391 Kč
č.2680/2681

Nabíjení 5V, 3100mA, montážní otvor průměr 46mm alternativa 367886 v černé, nebo bílé barvě. Moderní způsob, jak doplnit nábytek o
funkční doplňky v dnešní době plné elektroniky a nutnosti nabíjet. Nabídka zahrnuje klasické USB nabíjení - spojení telefonu a nabíječky
přes kabel. Kulatý design, v nabídce ve více barevných variantách, 3 USB výstupy, jednoduchá montáž - díky kuželovému tvaru těla se
nabíječka zafixuje pouhým zatlačením do otvoru, kabel s vidlicí o délce 1,5 m pevnou součástí nabíječky

777 Kč
č.2664

vestavná zásuvka pro domácí a kancelářské stoly, pracovní desky, kuchyňské linky či dílny, elegantně schovaná napájecí zásuvka, nezabírá
zbytečně místo, kryt z broušeného hliníku, posuvné víčko zamezuje pronikání nečistot do zásuvky, průměr otvoru v desce stolu pouze
6cm,vestavěný USB nabíjecí adaptér 2400mA, design řešený s ohledem proti zatečení kapalin pod desku, počet zásuvek: 1, typ kabelu:
H05VV-F3 G1.0mm, lomená vidlice
dětské pojistky, barva: stříbrná, výška části pod stolem: 90mm vč. kabelu, délka kabelu: 1,9m, 230V/10A max. 2300W
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926 Kč
č.2660

vestavná zásuvka pro pracovní desky a stoly,elegantně schovaná, součást okolního designu, nezabírá zbytečně místo vrchní kryt z nerez
oceli, povrchová úprava omezuje viditelnost otisků prstů, 1x zásuvka 230V/16A, max. 3680W, dětské pojistky, USB Typ-C rychlonabíjecí
adaptér QC 3.0, DC 5-12V / max. 3A, max. 18W, Easyeject vypínač: posuvný střed zásuvky jako vypínač přívodu elektrické energie.
Zatlačením zástrčky kabelu do zásuvky se přívod zapne. Opětovným zatlačením na zástrčku kabelu se vypne. Elektrický obvod je rozpojený,
i když přívodní šňůra zůstává v zásuvce. Maximální pohodlí a bezpečnost. Zásuvka je navíc vybavena dětskými pojistkami. Design řešený s
ohledem proti zatečení kapalin pod desku, barva: tmavá metalická, omezuje viditelnost otisků prstů, průměr otvoru v desce stolu: 60mm,
výška krytu nad horní hranou desky: 2mm, výška bloku pod horní hranou desky: 88mm, délka přívodního kabelu: 1,5m, typ kabelu: H05VVF3 G1.5mm, lomená vidlice

743 Kč
elektrozásuvka vytahovací, černá
3 x 230 V francouzský typ s uzemňovacím kolíkem (standard pro CZ a SK),
Napájecí kabel 2 m
Průměr vrtání 60 mm

č.2656
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1.429 Kč
č.2665

vestavné zásuvky pro pracovní desky a stoly, výsuvný blok, elegantně schovaný, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně
místo, dvě polohy vysunutí - pouze USB nebo všechny zásuvky, 3x zásuvky 230V/10A, max. 2300W
2x USB nabíjecí adaptér, max. 2400mA, design řešený s ohledem proti zatečení kapalin pod desku, barva: stříbrná
průměr otvoru v desce stolu: 6 cm, výška vysunutého bloku nad stolem: 183mm
výška zasunutého bloku pod stolem: 235mm při tloušťce desky 18mm, délka přívodního kabelu: 1,5m
typ kabelu: H05VV-F3 G1.0mm, lomená vidlice, dětské pojistky, 230V/10A max. 2300W

1.098 Kč
č.2661

výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně, elegantně schovaný, vysune se pouze v případě
potřeby a nezabírá zbytečně místo zásuvky kolem dokola - nízká výška lepší manipulace s kabely než u vertikálních vysokých bloků nedochází k nežádoucím výkyvům nebo vylomení z tubusu robustní konstrukce a perfektní těsnění, aby nedošlo k zatečení kapalin pod
desku, počet zásuvek: 4, průřez vodičů: 3 x 1mm2, typ kabelu: H05VV-F3, lomená vidlice, dětské pojistky, barva: stříbrná, výška výsuvné
části nad stolem: 58mm; výška části pod stolem: 100mm, délka: 1,5m, 230V/10A
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1.098 Kč
č.2671

výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně elegantně schovaný, vysune se pouze v případě
potřeby a nezabírá zbytečně místo zásuvky kolem dokola - nízká výška, lepší manipulace s kabely než u vertikálních vysokých bloků nedochází k nežádoucím výkyvům nebo vylomení z tubusu robustní konstrukce a perfektní těsnění, aby nedošlo k zatečení kapalin pod
desku, počet zásuvek: 4, průřez vodičů: 3 x 1mm2, typ kabelu: H05VV-F3, lomená vidlice dětské pojistky
barva: černá, výška výsuvné části nad stolem: 58mm; výška části pod stolem: 100mm, délka: 1,5m, 230V/10A

1.493 Kč
č.2659

výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně elegantně schovaný, vysune se pouze v případě
potřeby a nezabírá zbytečně místo zásuvky kolem dokola - nízká výška, lepší manipulace s kabely než u vertikálních vysokých bloků nedochází k nežádoucím výkyvům nebo vylomení z tubusu robustní konstrukce a perfektní těsnění, aby nedošlo k zatečení kapalin pod
desku, počet zásuvek: 4, průřez vodičů: 3 x 1mm2, typ kabelu: H05VV-F3, lomená vidlice dětské pojistky
barva: černá, výška výsuvné části nad stolem: 58mm; výška části pod stolem: 100mm, délka: 1,5m, 230V/10A
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1.489 Kč
č.2666

výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně, povrchová úprava viditelných částí z nerezové oceli
elegantně schovaný, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně místo zásuvky kolem dokola - nízká výška, lepší manipulace s
kabely než u vertikálních vysokých bloků - nedochází k nežádoucím výkyvům nebo vylomení z tubusu
robustní konstrukce a perfektní těsnění, aby nedošlo k zatečení kapalin pod desku, počet zásuvek: 3x 10A + 2x USB max. 2400mA
průřez vodičů: 3 x 1mm2, typ kabelu: H05VV-F3, lomená vidlice, dětské pojistky, barva: černá, výška výsuvné části nad stolem: 58mm;
výška části pod stolem: 100mm, délka: 2m, 250V~, max. 10A; max. 2300W

1.577 Kč
č.2669
výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně, povrchová úprava viditelných částí z nerezové oceli
elegantně schovaný, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně místo zásuvky kolem dokola - nízká výška, lepší manipulace s
kabely než u vertikálních vysokých bloků - nedochází k nežádoucím výkyvům nebo vylomení z tubusu
robustní konstrukce a perfektní těsnění, aby nedošlo k zatečení kapalin pod desku, počet zásuvek: 3x 10A + 2x USB max. 2400mA
průřez vodičů: 3 x 1mm2, typ kabelu: H05VV-F3, lomená vidlice, dětské pojistky, barva: černá, výška výsuvné části nad stolem: 58mm;
výška části pod stolem: 100mm, délka: 2m, 250V~, max. 10A; max. 2300W
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1.411 Kč
č.2667

Strong Elektrická zásuvka 3x 230V, Francouzský typ s uzemňovacím kolíkem (standard pro CZ, PL a SK), 1,5m kabel, celkové rozměry
265x118x67mm, stříbrná

1.411 Kč
č.2668
Strong Elektrická zásuvka 3x 230V, Francouzský typ s uzemňovacím kolíkem (standard pro CZ a SK), 1,5m kabel, celkové rozměry
265x118x68mm, černá
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1.978 Kč
č.2663

vestavné zásuvky pro pracovní desky a stoly výsuvný blok, elegantně schovaný, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně
místo zásuvky vedle sebe, vrchní kryt z broušené nerez oceli, 3x 230V/10A, 2x USB, 2400mA max., barva: stříbrná, černá
rozměr montážního otvoru v desce stolu: max. 25,0 x 6,5cm, výška vysunutého bloku nad horní hranou desky: 60mm, výška bloku pod
horní hranou desky: 94mm, délka přívodního kabelu: 1,9m, typ kabelu: H05VV-F3 G1.0mm, lomená vidlice, dětské pojistky, 230V/10A max.
2300W

2.195 Kč
č.2662
vestavné zásuvky pro pracovní desky a stoly, výsuvný blok, elegantně schovaný, vysune se pouze v případě potřeby a nezabírá zbytečně
místo, zásuvky vedle sebe, vrchní kryt z nerez oceli, 2x zásuvka 230V/16A, 1x HDMI audio/video port, 18Gbps, 4K/60Hz
2x USB nabíječka, 2400mA max., barva: stříbrná, černá, rozměr montážního otvoru v desce stolu: max. 25,0 x 6,5cm, výška vysunutého
bloku nad horní hranou desky: 60mm, výška bloku pod horní hranou desky: 94mm, délka přívodního kabelu: 2m (viditelná část 1.9m), typ
kabelu: H05VV-F3 G1.5mm, lomená vidlice, dětské pojistky,230V/16A max. 3680W
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