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regałów mogących służyć również 
jako elementy dzielące powierzchnię 
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system 
TERCET

System TERCET dzięki modułowej konstrukcji umożliwia

funkcjonalną aranżację każdej przestrzeni biurowej.

Korzystając z elementów można szybko i łatwo wyposażyć gabinet,

recepcję lub salę konferencyjną. Występuje w wersji na nogach

płytowych (BETA) lub metalowych (DELTA).

Blaty biurek w grubości 25 mm oraz mocny stelaż sprawiają, że meble

są bardzo wytrzymałe.

Meble w systemie TERCET mogą być dodatkowo wyposażone w zamki
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KOMODY (BETA)

DOSTAWKI I ŁĄCZNIKI
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BIURKA POMOCNICZE (BETA)
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STOŁY KONFERENCYJNE (BETA)
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SZAFY UBRANIOWE
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NADSTAWKI NA BIURKA

MOŻLIWOŚCI
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KOLORYSTYKA

Wszystkie kolory poniżej dostępne są w grubości 
18mm oraz 25 mm.

D381
BUK

D375
KLON NATURALNY

D3168
SOSNA BIELONA

D9103
DĄB JASNY

D440
KLON VANCOUVER 

jasny

D9164
ORZECH 

CARAVAGGIO

D2609
DĄB PALERMO

jasny

D2380
LIMBA 

CZEKOLADOWA

D9450
 ORZECH CIEMNY

D9300
GRUSZA POLNA

D9310
OLCHA

U112
POPIEL

D1972
JABLON LOCARNO 

ciemna

D2226
WENGE MAGIA

K101
BIAŁY
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- blat i nogi biurka grubość 25 mm
- krawędzie listwa Pcv 2 mm

- stelaż płytowy typ „ Tercet-Beta”
wypozażony w stalową belkę wzmacniającą
z kanałem na kable oraz nóżki 
z mechanizmem do poziomowania

- belka z kanałem na okablowanie

- blat grubości 25 mm
- krawędzie listwa Pcv 2 mm

- belka z kanałem na okablowanie

- stelaż płytowy typ „ Tercet-Delta”
samonośny ze stalową belką wzmacniającą
z kanałem na okablowanie
oraz osłonami nóg z mechanizmem 
poziomowania

- średnica nogi 60 mm

- blat grubości 25 mm
- krawędzie listwa Pcv 2 mm

- belka z kanałem na okablowanie

- stelaż płytowy typ „ Tercet-Delta”
samonośny ze stalową belką wzmacniającą
z kanałem na okablowanie
oraz osłonami nóg z mechanizmem 
poziomowania

- noga kwadratowa 60 mm
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- osłony 
z mechanizmem
do poziomowania

- wieniec dolny 
„DELTA”

25 mm

SYSTEM TERCET
OPIS STELAŻY I NÓŻEK REGULACYJNYCH
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