700 mm
1200x600 mm

1200x700 mm

1200x800 mm

1500x600 mm

1500x700 mm

1500x800 mm

1800x600 mm

1800x700 mm

1800x800 mm

MBKSP1
MBKSP2
MBKSP3
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MBKSP4
MBKSP5
MBKSP6

MBKSP7
MBKSP8
MBKSP9

Mobilier metalic

Masă Laborator seria SP/SF (profil 40x25x2mm) - Structură H=900 mm
1200x600 mm

1200x900 mm

1200x800 mm

1500x600 mm

1500x900 mm

1500x800 mm

1800x600 mm

1800x900 mm

1800x800 mm

MBKSP10
MBKSP11
MBKSP12

MBKSP13
MBKSP14
MBKSL15

MBKSL16
MBKSL17
MBKSL18

Masă Laborator seria SP/SF (profil 40x25x2mm) - Ecrane laterale şi frontale

Ecran masă Laborator, L= 1200 mm

MBESP12

Ecran masă Laborator, L= 1500 mm

MBESP15

Ecran masă Laborator, L= 1800 mm

MBESP18

Masă Laborator seria SL (profil 25x25x1mm) - Structură H=700 mm
1200x600 mm

1200x700 mm

1200x800 mm

1500x600 mm

1500x700 mm

1500x800 mm

1800x600 mm

1800x700 mm

1800x800 mm

MBKSL1
MBKSL2
MBKSL3

MBKSL4
MBKSL5
MBKSL6

MBKSL7
MBKSL8
MBKSL9

Masă Laborator seria SL (profil 25x25x1mm) - Structură H=900 mm
1200x600 mm

1200x900 mm

1200x800 mm

1500x600 mm

1500x900 mm

1500x800 mm

1800x600 mm

1800x900 mm

1800x800 mm

MBKSL10
MBKSL11
MBKSL12

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
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Mobilier metalic pentru laboratoare
Blat Masă Laborator, postformat cu cant PVC
1200x600 mm MBSSLP1

1200x700 mm MBSSLP4

1200x800 mm MBSSLP7

1500x600 mm MBSSLP2

1500x700 mm MBSSLP5

1500x800 mm MBSSLP8

1800x600 mm MBSSLP3

1800x700 mm MBSSLP6

1800x800 mm MBSSLP9

Blat Masă Laborator, din lemn stratificat acoperit cu plastic şi cant PVC
1200x600 mm MBSSLF1

1200x700 mm MBSSLF4

1200x800 mm MBSSLF7

1500x600 mm MBSSLF2

1500x700 mm MBSSLF5

1500x800 mm MBSSLF8

1800x600 mm MBSSLF3

1800x700 mm MBSSLF6

1800x800 mm MBSSLF9

Blat Masă Laborator, inox
1200x600 mm MBSSLN1

1200x700 mm MBSSLN4

1200x800 mm MBSSLN7

1500x600 mm MBSSLN2

1500x700 mm MBSSLN5

1500x800 mm MBSSLN8

1800x600 mm MBSSLN3

1800x700 mm MBSSLN6

1800x800 mm MBSSLN9

Blat Masă Laborator, ceramică
1200x600 mm MBSSLK1

1200x700 mm MBSSLK4

1200x800 mm MBSSLK7

1500x600 mm MBSSLK2

1500x700 mm MBSSLK5

1500x800 mm MBSSLK8

1800x600 mm MBSSLK3

1800x700 mm MBSSLK6

1800x800 mm MBSSLK9

Blat Masă Laborator, granit
1200x600 mm MBSSLG1

1200x700 mm MBSSLG4

1200x800 mm MBSSLG7

1500x600 mm MBSSLG2

1500x700 mm MBSSLG5

1500x800 mm MBSSLG8

1800x600 mm MBSSLG3

1800x700 mm MBSSLG6

1800x800 mm MBSSLG9

Masă Antivibraţie
Masa antivibraţie este concepută pentru a limita vibraţiile înconjurătoare, asigurând, astfel, condiţii optime
pentru realizarea măsurătorilor precise.
Caracteristici tehnice: • Cadru din oţel;
			
• Picioare reglabile pe înălţime;
			
• Suprafaţa de lucru din PAL postformat / inox / granit, rezistentă la acizi şi coroziune;
			
• Placă din ceramică.
Blat postformat (600x600x760 mm)
Blat postformat (400x400x760 mm)
Blat postformat (600x600x900 mm)
Blat postformat (400x400x900 mm)

Blat inox (600x600x760 mm)
Blat inox (400x400x760 mm)
Blat inox (600x600x900 mm)
Blat inox (400x400x900 mm)

Blat granit (600x600x760 mm)
Blat granit (400x400x760 mm)
Blat granit (600x600x900 mm)
Blat granit (400x400x900 mm)
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MSSA7P
MSSA7PM
MSSA9P
MSSA9PM
MSSA7N
MSSA7NM
MSSA9N
MSSA9NM
MSSA7G
MSSA7GM
MSSA9G
MSSA9GM

Mobilier metalic

Masă Laborator Insulară
Masă insulară de laborator (1200x1400x900 mm)
Masă insulară de laborator (1500x1400x900 mm)

MS0S12
MSOS15

Mesele de laborator insulare reprezintă o soluţie ingenioasă
pentru optimizarea spaţiului de lucru într-un laborator. Complexitatea produsului asigură multifuncţionalitate acestuia: suprafaţă de
lucru cu toate dotările necesare (blat rezistent la agenţii chimici,
chiuvetă, robinete, uscătoare), spaţii de depozitare a echipamentelor (dulapuri, rafturi, sertare) etc.
Dotări opţionale: • Compartimentarea personalizată a spaţiului,
în funcţie de cerinţele utilizatorului.
Avantaje: Gamă largă de culori.

Masă Laborator cu chiuvetă
Masă Laborator, 1 chiuvetă
(700x900x600 mm)

MSML67

Masă Laborator, 2 chiuvete
(1200x700x900 mm)

MSML127

Masă Laborator, 2 chiuvete
(1400x700x900 mm)

MSML147

Masa de laborator cu chiuvetă este o formulă
standard pentru dotarea spaţiilor de cercetare.
Caracteristici tehnice:
• Structură metalică;
• Chiuvete şi blaturi rezistente la reactivi.
Avantaje: Mesele cu chiuvetă se pot încadra perfect
şi în sistemele modulare.

Dotări suplimentare masă Laborator

Panou titrare
Masă Laborator

Extensie
Masă Laborator

Raft metalic ataşabil
Masă Laborator

Uscător
Masă Laborator

Dulapuri mobile Laborator
Dulapurile mobile cu sertare reprezintă soluţia excelentă pentru transportarea substanţelor / instrumentelor de laborator sau a celor medicale. Mobilitatea produsului este asigurată de 4 rotile, dintre care 2 sunt
prevăzute cu sisteme de blocare.
Caracteristici tehnice: • tablă metalică, vopsită în câmp electrostatic;
		
• sertare metalice cu capacitatea de extracţie 100%, capacitatea portantă 30 kg;
		
• 1 tavă de inox, în partea superioară, rezistentă la reactivii chimici;
		
• sistem de închidere centralizat.
Dotări opţionale: sertare de 3 dimensiuni standard, uşă.

Dulap metalic mobil sub masă
(500x550x630 mm)

MBSTP36

Dulap metalic mobil sub masă
(500x550x810 mm)

Dulap metalic mobil utilitar
(680x435x900 mm)

MBTM

MBSTP48

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro
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4. MOBILIER METALIC PENTRU SERVERE
Dulapuri Server
Dulapurile metalice pentru servere, cu montare pe perete, răspund necesităţii de organizare a reţelei
de calculatoare şi comunicaţii standard 19” (482,6mm), în vederea asigurării funcţionalităţii acestora la parametrii normali. Astfel, se asigură eficientizarea spaţiului utilizat, facilitatea accesului, securitatea dispozitivelor,
asigurarea temperaturii de lucru şi aranjarea cablurilor în mod eficient. Un avantaj al produsului îl reprezintă
posibilitatea configurării spaţiului interior prin repoziţionarea sistemului de rafturi, în corespundere cu cerinţele
fiecărui utilizator.
Caracteristici tehnice: • Structură sudată din oţel;
			
• Capac-fund;
			
• Placbande.

Dulap metalic Server,
2 uşi pline

600x1000x2040mm

600x1000x2040mm

600x800x2040mm

600x800x2040mm

600x800x2040mm

600x600x2040mm

600x600x2040mm

600x600x2040mm

600x800x1600mm

600x800x1600mm

600x800x1600mm

600x600x1600mm

600x600x1600mm

600x600x1600mm

600x800x1000mm

600x800x1000mm

600x800x1000mm

MBShS42U/6.8M
MBShS42U/6.6M
MBShS32U/6.8M
MBShS32U/6.6M
MBShS18U/6.8M

Dulap metalic Server,
2 uşi pline,
montare în perete

MBShS15U/6.6M

Dulap metalic Server,
1 uşă plină + 1 uşă din sticlă

600x1000x2040mm

MBShS42U/6.10M

600x600x775mm

Dulap metalic Server,
1 uşă plină + 1 uşă perforată

600x600x540mm

MBShS9U/6.6M

600x600x415mm

MBShS7U/6.6M

MBShS42U/6.10P

MBShS42U/6.10S

MBShS42U/6.8P

MBShS42U/6.8S

MBShS42U/6.6P

MBShS42U/6.6S

MBShS32U/6.8P

MBShS32U/6.8S

MBShS32U/6.6P

MBShS32U/6.6S

MBShS18U/6.8P

Dulap metalic Server,
1 uşă plină + 1 uşă perforată,
montare în perete

600x600x775mm

MBShS15U/6.6P

600x600x540mm

MBShS9U/6.6P

600x600x415mm

MBShS7U/6.6P

MBShS18U/6.8S

Dulap metalic Server,
1 uşă plină + 1 uşă din sticlă,
montare în perete

600x600x775mm

MBShS15U/6.6S

600x600x540mm

MBShS9U/6.6S

600x600x415mm

MBShS7U/6.6S

Carcasă metalică Server
540x800x1950mm

MBSM42U/8

540x600x1950mm

MBSM42U/6

530x600x1260mm
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MBSM27U/8
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Dulapuri Calculator
Dulapul metalic pentru calculatoare reprezintă soluţia optimă pentru dotarea sălilor de server.
Acestea sunt prevăzute cu 3 compartimente independente, ce asigură protecţia fiecărui component:
1) sistemul de bază, 2) sistemul periferic, 3) monitor. Fiecare compartiment este securizat (uşă cu lăcat),
iar partea inferioară a dulapului este dotată cu uşă plină metalică. Acest lucru permite accesul la unitate pe
nivele de autorizaţii: tastatură şi mouse, pentru operatori; dispozitive de înregistrare, pentru şeful de tură
şi accesul nelimitat la toate componentele a inginerului IT. Astfel concepute, dulapurile asigură un mod
profesionist de organizare a sistemului IT. Geamul este din sticlă securizată.

Dulap metalic Calculator 1 (640x630x1760 mm)

Dulap metalic Calculator 2 (640x630x1760 mm)

MBShKU1

MBShKU2

Dulap metalic Calculator 3 (640x630x1860 mm)

Boxă metalică pentru protecţie reţelistică
(520x400x320 mm)

MBShKU3

MBShSA

Accesorii Server
Raft fix pentru dulap Server (600x1000mm)

MBSHSPS6.10

Raft fix pentru dulap Server (600x800mm)

MBSHSPS6.8

Raft fix pentru dulap Server (600x600mm)

MBSHSPS6.6

Raft retractabil dulap Server (600x800mm)

MBSHSPV6.8

Modul cu 2 ventilatoare
şi termostat
Modul cu 4 ventilatoare
şi termostat

Raft retractabil dulap Server (600x600mm)

MBSHSPV6.6

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro

Panou distribuţie electrică 19”
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5. MOBILIER METALIC PENTRU BIROURI
Dulapuri ignifuge
Dulapurile ignifuge au fost concepute special pentru a asigura un grad sporit de protecţie documentelor importante şi lucrurilor preţioase depozitate.
Caracteristici tehnice:
• Structură dublă din oţel, cu grosimea 1,2 mm, vopsită în câmp electrostatic, în culoarea gri (RAL 7035).
Spaţiul dintre cele 2 este umplut cu spumă termoizolatoare. Grosimea totală a structurii - 60 mm;
• Uşă cu lacăt MAUER (Germania);
• Uşă cu deschidere până la 180 de grade;
• Rafturi reglabile pe înălţime.

Dulap ignifug
(680x520x1300mm)

Dulap ignifug, lacăt electronic
(680x520x1300mm)

MBShSN7/13

MBShSN7/13EL

Dulap ignifug
(600x520x1970mm)

Dulap ignifug, lacăt electronic
(600x520x1970mm)

MBShSN6/20

MBShSN6/20EL

Dulap ignifug
(1000x520x1970mm)

Dulap ignifug, lacăt electronic
(1000x520x1970mm)

MBShSN10/20

MBShSN10/20EL

Seifuri
Securizarea bunurilor personale / ale companiei (acte, bani, bijuterii, obiecte mici de artă) în condiţii
domestice / la birou nu poate fi asigurată decât prin depozitarea acestora în dulapuri metalice, prevăzute cu
lacăt cu chei / electronic / mixt.
Caracteristici tehnice:
• Structură complexă din aliaje superioare, compozite, cu umplutură de beton de calitate superioară,
rezistentă la foc;
• Securizare antiefracţie şi antifoc.

Seif de birou - 1 compartiment
Seif Birou, 1 raft
(410x370x550mm)

Seif Birou, 1 raft + casetă cu cheie
(410x370x550mm)

MBSN55.1

MBSN55

Seif Birou, 2 rafturi
(450x370x650mm)

Seif Birou, 1 raft + casetă cu cheie
(450x370x650mm)

MBSN65.1

MBSN65

Seif Birou, 2 rafturi
(450x370x820mm)

Seif Birou, 2 rafturi + casetă cu cheie
(450x370x820mm)

MBSN80.1

MBSN80

Seif Birou, 3 rafturi
(450x370x1030mm)

Seif Birou, 2 rafturi + casetă cu cheie
(450x370x1200mm)

MBSN100

MBSN120
Seif Birou, 3 rafturi + casetă cu cheie
(550x370x1610mm)
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MBSN160
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Seif de birou - 2/3/4 compartimente
Seif Birou, 2 compartimente + 2 rafturi
(450x370x1030mm)

MBSN100.2

Seif Birou, 2 compartimente + 1 raft + 1 casetă
cu cheie (450x370x1200mm)

MBSN120.2

Seif Birou, 2 compartimente + 2 rafturi + 1
casetă cu cheie (550x370x1610mm)

MBSN160.2

Seif Birou, 3 compartimente + 1 casetă cu cheie
(550x370x1610mm)

MBSN160.3

Seif Birou, 4 compartimente + 1 casetă cu cheie
(550x370x1610mm)

MBSN160.4

Seif încorporabil
Seif Încorporabil
(310x260x170mm)

Seif Încorporabil, lacăt Securemme
(340x280x250mm)

MBSMK25

MBSM17

Seif Încorporabil, lacăt Securemme
(380x300x300mm)

Seif Încorporabil
(340x280x250mm)

MBSMK30

MBSM25

Seif Încorporabil, lacăt Securemme
(400x360x400mm)

Seif Încorporabil
(380x300x300mm)

MBSMK40

MBSM30

Seif Încorporabil, lacăt Diplomat
(340x280x250mm)

Seif Încorporabil
(400x360x400mm)

MBSMK25E

Seif Încorporabil, lacăt Diplomat
(380x300x300mm)

MBSM40

MBSMK30E

Panou de depozitare a cheilor
Panoul pentru depozitarea cheilor reprezintă un dulap metalic de perete, compact, cu un număr
variat de cârlige metalice. Recomandat pentru instituţiile publice şi cele private, cu multe birouri, oferind un
cadru de organizare a cheilor şi, în consecinţă, a accesului.
Caracteristici tehnice: • Structură din oţel;
			
• Cantitatea de chei depozitate: 30 – 180 exemplare.

Seif pentru armament (prevăzute cu un
compartiment interior „Treyzer”)
Seif Armament pentru 2 arme
(350x250x1000mm)

MBSO100

Seif Armament pentru 2 arme
(350x250x1200mm)

MBSO120

Seif Armament pentru 4 arme
(400x300x1510mm)

MBSO150
Panou depozitare chei, 30 chei (350x100x335mm)

MBK30

Panou depozitare chei, 60 chei (350x100x335mm)

MBK60

Panou depozitare chei, 102 chei (600x100x600mm) MBK102
Panou depozitare chei, 176 chei (600x100x600mm) MBK176

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro

Seif Armament pentru 3 arme
(550x400x1610mm)

MBSO160

Seif Armament pentru 9 arme
(550x400x1610mm)

MBSO160/9
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Dulapuri tip fişet
Dulapurile tip fişet asigură organizarea eficientă a spaţiului de depozitare a documentelor (dosare, fişe
de lucru etc) şi bunurilor materiale. Pot fi folosite suprapuse, montate pe perete sau ordonate liniar.
Caracteristici tehnice: • Structură metalică;
			
• Rafturi reglabile pe înălţime;
			
• Uşi batante, metalice sau din sticlă, uşi rulante şi culisante, toate dotate cu sistem de
			
închidere individual.
Dotări opţionale: Casete interioare prevăzute cu cheie.

Dulap Fişet, uşi pliabile
(1000x455x1970mm)

Dulap Fişet (600x455x1970mm)

MBShKG6
Dulap Fişet (800x455x1970mm)

MBShKG10R

MBShKG8

Dulap Fişet, uşi pliabile
(1200x455x1970mm)

Dulap Fişet (900x455x1970mm)

MBShKG12R

MBShKG9

Dulap Fişet, uşi culisante
(1000x455x1970mm)

Dulap Fişet (1000x455x1970mm)

MBShKG10

MBShKG10K

Dulap Fişet (1200x455x1970mm)

Dulap Fişet, uşi culisante
(1200x455x1970mm)

MBShKG12
Dulap Fişet (900x655x1970mm)

MBShKG12K

MBShKG9.6
Dulap Fişet (1000x655x1970mm)

MBShKG10.6
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Dulap Modular 1 (600x455x440mm)

MBShKA6

Dulap Modular 1 (800x455x440mm)

MBShKA8

Dulap Modular 1 (900x455x440mm)

MBShKA9

Dulap Modular 1 (1000x455x440mm)

MBShKA10

Dulap Modular 1 (1200x455x440mm)

MBShKA12

Dulap Modular 2 (600x455x985mm)

MBShKB6

Dulap Modular 2 (800x455x985mm)

MBShKB8

Dulap Modular 2 (900x455x985mm)

MBShKB9

Dulap Modular 2 (1000x455x985mm)

MBShKB10

Dulap Modular 2 (1200x455x985mm)

MBShKA12

Dulap Modular 3 (800x500x1800mm)

MBShMR20

Dulap Modular 3 (800x380x1800mm)

MBShMR21

Dulap Modular 3 (900x390x1800mm)

MBShMR18

Dulap Modular 3 (450x390x1800mm)

MBShMR18/1

Dulap Modular 3 (800x500x900mm)

MBShMR10

Dulap Modular 3 (800x380x900mm)

MBShMR11

Dulap Modular 3 (900x390x900mm)

MBShMR9

Mobilier metalic

Dulapuri mixte Birou
Dulapurile mixte sunt proiectate după modelul dulapurilor tip fişet, fiind prevăzute
pentru depozitarea / păstrarea hainelor şi altor lucruri personale. Totodată, datorită posibilităţii
de reglare a înălţimii rafturilor, acestea pot servi şi ca spaţiu de depozitare a documentelor.
Caracteristici tehnice: Structură metalică, vopsită în câmp electrostatic.

Dulap Mixt, 4 rafturi (1000x455x1970mm)

MBShKG10og
Dulap Mixt, 4 rafturi (1200x455x1970mm)

MBShKG12og
Dulap Mixt, 4 rafturi (800x500x1800mm)

MBShKG20og

Clasificatoare
Clasificătoarele sunt destinate depozitării documentaţiei de diferite dimensiuni, oferind o soluţie sigură
şi comodă de păstrare ordonată a acesteia. În funcţie de dimensiuni, clasificatoarele sunt dotate cu 2 sau mai
multe sertare (pănă la 6), pentru fişierele de tip A4 şi până la 8 sertare, pentru fişierele tip A6. Deschiderea
sertarelor este completă.
Caracteristici tehnice: • Structură metalică vopsită în câmp electrostatic sau cu polimeri, culoare gri RAL7035;
			
• Sistem centralizat de închidere.
Opţional: Clasificatoarele pot fi vopsite în culoarea lemnului (vezi variantele disponibile pe site).

Clasificator A4, 2 sertare (495x602x710mm)

MBShF2A

Clasificator A4, 3 sertare (495x602x1020mm)

MBShF3A

Clasificator A4, 4 sertare (495x602x1335mm)

MBShF4A

Clasificator A4, 5 sertare (495x602x1635mm)

MBShF5A

Clasificator A4, 2 sertare (900x602x710mm)

MBShF2S

Clasificator A4, 3 sertare (900x602x1020mm)

MBShF3S

Clasificator A4, 4 sertare (900x602x1335mm)

MBShF4S

Clasificator A4, 5 sertare (900x602x1635mm)

MBShF5S

Clasificator A5-A6,
3 sertare
(570x602x710mm)

MBKS3

Clasificator A5-A6,
6 sertare
(570x602x1335mm)

MBKS6

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro

Dulap Mobil Birou, 2 sertare
Clasificator A1, 10 sertare
(1015x725x800mm)

MBMap

MBTO45/2
Dulap Mobil Birou, 3 sertare

MBTO45/3
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Mese Birou

Masa reprezintă elementul central al oricărui birou. Funcţionalitatea acestei piese de mobilier este
asigurată atât de suprafaţa de lucru, cât şi de spaţiile de depozitare ataşate, care facilitează utilizatorului accesul
la documentaţia şi birotica necesară.
Caracteristici tehnice: • Structură metalică, vopsită în câmp electrostatic, în culoare gri (RAL 7035);
			
• Blat din PAL melaminat 18-25 mm, cant PVC 2 mm;
			
• Pat cablu cu mască încorporată.
Dotări opţionale: Ecrane frontale.

Birou de colţ
Masă Birou de colţ (1400x1200x755mm)

MBUS14/12

Masă Birou de colţ (1400x1400x755mm)

MBUS14/14
Masă Birou de colţ (1600x1400x755mm)

MBUS16/14

Masă Birou de colţ (1600x1600x755mm)

MBUS16/16

Birou seria VS

Birou seria PS

Masă Birou VS
(1000x685x755mm)

Masă Birou PS
(1000x685x755mm)

Masă Birou VS
(1200x685x755mm)

Masă Birou PS
(1200x685x755mm)

Masă Birou VS
(1400x685x755mm)

Masă Birou PS
(1400x685x755mm)

Masă Birou VS
(1600x685x755mm)

Masă Birou PS
(1600x685x755mm)

Masă Birou VS
(1800x685x755mm)

Masă Birou PS
(1800x685x755mm)

MBVS10
MBVS12
MBVS14
MBVS16
MBVS18

MBPS10
MBPS12
MBPS14
MBPS16
MBPS18

Ecran masă Birou
Ecran Masă Birou (820x15x345mm)

MBE10

Ecran Masă Birou (920x15x345mm)

MBE12

Ecran Masă Birou (1120x15x345mm)

MBE14

Ecran Masă Birou (1320x15x345mm)

MBE16

Ecran Masă Birou (1520x15x345mm)

MBE18

Masă mobilă Birou, cu suport pentru dosare

MBE10

Biroul mobil reprezintă o piese complexă de mobilier, cu
posibilitatea arhivării unei cantităţi impresionante de documentaţie, de
până la 100 de dosare format A4. Datorită sertarului cu suport pentru dosare, biroul se transformă într-o miniarhivă la îndemâna utilizatorului.
Caracteristici tehnice:
• Structură metalică vopsită în câmp electrostatic;
• Suport şi sertar cu extracţie completă;
• Roţi cauciucate, dintre care 2 cu posibilitatea de blocare.
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6. MOBILIER METALIC PENTRU ARHIVE ŞI BIBLIOTECI
Rafturi culisante
Rafturile metalice culisante sunt recomandate pentru organizarea arhivelor instituţiilor, prin optimizarea spaţiului de expunere, securizarea accesului.
Avantaje: perioadă nelimitată de exploatare, manevrabilitate facilă, simple în utilizare.
Opţional, rafturile pot fi dotate şi cu uşi, pentru a spori securitatea bunurilor depozitate.

Rafturi culisante model 1
(800x275x2150mm)

MBSA1

Rafturi culisante model 2
(1000x310x2500mm)

MBSA2

Rafturi culisante model 3
(1200x400x2600mm)

MBSA3

Rafturi metalice
Rafturile metalice reprezintă elementul de bază în amenajarea oricărui depozit, având, totodată, o
largă utilizare în ordonarea şi păstrarea materialelor în arhive, biblioteci, spaţii comerciale etc. Dat fiind caracterul modular al produsului, acesta poate fi uşor asamblat/desasamblat, cu posibilitatea de a fi montat liniar
sau individual, în funcţie de spaţiul de depozitare. Vă stăm la dispoziţie cu o gamă largă de rafturi metalice,
clasificate după câţiva parametrii: material de execuţie şi tipul de tratare a suprafeţei (vopsea, polimeri, inox sau
galvanizare); dimensiuni; număr de rafturi; capacitatea portantă a fiecărui raft/metru liniar.
Se pot monta picioare reglabile sau picioare protecţie pardoseală.
Caracteristici tehnice (pentru un modul):
• Dimensiuni: lungime: 750-1180mm; adâncime: 300-600mm; înălţime: 760-2500mm;
• Număr rafturi pe modul: 3-7;
• Capacitate portantă: 40-200 kg (în cazul montării modulare, capacitatea de suţinere scade cu 30%);
• Grosime metal utilizat: 0,7- 2mm;
• Culoare: gri RAL 7035 sau oricare alta, la comandă (cost suplimentar - până la 20%);
• Material structură: oţel vopsit în câmp electrostatic; oţel vopsit cu polimeri; oţel galvanizat; inox;
• Material raft: metal, inox, OSB, PAL.
Dotări suplimentare: uşi pentru rafturi, delimitatoare pe lungime/ lăţime, rafturi cu prag (pentru a evita căderea
produselor).

econom

standard

metal galvanizat

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro

inox

PAL

OSB
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7. MOBILIER METALIC PSI
Panouri de incendiu (pichet PSI)
Panourile de incendiu asigură depozitarea echipamentelor necesare de intervenţie în situaţii de urgenţă. Acestea sunt dotate atât pentru uzul general, fiind amplasate în clădiri de locuinţe/birouri/instituţii publice
etc, cât şi pentru cel industrial, cum ar fi spaţiile de producţie etc. Echipamentele se achiziţionează separat de
panoul de incendiu.
Caracteristici tehnice:
		
• Structură din tablă OL 37, laminată la rece, decapată, îmbinată prin sudură, în mediu protejat.
		
Panou vopsit în culoare roşie RAL 3000, în câmp electrostatic;
		
• Suporţi pentru 2 stingătoare, suporţi pentru lopeţi, rangă, topor şi cange.
Dotări opţionale:
		
• Vopsire într-o altă culoare, conform paletei RAL;
		
• Rolă furtun tip C, rangă, găleată, stingător P6 sau SM6, cange, lopată, cheie ABC, cheie hidrant,
		
topor-târnăcop, ladă de nisip.

Pichet PSI Metalic echipat

Pichet PSI Metalic neechipat

MBDPSI/E

MBDPSI

Hidranţi
Hidrant subteran
Hidrantul se montează în subteran, pe conducta magistrală, facilitând conectarea la hidrantul portabil
al echipei de pompieri.
Caracteristici tehnice:
		
• Material de execuţie: fontă cenuşie (corp ventil, corp hidrant, baionetă de legătură, capac, placă
de susţinere, capac închidere), alamă (piuliţă fluture, tijă filetată), material plastic (bucşă cu umăr, bucşă), oţel
(şuruburi, lanţ, element de fixare, cheie), cauciuc (garnituri).
		
• Piese din fontă şi oţel vopsite cu vopsea anticorozivă.
Termen de garanţie: 12 luni de la data punerii în funcţiune a hidrantului.
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Hidrant Subteran, DN100 şi adâncime 1500 mm

MBHS10.15

Hidrant Subteran, DN100 şi adâncime 1250 mm

MBHS10.12

Hidrant Subteran, DN100 şi adâncime 1000 mm

MBHS10.10

Hidrant Subteran, DN65 şi adâncime 1500 mm

MBHS6.15

Hidrant Subteran, DN80 şi adâncime 1500 mm

MBHS8.15

Hidrant Subteran, DN65 şi adâncime 1250 mm

MBHS6.12

Hidrant Subteran, DN80 şi adâncime 1250 mm

MBHS8.12

Hidrant Subteran, DN65 şi adâncime 1000 mm

MBHS6.10

Hidrant Subteran, DN80 şi adâncime 1000 mm

MBHS8.10

Mobilier metalic

Hidrant de suprafaţă
Hidrantul de suprafaţă se montează pe reţelele de distribuţie a apei, cu presiunea nominală
până la Pn 10, pentru a permite racordarea la tuburile de refulare STAS 2164-94 sau motopompele
unităţilor de pompieri. În funcţie de diametru şi tipul de ieşire, deosebim mai multe categorii de hidranţi.
Durata de exploatare: 20 ani.

Hidrant portativ
În funcţie de diametru şi tipul de
ieşire, există mai multe categorii de
hidranţi portativi, unii fiind dotaţi cu
robineţi.

Hidrant de Suprafaţă
DN80

MBHSP8

Hidrant Portativ 2A MBHP2A
Hidrant Portativ 2B MBHP2B

Hidrant de Suprafaţă
DN100

MBHSP10

Hidrant Portativ 1A MBHP1A
Hidrant Portativ 1B MBHP1B

Cutie pentru hidranţi de interior
Cutie Hidrant, de interior, (ne)echipată, cu/fără compartiment separat pentru stingător.
Cutie cu echipament specializat, necesar în cazurile de intervenţie (incendiu, inundaţie etc).
Caracteristici tehnice:
• Structură din tablă de oţel OL37, laminată la rece, decapată, îmbinată prin sudură în mediul protejat;
• Vopsit în câmp electrostatic în diverse culori, conform paletei RAL;
• Cutie cu 2 compartimente, prevăzute cu 2 uşi si încuietori, geam transparent de grosime 4 mm, fixat cu
lamele metalice şi bandă dublă adezivă;
• Conectare la reţeaua de apă: cutia este prevăzută cu decupaje, în partea de sus, pentru trecerea robinetului. Pe cutie apare eticheta „HIDRANT DE INTERIOR”;
• Echipament standard: furtun tip C (L= 20m), cu racorduri tip C, robinet pentru hidrant DN 52, ţeavă de
refulare, stingător P6.

Cutie Hidrant Interior,
cu lăcaş de stingător,
echipată

MBHIS/E

Cutie Hidrant Interior,
cu lăcaş de stingător,
neechipată

Cutie Hidrant Interior,
echipată

Cutie Hidrant Interior,
neechipată

MBHI/E

MBHI

MBHIS

Ladă de nisip
Lada Lisip, 1 mc

MBLN1
Lada Lisip, 0,5 mc

MBLN2

Ladă de depozitare a nisipului, pentru utilizare in caz de incendiu.
Caracteristici tehnice:
• Tablă de oţel OL 37, laminată la rece, decapată, îmbinată
prin sudură în mediu protejat. Pentru corpul cutiei s-a folosit tablă de
1mm grosime, cu întărituri pe interior, iar pentru colţare - cornier cu
aripi egale, cu grosime de 2 mm. Capacul este prins de corp cu 2 balamale şi prevăzut cu mâner pentru deschidere.
• Vopsire în câmp electrostatic, cu vopsea roşie RAL 3000.

Tel/Fax: (021)242.50.82/83/84, Mobil 0748.886.002
office@eurodidactica.ro; www.eurodidactica.ro
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PALETĂ TEXTURI LEMN

Anin

Bej

Stejar

Roşu, cu striuri

Stejar scorţişoară

Nuc

PALETĂ RAL

Alb
RAL 9001

Albastru
RAL 5015

Galben
RAL 1018

Gri
RAL 7035

Negru
RAL 9005

Roşu
RAL 3020

Verde
RAL 6018

CERTIFICATE DE CONFORMITATE
Certificate conform standardelor UE, necesare pentru mobilier metalic specializat
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