JÄRJESTELMÄNAULAKOT

Kestävyyttä ja
tyylikkyyttä julkisiin
tiloihin

Monipuoliset naulakot
julkisiin tiloihin
Olikos Naulakot Oy:n järjestelmänaulakot on tehty kestämään.
Järjestelmänaulakoiden värit ja muotoilu on suunniteltu siten,
että naulakot ovat helposti sijoitettavissa erilaisiin ympäristöihin.
Massiivipuu ja eriväriset laminaattipintaiset levyt sekä useat
erilaiset lisävarusteet antavat lähes rajattomat mahdollisuudet
naulakoiden suunnittelulle ja ilmeelle.
Tukevan rakenteensa ansiosta järjestelmänaulakot ovat
turvallinen vaihtoehto kalustamiseen. Järjestelmänaulakot on
tarkoitettu erityisesti julkisten tilojen kalustamiseen. Suuren
koukkukapasiteetin ansiosta ne ovat oikea ratkaisu paikkoihin,
joihin kerääntyy suuria yleisömääriä.

Massive 2005 L taustalevyllä

Massive 2006			Visia 1702			Massive 2004			Massive 2003

Massive 2007			Massive 2005			Frame 1903			Quadrat 1804

Tekniset tiedot
Päädyt								
Mitat
Visia 1702:
8 mm etsattu lasi, reunahiotut			
Korkeus: 		
185 cm
Frame 1903:
kaaripääty pyöreästä teräsputkesta
(Massive 2006: 200 cm)
Quadrat 1804:
suorakulmaisesta teräsneliöputkesta
Syvyys: 		
40 / 50 / 60 cm
Massive 2003, 2004 ja 2007: lakattua massiivikoivua
Perusleveys:
80 / 100 / 120 cm
Massive 2005:
korkeapainelaminaattia, abs-reunanauhoitettu
Massive 2006:
laminaattipintainen koivuvaneri
Päädyissä on mukana säätöjalat
Värit								
Tasot
Ripustintanko RST
Koukkutaso terästä
Laminaatti harmaa Abet 879											
Kenkätaso terästä
		
Kapasiteetti perusmitoille
1 ankkurikoukku = 2 takkipaikkaa			40 cm		50 cm		60 cm
Tason leveys 80 cm, hyötyleveys 74 cm		
Tason leveys 100 cm, hyötyleveys 94 cm		
Tason leveys 120 cm, hyötyleveys 114 cm		

24 kpl		
32 kpl		
40 kpl		

30 kpl		
40 kpl		
50 kpl		

36 kpl
48 kpl
60 kpl

Lisävarusteet
»»
»»
»»
»»
»»

Lisätaso (hattuhylly / kenkähylly)
Tippapelti kenkähyllyyn
Ripustintanko ja kannattimet
Peili
Pyöräsarja

»»
»»
»»
»»

Taustalasi (Visia)
Rimapääty: pyökki / koivu (Frame ja Quadrat)
Päätylevy: laminaatti / koivu (Frame ja Quadrat)
Taustalevy: laminaatti / koivu

Kääntönaulakko 1616 Orsi
Orsi sopii erityisesti ravintoloiden eteistiloihin.
Se ei tarvitse isoa tilaa ja sisältää reilun kapasiteetin.
Naulakkoaisat asennetaan seinäkiskopariin. Keveisiin
seinärakenteisiin saatavana L -jalka. Kuormituksen jakamiseen
tasaisesti seinälle suositellaan naulakkoaisoihin vinotukea.

Olikos Naulakot Oy kehittää ja suunnittelee tuotteitaan jatkuvasti.
Tuoreimmat tuotetiedot löytyvät Internet-sivuiltamme.
Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä erikseen ilmoittamatta.

www.naulakot.fi
Olikos Naulakot Oy
Yrittäjäntie 3
40950 Muurame

office@olikosnaulakot.fi
p. 010 423 5040
fax 010 423 5041

