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وحدة تخزين بعمود واحد من البويل بروبلني مع ستة أدراج بحواف منخفضة

هيكل من البويل بروبلني مكون من وحدات تخزين بزوايا مستديرة وميزة االرتفاع القابل للتعديل باللون 

البيج وبالقياسات التالية: االرتفاع 695 ملم × العرض 354 ملم × العمق 430 ملم. معد الستيعاب 

ستة أدراج بحواف منخفضة

يورد مع قوائم مطاطية مضادة لإلنزالق

الوحدة

 ستة أدراج بالستيكية زرقاء باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 

ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول

األدراج

خمسة أعوام الضامنة 

وحدة تخزين بعمود واحد من البويل بروبلني مع ثالثة أدراج عميقة

هيكل من البويل بروبلني مكون من وحدات تخزين بزوايا مستديرة وميزة االرتفاع القابل للتعديل باللون 

البيج وبالقياسات التالية: االرتفاع 575 ملم × العرض 354 ملم × العمق 430 ملم. معد الستيعاب 

ثالثة أدراج عميقة

يورد مع قوائم مطاطية مضادة لإلنزالق

الوحدة

ثالثة أدراج بالستيكية شفافة باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 

ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثاين

األدراج

خمسة أعوام الضامنة 

حامل وحدات تخزين متحرك بعمود واحد من البويل بروبلني مع أربعة أدراج متنوعة

حامل وحدات تخزين متحرك مصنوع من البويل بروبلني مزود بزوايا مستديرة وميزة االرتفاع القابل للتعديل 

باللون الرمادي وبالقياسات التالية: االرتفاع 765 ملم × العرض 354 ملم × العمق 430 ملم. معد 

الستيعاب أربعة أدراج متنوعة

يورد املنتج مع أربعة عجالت بقطر 35 ملم

الوحدة

درج بالستييك أحمر اللون باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 ملم. 

الدرج مصنع وفقاً للبند األول

درجان بالستيكيان باللون األزرق الشاحب باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × 

العمق 427 ملم. الدرجان مصنعان وفقاً للبند الثاين

درج بالستييك برتقايل اللون باملقاسات التالية: االرتفاع 225 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 

ملم. الدرج مصنع وفقاً للبند الثالث

غطاء شفاف قابل للغلق مصنع وفقاً للبند الخامس

األدراج

خمسة أعوام الضامنة 
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 GratStack نظام وحدات التخزين ماركة

ملحة عامة

نظام وحدات التخزين ذات هيكل من البويل بروبلني مع زوايا مستديرة وميزة االرتفاع القابل للتعديل الستيعاب األدراج املصنوعة من البويل بروبلني يف شكل أعمدة.  

ميكن وصل عدة أعمدة معا أو إبقاءها منفصلة وتحويلها إىل حامل متحرك مع عجالت مالمئة.  متوفرة باللون األسود، األزرق، األحمر، لون خشب الزان، البيج أو الرمادي.  

 

البويل بروبلني املعدل  املواد 

حسب املوديل  األبعاد

عند التوريد، يتم تعبئة املنتج مفككاً ولكن يكون ملحوم جزئياً ويكون مزود بتعليامت التجميع، أو يتم توريده مجمع بالكامل توريد املنتج

وحدة تخزين بعمود واحد من البويل بروبلني مع أربعة أدراج متنوعة

هيكل من البويل بروبلني مكون من وحدات تخزين بزوايا مستديرة وميزة االرتفاع القابل للتعديل بلون 

خشب الزان وبالقياسات التالية: االرتفاع 615 ملم × العرض 354 ملم × العمق 430 ملم. معد 

الستيعاب أربعة أدراج متنوعة

يورد مع قوائم مطاطية مضادة لإلنزالق

الوحدة

درجان بالستيكيان باللون األزرق الشفاف باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × 

العمق 427 ملم. الدرجان مصنعان وفقاً للبند األول

درجان بالستيكيان باللون األزرق الشفاف باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × 

العمق 427 ملم. الدرجان مصنعان وفقاً للبند الثاين

األدراج

خمسة أعوام الضامنة

وحدة تخزين بثالثة أعمدة من البويل بروبلني مع تسعة أدراج عميقة 

هيكل من البويل بروبلني مكون من وحدات تخزين بزوايا مستديرة وميزة االرتفاع القابل للتعديل، مكون 

من ثالثة أعمدة توصل بطريقة التوصيل الذايت.  يورد املنتج باللون األزرق وباملقاسات التالية: االرتفاع 

865 ملم × العرض 1062 ملم × العمق 460 ملم. معد الستيعاب تسعة أدراج عميقة.

يورد مع قوائم مطاطية مضادة لإلنزالق

الوحدة

تسعة أدراج بالستيكية باللون األحمر باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × العمق 

427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثاين
األدراج

خمسة أعوام الضامنة
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حامل متحرك بارتفاع 850 ملم مكون من عمودين اثنني ومزود بستة أدراج بالستيكية متنوعةالحامل

القياسات: االرتفاع 850 ملم × العرض 710 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة مربعة من 

الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية اإليبوكيس 

باللون الرمادي.

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

يورد املنتج مع أربعة عجالت بقطر 75 ملم مناسبة لألحامل الثقيلة

يورد املنتج مع غطاء معدين منفصل مجهز ومطيل بالرمادي.

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

املتحرك

ستة أزواج من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة ومطلية باللون 

الرمادي املالئم 

املزاليج 

زوجان من األدراج البالستيكية الحمراء باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 

427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول

أربعة أزواج من األدراج البالستيكية الحمراء باملقاسات التالية: االرتفاع 225 ملم × العرض 312 ملم × 

العمق 430 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثالث

األدراج 

خمسة أعوام الضامنة 

حامل بارتفاع 850 ملم مكون من عمود واحد ومزود بستة أدراج بالستيكية ذات حواف منخفضة

القياسات: االرتفاع 850 ملم × العرض 370 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة مربعة من 

الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية اإليبوكيس 

باللون الرمادي.

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

يورد املنتج مع أربعة عجالت بقطر 75 ملم مناسبة لألحامل الثقيلة

يورد املنتج مع غطاء معدين منفصل مجهز ومطيل بالرمادي.

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

الحامل املتحرك

ستة أزواج من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة ومطلية باللون 

الرمادي املالئم 

املزاليج 

ستة أدراج بالستيكية باللون األصفر باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 

427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول
األدراج 

خمسة أعوام الضامنة 
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مناذج الحوامل املتحركة 

حامل بارتفاع 850 ملم مكون من ثالثة أعمدة ومزود بـ 18درج بالستييك ذات حواف منخفضة

القياسات: االرتفاع 850 ملم × العرض 1055 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة مربعة 

من الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية 

اإليبوكيس باللون الرمادي.

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

يورد املنتج مع أربعة عجالت بقطر 75 ملم مناسبة لألحامل الثقيلة

يورد املنتج مع غطاء معدين منفصل مجهز ومطيل بالرمادي.

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

الحامل املتحرك

مثانية عرشة زوجاً من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة ومطلية 

باللون الرمادي املالئم 

املزاليج 

مثانية عرش درج بالستييك باللون األحمر باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 

427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول
األدراج 

خمسة أعوام الضامنة 

حامل متحرك بارتفاع 850 ملم مكون من ثالثة أعمدة ومزود بـ 12 درج بالستييك متنوع 

القياسات: االرتفاع 850 ملم × العرض 1055 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة مربعة 

من الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية 

اإليبوكيس باللون الرمادي.

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

يورد املنتج مع أربعة عجالت بقطر 75 ملم مناسبة لألحامل الثقيلة

يورد املنتج مع غطاء معدين منفصل مجهز ومطيل بالرمادي.

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

الحامل املتحرك

اثنتا عرشة زوجاً من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة ومطلية 

باللون الرمادي املالئم 

املزاليج 

ثالثة أدراج بالستيكية حمراء باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 

ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول

اثنتا عرشة درجاً بالستيكياً باللون األحمر باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × 

العمق 427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثاين

األدراج 

خمسة أعوام الضامنة 
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هيكل تخزين  طويل بثالثة أعمدة مزود بـ 21 درج بالستييك متنوع

القياسات: االرتفاع 1850 ملم × العرض 1055 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة 

مربعة من الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية 

اإليبوكيس باللون الرمادي.

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

قوائم قابلة للتعديل يتم تركيبها عند زاوية كل ماسورة

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

الهيكل 

واحد وعرشون زوجاً من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة 

ومطلية باللون الرمادي املالئم 

املزاليج 

مثانية عرشة درج بالستييك باللون األصفر باملقاسات التالية: االرتفاع 225 ملم × العرض 312 ملم × 

العمق 430 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثالث

ثالثة أدراج بالستيكية باللون األصفر باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × العمق 

427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثاين

األدراج 

خمسة أعوام الضامنة 

هيكل بعمودين مزود بعرشة أدراج بالستيكية ضخمة 

القياسات: االرتفاع 1850 ملم × العرض 710 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة مربعة 

من الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية 

اإليبوكيس باللون الرمادي.

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

قوائم قابلة للتعديل يتم تركيبها عند زاوية كل ماسورة

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

الهيكل 

عرشة أزواج من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة ومطلية باللون 

الرمادي املالئم

املزاليج 

عرشة أدراج بالستيكية حمراء باملقاسات التالية: االرتفاع 300 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 

ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الرابع

األدراج 

خمسة أعوام الضامنة 
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هيكل تخزين متحرك طويل بثالثة أعمدة مزود بـ 51 درج

القياسات: االرتفاع 1850 ملم × العرض 1055 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة 

مربعة من الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية 

.RAL9006 اإليبوكيس باللون الفيض

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

قوائم قابلة للتعديل يتم تركيبها عند زاوية كل ماسورة

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

الهيكل 

واحد وخمسون زوجاً من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة 

ومطلية باللون الفيض RAL9006 املالئم 

املزاليج

خمسون درج بالستييك باللون األحمر باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 

427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول
األدراج 

خمسة أعوام الضامنة 

هيكل تخزين متحرك قصري بثالثة أعمدة مزود بـ 21 درج ذات حواف منخفضة 

القياسات: االرتفاع 825 ملم × العرض 1055 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة مربعة 

من الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية 

اإليبوكيس باللون الرمادي.

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

قوائم قابلة للتعديل يتم تركيبها عند زاوية كل ماسورة

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

الهيكل 

واحد وعرشون زوجاً من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة 

ومطلية باللون الرمادي املالئم 

املزاليج 

واحد وعرشون درج بالستييك باللون األحمر باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × 

العمق 427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثاين

األدراج 

خمسة أعوام الضامنة 
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نظام التخزين املعدين القابل للتعديل 

ملحة عامة

ماسورة مربعة من الصلب بقطر 25 ملم وجدار بسمك 1.25 ملم )عيار 18(.  

الحواف ملحومة عىل مسافة 25 ملم للسامح بإدراج مزاليج قابلة للضبط ومشابك لألرفف حسب الحاجة.

املاسورة 

يخضع املعدن لعملية إزالة الشحوم والفسفتة ويطىل بتقنية اإليبوكيس باللون األخرض أو الفيض أو األبيض أو البيج.   مقاوم للصدأ والحرارة واملواد الكيميائية والخدوش تجهيز املعدن

حسب املوديل  األبعاد

عند التوريد، يتم تعبئة املنتج مفككاً ولكن يكون ملحوم جزئياً ويكون مزود بتعليامت التجميع

يتم توريد الهياكل مع قوائم قابلة للتعديل وتورد األدراج مع عجالت من الصلب بقطر 75 ملم 

توريد املنتج

مناذج هياكل

هيكل تخزين متحرك طويل بثالثة أعمدة مع أرفف و 24 درج متنوع

القياسات: االرتفاع 1850 ملم × العرض 1055 ملم × العمق 420 ملم، مصنوع من ماسورة 

مربعة من الصلب بقطر 25 ملم )جدار بسمك 1.25 ملم( مزال عنها الشحم ومفسفتة ومطلية بتقنية 

.RAL9006 اإليبوكيس باللون الفيض

الجوانب ملحومة عىل مسافة 25 ملم.

قوائم قابلة للتعديل يتم تركيبها عند زاوية كل ماسورة

يلحم املنتج جزئياً ويعبأ دون تجميع

الهيكل

أربعة وعرشون زوجاً من املزاليج القابلة للتعديل املصنوعة من الصلب )بسمك 1.25 ملم( مجهزة 

ومطلية باللون الفيض RAL9006 املالئم

املزاليج

ستة أرفف قابلة للتعديل باملقاسات التالية: االرتفاع: 4 ملم × العرض 370 ملم × العمق 420 ملم، 

مجهزة ومطلية باللون الفيض RAL9006 املالئم

األرفف

ثالثة أدراج بالستيكية حمراء باملقاسات التالية: االرتفاع 300 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 

ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الرابع

ثالثة أدراج بالستيكية حمراء باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 

ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثاين

مثانية عرش درج بالستييك باللون األحمر باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 

427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول

األدراج

خمسة أعوام الضامنة
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حامل خشبي متحرك بثالثة أعمدة مزود بـ 12 درج عميق 

 القياسات: االرتفاع 780 ملم × العرض 1045 ملم × العمق 450 ملم، ومصنوع من 

الخشب الرقائقي/األلواح الرقائقية/خشب أم دي أف/خشب املطاط 

الحامل

اثنتا عرشة زوجاً من املزاليج املصنعة وفقاً للبند السادس، ومرتبة يف ثالثة أعمدة يحتوي كل منها عىل أربعة 

مزاليج عىل مسافة 170 ملم مع وجود مسافة ال تقل عن 10 ملم بني املزالج األول وأعىل الوحدة.

املزاليج

أربعة أدراج بنفسجية وأربعة أدراج شفافة وأربعة أدراج زرقاء جميعها مصنوعة من البالستيك باملقاسات 

التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثاين

األدراج

خمسة أعوام الضامنة

حامل خشبي متحرك بثالثة أعمدة مزود بـ  13 درج من األدراج املتنوعة املرتبة عىل أرفف

 القياسات: االرتفاع 975 ملم × العرض 1045 ملم × العمق 450 ملم، ومصنوع من 

الخشب الرقائقي/األلواح الرقائقية/خشب أم دي أف/خشب املطاط، مع أرفف موضوعة بشكل مناسب 

الحتواء األدراج.

الحامل

خمسة أدراج بالستيكية باللون البنفسجي باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × 

العمق 427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثاين

أربعة أدراج بالستيكية شفافة باملقاسات التالية: االرتفاع 225 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 

ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الثالث

ثالثة أدراج بالستيكية زرقاء باملقاسات التالية: االرتفاع 300 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 

ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند الرابع

األدراج

خمسة أعوام الضامنة
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مناذج من وحدات التخزين الخشبية
يرجى مالحظة أن جرانتلز ال تقوم بصناعة الخزائن الخشبية، وأن الوحدات الخشبية املدرجة هنا هي أمثلة فقط.    توفر جرانتلز نظام األدراج واملزاليج.  

حامل خشبي متحرك بثالثة أعمدة مزود بـ 18 درج من األدراج ذات الحواف املنخفضة املركبة عىل مزاليج

 القياسات: االرتفاع 760 ملم × العرض 1045 ملم × العمق 450 ملم، ومصنوع من 

الخشب الرقائقي/األلواح الرقائقية/خشب أم دي أف/خشب املطاط. مزود بأربعة عجالت قطرها 50 ملم.

الحامل

مثانية عرشة زوجاً من املزاليج املصنعة وفقاً للبند السادس، ومرتبة يف ثالثة أعمدة يحتوي كل منها عىل ستة 

مزاليج عىل مسافة 85 ملم مع وجود مسافة ال تقل عن 10 ملم بني املزالج األول وأعىل الوحدة.

املزاليج

ستة أدراج بنفسجية وستة أدراج شفافة وستة أدراج زرقاء جميعها مصنوعة من البالستيك باملقاسات التالية: 

االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول

األدراج

خمسة أعوام الضامنة

حامل خشبي متحرك بثالثة أعمدة مزود بـ 11 درج متنوع

 القياسات: االرتفاع 760 ملم × العرض 1045 ملم × العمق 450 ملم، ومصنوع من 

الخشب الرقائقي/األلواح الرقائقية/خشب أم دي أف/خشب املطاط. مزود بأربعة عجالت قطرها 50 ملم. الحامل

مثانية عرشة زوجاً من املزاليج املصنعة وفقاً للبند السادس، ومرتبة يف ثالثة أعمدة يحتوي كل منها عىل ستة 

مزاليج عىل مسافة 85 ملم مع وجود مسافة ال تقل عن 10 ملم بني املزالج األول وأعىل الوحدة.

املزاليج

ستة أدراج بنفسجية ودرج شفاف جميعها مصنوعة من البالستيك باملقاسات التالية: االرتفاع 75 ملم × 

العرض 312 ملم × العمق 427 ملم. األدراج مصنعة وفقاً للبند األول

درج أزرق ودرج شفاف مصنوعني من البالستيك باملقاسات التالية: االرتفاع 150 ملم × العرض 312 

ملم × العمق 427 ملم. الدرجان مصنعان وفقاً للبند الثاين

درج بالستييك شفاف باملقاسات التالية: االرتفاع 225 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 ملم. 

الدرج مصنع وفقاً للبند الثالث

درج بالستييك أزرق باملقاسات التالية: االرتفاع 300 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 ملم. 

الدرج مصنع وفقاً للبند الرابع

األدراج

خمسة أعوام الضامنة
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 البند الرابع: الدرج الضخم 

F3 رقم املنتج

االرتفاع 300 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 ملم مواصفات الدرج

2.4 ملم سمك الجدار

بويل بروبلني مع مادة مضادة للكهرباء الساكنة املواد 

حواف جانبية مقواة ميكن ادراجها يف األثاث

مقبض أمامي مفتوح 

ميكن تجميع األدراج يف بعضها البعض

عند لف األدراج، ميكن أن تتداخل يف بعضها البعض

ميكن إضافة العجالت للحصول عىل درج بعجالت

ضامنة ملدة خمسة أعوام 

مميزات إضافية

 البند الخامس: غطاء يثبت عىل األدراج 

LF1 رقم املنتج

االرتفاع 32 ملم × العرض 284 ملم × العمق 430 ملم مواصفات الدرج

2.0 ملم سمك الجدار

بويل بروبلني شفاف مع مادة مضادة للكهرباء الساكنة املواد 

غطاء يثبت عىل األدراج املبينة يف البنود األول والثاين والثالث والرابع مميزات إضافية

 البند السادس:  نظام مزاليج لألراج التي ميكن تركيبها يف األثاث الخشبي

P5 رقم املنتج

االرتفاع 35 ملم × العرض 16 ملم × العمق 347 ملم مواصفات الدرج

4.5 ملم سمك الجدار

بويل بروبلني مع مادة مضادة للكهرباء الساكنة املواد 

 البند السابع: نظام مزاليج مضاد للسقوط لألراج التي ميكن تركيبها يف األثاث الخشبي

P5Stop رقم املنتج

االرتفاع 35 ملم × العرض 38 ملم × العمق 347 ملم مواصفات الدرج

4.5 ملم سمك الجدار

بويل بروبلني مع مادة مضادة للكهرباء الساكنة املواد 

وسيلة مضادة للسقوط ملنع إزالة األدراج بشكل مبارش مميزات إضافية 
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مواصفات أدراج  جرانتلز: 

 البند األول: الدرج ذات الحواف املنخفضة

  F1 رقم املنتج

االرتفاع 75 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 ملم مواصفات الدرج

2.4 ملم سمك الجدار

بويل بروبلني مع مادة مضادة للكهرباء الساكنة  املواد 

حواف جانبية مقواة ميكن ادراجها يف األثاث

مقبض أمامي مفتوح 

ميكن تجميع األدراج يف بعضها البعض

عند لف األدراج، ميكن أن تتداخل يف بعضها البعض

ضامنة ملدة خمسة أعوام 

مميزات إضافية

 البند الثاين: الدرج العميق 

  F2 رقم املنتج

االرتفاع 150 ملم × العرض 312 ملم × العمق 427 ملم مواصفات الدرج

2.4 ملم سمك الجدار

بويل بروبلني مع مادة مضادة للكهرباء الساكنة املواد 

حواف جانبية مقواة ميكن ادراجها يف األثاث

مقبض أمامي مفتوح 

ميكن تجميع األدراج يف بعضها البعض

عند لف األدراج، ميكن أن تتداخل يف بعضها البعض

ضامنة ملدة خمسة أعوام 

مميزات إضافية

 البند الثالث: الدرج العميق جداً 

 F25 رقم املنتج

االرتفاع 225 ملم × العرض 312 ملم × العمق 430 ملم مواصفات الدرج

2.4 ملم سمك الجدار

بويل بروبلني مع مادة مضادة للكهرباء الساكنة املواد 

حواف جانبية مقواة ميكن ادراجها يف األثاث

مقبض أمامي مفتوح 

ميكن تجميع األدراج يف بعضها البعض

عند لف األدراج، ميكن أن تتداخل يف بعضها البعض

ضامنة ملدة خمسة أعوام 

مميزات إضافية
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املحتويات

4 األدراج واألغطية واإلكسسوارات  

6 األثاث الخشبي 

8 نظام التخزين املعدين القابل للتعديل

13 نظام وحدات التخزين البالستيكية

3

GratnellsArabicTechnicalSpec_FINAL.indd   3 08/02/2013   12:49



2

GratnellsArabicTechnicalSpec_FINAL.indd   2 08/02/2013   12:49



مواصفات  جرانتلز
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