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Firma BISLEY byla zaloÏena roku 1931 jako soukrom˘

podnik, v souãasnosti vlastnûn˘ jedin˘m majitelem

a fieditelem souãasnû, panem Tony Brownem, synem

pÛvodního zakladatele.

Zpoãátku továrna vyrábûla fiadu speciálních v˘robkÛ

z oceli a teprve v roce 1946 zaãala v˘roba

odpadkov˘ch ko‰Û, vÛbec prvního produktu

urãeného pro vybavení kanceláfie. Podnik se

nepfietrÏitû rozrÛstal aÏ do roku 1981, kdy byla

vyrobena první kartotéka. Úspûch klasick˘ch

ãtyfizásuvkov˘ch kartoték otevfiel moÏnosti pro

inovace, které firmu posunuly aÏ na dne‰ní pozici

nejvût‰ího v˘robce kanceláfiského nábytku ve Velké

Británii.

V souãasné dobû dosahuje firma Bisley obratu pfies

100 milionÛ Euro roãnû a vyváÏí své v˘robky do více

neÏ 60 zemí celého svûta.

Dva v˘robní závody v Bisley a Newportu

na celkové plo‰e 64.000 m2 opou‰tí

t˘dnû pfies 20.000 kusÛ nábytku. Firma

vyuÏívá nejmodernûj‰í technologie - od vlastní

nástrojové v˘roby pfies poãítaãovû zpracovan˘ design

aÏ po precizní laserové fiezaãky a plnoautomatické

prá‰kové lakovny.

Bisley reinvestuje 100 % zisku zpût do podniku a od

roku 1989 tak bylo do rozvoje a modernizace

vloÏeno témûfi 75 milionÛ Euro. Firma Bisley vyrábí

technicky pokroãilou fiadu produktÛ navrÏen˘ch tak,

aby potfieby byly skloubeny s prostfiedím tûch

nejmodernûj‰ích kanceláfií.

Pfiední evropsk˘ v˘robce 
kovového nábytku 

nejen do kanceláfií
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• Záda a boky jsou opatfieny

otvory tak, aby mohly b˘t

kartotéky navzájem spojeny

• Tich˘ chod, masívní teleskop

s kuliãkov˘mi loÏisky 

a 100% v˘suvem

• MoÏnost doplnûní zásuvky

dûlícími pfiíãkami

• Plnû svafiovan˘ korpus

bez ‰roubÛ a n˘tÛ pro vût‰í

pevnost a ãisté linie
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Kartotéky Bisley jsou postaveny tak, aby vydrÏely

a vyznaãují se plnû svafiovanou konstrukcí. Pfiední

plochy zásuvek mají dvojit˘ plá‰È pro zv˘‰enou

pevnost. Zásuvky mají pln˘ v˘suv pro snadn˘

pfiístup k obsahu a jsou upevnûny na

masívních teleskopick˘ch v˘suvech

s kuliãkov˘mi loÏisky pro lehk˘ a tich˘ chod.

Nabídka zahrnuje dvou, tfií, ãtyfi a pûtizásuvkovou

verzi na dokumenty formátu A4 nebo Foolscap.

Nejlep‰í ve v˘robû 
kartoték s hladkou 
pfiední plochou

• Kartotéky jsou dostupné také

s klasick˘mi chromovan˘mi

úchytkami
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Kartotéky Contract od firmy Bisley nabízejí obvyklou

kvalitu provedení pfii pfiíznivûj‰í cenû. Zásuvky jsou

upevnûny na teleskopick˘ch v˘suvech s kuliãkov˘mi

loÏisky a mají pln˘ v˘suv pro snadn˘ pfiístup

k obsahu. Svafiovan˘ korpus a odoln˘

prá‰kov˘ lak zaji‰Èují dlouhou Ïivotnost. Standardnû je

dodáván centrální zámek pro bezpeãné uloÏení

obsahu, úchytka je umístûna ve stfiedu ãela zásuvky

s místem pro ‰títek pro snadnou identifikaci obsahu.

Kartotéky jsou dokonãeny 

strukturovan˘m prá‰kov˘m lakem 

a jsou dostupné v tûchto barvách:

• svûtle ‰edá

Levnûj‰í fie‰ení
bez ztráty kvality

SkfiíÀky PFA od firmy Bisley jsou ideální pro domácnost.

Mohou stát pod stolem nebo samostatnû, v‰echny

zásuvky jsou opatfieny v˘suvy s kuliãkov˘mi loÏisky.

V nabídce je nûkolik modelÛ s mûlk˘mi zásuvkami pro

bûÏné potfieby nebo média v kombinaci s hlubok˘mi

zásuvkami na ukládání závûsn˘ch pofiadaãÛ,

s pevn˘m soklem nebo na koleãkách.

Tyto kompaktní skfiíÀky jsou pfii

zachování vysoké kvality cenovû v˘hodné, zvlá‰tû

vhodné pro omezené prostory.

Domácí kanceláfi
bez kompromisu

CC4H1A

PFA4S

PFA2 PFA3

CC3H1A CC2H1A

• svûtle hnûdá

• krémová • béÏová • ãerná



Kartotéky Bisley typu SF jsou ideální pro prostory,

kde je omezená podlahová plocha. Pfii zachování

standardních vlastností a designu poskytují o 30 %

vût‰í kapacitu a kompaktní tvar.

Mûlk˘ v˘suv zásuvky dovoluje optimální vyuÏití

v prostorech s omezen˘m pfiístupem.

Zásuvky, které jsou osazeny masívními

teleskopick˘mi v˘suvy, umoÏÀují boãní

ukládání jedné fiady závûsn˘ch pofiadaãÛ nebo dvou

fiad závûsn˘ch pofiadaãÛ zepfiedu dozadu. 

Kartotéky typu DF poskytují dvojnásobnou kapacitu

neÏ klasické kartotéky typu BS a kaÏdá zásuvka

umoÏÀuje ukládání dvou fiad závûsn˘ch pofiadaãÛ

vedle sebe.
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Maximální
úspora plochy
pfii boãním ukládání

• MoÏnost pfiedního i boãního

ukládání závûsn˘ch kapes

08SF2 08SF3 08SF4

DF3 DF4
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BCF 647506 BCF 85 BCF 96

¤ada kartoték typu BCF od firmy Bisley poskytuje

svou kapacitou moÏnost uloÏení obrovského

mnoÏství dokumentÛ. KaÏdá zásuvka umoÏÀuje

uloÏení dvou fiad dokumentÛ formátu A5 nebo A6

vedle sebe (u typu 7506 dokonce tfií fiad),

pfiiãemÏ kaÏdé oddûlení je standardnû

vybaveno jednou dûlící pfiíãkou.

Masívní teleskopické v˘suvy a samovolné dovfiení

zásuvky zaji‰Èují tich˘ a jemn˘ chod. V‰echny modely

mají hladkou pfiední plochu zásuvek s popiskami pro

snadnou identifikaci obsahu.

Kartotéky Bisley typu FCB jsou ideálním fie‰ením pro

bezpeãné ukládání karet. Jednozásuvkové nebo

dvouzásuvkové typy umoÏÀují ukládání karet

formátu A5, A6 a A7.

Kartotéky je moÏné spojovat

patentovan˘m systémem do

pevn˘ch mnohozásuvkov˘ch blokÛ, kaÏdá zásuvka je

vybavena dûlící pfiíãkou a plastovou úchytkou

s rámeãkem pro popisku. V‰echny typy lze pro

zv˘‰ení bezpeãnosti vybavit zámkem.

Rejstfiíkové
kartotéky

Úãinn˘ ukládací
systém pro dokumenty,

CD a video

• Poznámka:

typ BCF 64 nemá zafiízení pro blokaci otevfiení více zásuvek najednou 

typ 7506 má v kaÏdé zásuvce tfii oddûlení pro dokumenty formátu A5

• Vedle ukládání karet

a dokumentÛ je fiada

kartoték BCF ideální

i pro ukládání CD a VHS
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• V‰echny zásuvky mají ve

svém dnu otvory aby mohly

b˘t dûlícími úhelníky

rozdûleny na formáty DIN A

Skfiínû Bisley na plány a v˘kresy pfii své v˘borné

kvalitû zahrnují mnoÏství vlastností pro maximální

univerzálnost a bezpeãné ukládání dokumentÛ.

Jsou dostupné jako pûti nebo desetizásuvkové ve

dvou velikostech - A0 a A1. Pro zv˘‰ení

kapacity mÛÏe b˘t k desetizásuvkovému

modelu pfiidána vnitfiní pûtizásuvková sekce.

KaÏdá zásuvka obsahuje pfiední závûsnou tlakovovu

li‰tu a zadní kapsu pro zabránûní srolování plánÛ

a v˘kresÛ. Zásuvky A0 jsou testovány na zatíÏení do

50 kg, zásuvky A1 do 25 kg.

Skfiínû 
na plány Bisley

jsou to pravé

FCB 42 + FCB 44 

SkfiíÀ na plány se stfiední pûtizásuvkovou sekcí

FCB 42FCB 43
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Dvoudvefiové skfiínû Contract od firmy Bisley jsou

vyrábûny tak, aby poskytovaly maximální

skladovací kapacitu, ale nezabíraly pfiitom

drahocenn˘ prostor. Tyto skfiínû jsou vybaveny

policemi, které pod nimi umoÏÀují i ukládání

závûsn˘ch pofiadaãÛ.

Dvefie jsou zapu‰tûny do korpusu a vybaveny

tfiíbodov˘m zamykacím mechanismem.

Men‰í hloubka
ale maximální  

kapacita

• svûtle ‰edá

• krémová

• ãerná

• svûtle hnûdá

• béÏová

• kombinace (dvefie/korpus)

Skfiínû jsou dokonãeny strukturovan˘m prá‰kov˘m lakem 

a jsou dostupné v tûchto barvách:

E782A04 E722A03 E402A01



Dvoudvefiové skfiínû Bisley jsou dostupné v nûkolika

velikostech a jsou urãeny pfiedev‰ím pro

mnohoúãelové ukládání rÛzn˘ch dokumentÛ,

pfiedmûtÛ i závûsn˘ch pofiadaãÛ.

Skfiínû jsou osazeny dvefimi s hladkou

pfiední plochou, mohou stát samostatnû

nebo v fiadû. Dvefie jsou opatfieny

magnetickou pfiíchytkou, dvoubodov˘m rozvorov˘m

zámkem a jsou vyrobeny z tuhé kalibrované oceli.

Jsou dostupné buì jako jiÏ smontované s plnû

svafiovan˘m korpusem pro zv˘‰ení pevnosti nebo

demontované, pfiiãemÏ montáÏ je s pouh˘m

kfiíÏov˘m ‰roubovákem velmi snadná. (Vnitfiní

vybavení viz strana 15)
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Klasické skfiínû 
pro mnoho 

úãelÛ

A402 A652 A722 A782
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• Plnû svafiovan˘ korpus pro

zv˘‰ení pevnosti

• V˘bûr ze ãtyfi barev plasto-

v˘ch rolet - ãerná, krémová,

svûtle ‰edá a tmavû ‰edá

• Moderní design madla se

spolehliv˘m zavíracím

mechanismem

• Kvalitní tfiíbodov˘ zámek

u modelÛ AST 87 / 78 / 65

AST40AST65AST78AST87



R
o

le
to

vé
 s

kfi
ín

û 
h

o
ri

zo
n

tá
ln

í
13

¤ada roletov˘ch skfiíní Bisley byla zkonstruována

tak, aby umoÏÀovala maximální kapacitu ukládání

pfii optimálním vyuÏití omezené podlahové plochy.

ProtoÏe se roletové, na sobû nezávislé dvefie

zatahují do boku skfiínû, potfiebují ménû místa na

rozdíl od klasick˘ch dvoudvefiov˘ch skfiíní, kde

otvírání dvefií zpÛsobuje urãité omezení.

Komplexní fiada vnitfiního vybavení poskytuje

moÏnost uloÏení v‰eho, co potfiebuje kaÏdá moderní

kanceláfi. (Vnitfiní vybavení viz str. 15)

AST28

Kvalitní fie‰ení 
pro prostory 

s omezenou plochou
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Skfiínû Bisley s vertikální roletou jsou ideální pro jejich

vysokou skladovací kapacitu. Na rozdíl od klasick˘ch

dvoudvefiov˘ch skfiíní kde otvírání dvefií zpÛsobuje

urãité omezení, mají tyto skfiínû roletov˘ mechanismus

umístûn v horní ãásti. Ten je speciálnû konstruován

tak, aby manipulace s roletou byla velmi lehká

a dovoluje ponechání dvefií v jakékoliv

otevfiené pozici.

Komplexní fiada vnitfiního vybavení

poskytuje moÏnost uloÏení v‰eho, co potfiebuje kaÏdá

moderní kanceláfi. 

Plastové rolety jsou dostupné v barvû svûtle ‰edé nebo

krémové.

AVT87 AVT78 AVT65

Vysoká 
skladovací kapacita 

s úplnou fiadou 
vnitfiního vybavení



Zjistit pfiesné potfieby pfii plánování

archivace a skladování je snadné.

Sledujte tohoto prÛvodce krok za

krokem a podívejte se na

názornou ilustraci na této

stranû. Pak budete schopni

rozhodnout, jak˘ vybrat typ vnitfiního

vybavení a nejvhodnûj‰í velikost

dvoudvefiov˘ch nebo roletov˘ch skfiíní.

1 Urãete, co má b˘t ve skfiíni uloÏeno 

2 Vyberte si ze zobrazené nabídky

vnitfiního vybavení   

3 Spoãtûte v˘‰ku v modulech, které

jsou potfiebné pro vybrané vnitfiní

vybavení (1 modul = 23 mm).

Hodnota modulu poãítá se

standardním rozmûrem závûsn˘ch

pofiadaãÛ

4 Ujistûte se, Ïe ponecháte dostatek

místa pro poloÏku, která má b˘t

uloÏena na nebo ve vybrané polici

5 Seãtûte hodnotu v˘‰kov˘ch modulÛ

v‰ech vybran˘ch polic, rámÛ nebo

zásuvek

6 Vyberte si z nabídky skrfiíní tu, která

je svou vnitfiní v˘‰kou nejblíÏe (ale

vy‰‰í), neÏ v˘sledn˘ souãet modulÛ

7 Prosíme ujistûte se, Ïe v˘suvné rámy,

police a zásuvky budou umístûny

pouze ve spodní polovinû skfiínû
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Spoãítat si místo 
potfiebné pro skladování 

a archivaci je snadné

Rám pro závûsné pofiadaãe
s boãní popiskou BUR - 13 modulÛ

Police rovná - 1+ modul*

V˘suvn˘ rám pro závûsné
pofiadaãe BRF - 12 modulÛ

V˘suvná zásuvka BRD - 5 modulÛ Police s dráÏkami BSS - 1+ modul*

V˘suvná police BRS - 3 moduly Police s pfiihrádkami BPH - 
- 14 modulÛ*

Police s tyãí na odûvy BWS

V˘‰ka

skfiínû        

28

40

65

72

78

87

Skfiínû

s horizontální

roletou

26

39

66

-

80

92

Skfiínû

s vertikální

roletou

-

-

55

-

69

81

Dvoudvefiové

skfiínû

-

37

64

71

78

-

Tabulka modulÛ

*Pfiipoãtûte v˘‰ku poloÏek, které budou na policích uloÏeny

V˘suvn˘ rám pro závûsné
pofiadaãe BRF 
12 modulÛ

V˘suvn˘ rám pro závûsné
pofiadaãe BRF 
12 modulÛ

V˘suvná zásuvka BRD 
5 modulÛ

V˘suvná police BRS 
3 moduly

Police BSS v rozdûlníky BSD
a ‰anony A4 
14 modulÛ (police = 1 modul,
rozdûlníky = 6 modulÛ)

Police pfiihrádková BPH 
14 modulÛ

Rám pro závûsné pofiadaãe
s boãní popiskou BUR 
13 modulÛ

Rám pro závûsné pofiadaãe
s boãní popiskou BUR
13 modulÛ

Poznámka:  
Tato skfiíÀ obsahuje více neÏ jeden v˘suvn˘ mechanismus,
proto je nutné pouÏít zafiízení pro blokaci "anti-tilt"

Upozornûní:

V˘suvné police, zásuvky

a rámy musí b˘t

umístûny pouze ve

spodní polovinû skfiínû.

V pfiípadû pochybností

kontaktujte Va‰eho

dodavatele.

Police s li‰tou pro ukládání závûs.
pofiadaãÛ BUS1 - 13+ modulÛ*
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• Série 12(A4) - nástavné

skfiíÀky ideální pro domácí

i kanceláfiské vyuÏití

• Standardní sokl mÛÏe b˘t

nahrazen podstavcem

s koleãky

• SkfiíÀky mohou b˘t vybaveny

centrálním zámkem

• Alternativnû mohou b˘t

pouÏity rektifikovatelné

kluzáky 
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Vícezásuvkové skfiíÀky Bisley nabízejí to

nejuniverzálnûj‰í fie‰ení pro ukládání. Na v˘bûr jsou

tfii v˘‰ky skfiínûk s ‰esti rÛzn˘mi v˘‰kami zásuvek pro

formáty A4 a A3.  SkfiíÀky série 12 jsou také

jako nástavce ideální pro domácí

i kanceláfiské vyuÏití. 

·irok˘ v˘bûr vnitfiního vybavení je‰tû zvy‰uje

mnohostrannost vyuÏití vícezásuvkov˘ch skfiínûk.

Jedná se o pojízdn˘ podstavec s koleãky,

nastavitelné kluzáky a plastové vloÏky pro ukládání

mal˘ch pfiedmûtÛ.

Univerzální fie‰ení 
pro ukládání mal˘ch

pfiedmûtÛ a pomÛcek

Série A4Série A3



• Standardnû dodávan˘ sokl

lze nahradit podstavcem

s koleãky

• Jako alternativa mohou b˘t

také pouÏity v˘‰kovû

nastavitelné kluzáky

SkfiíÀky série M od firmy Bisley jsou speciálnû

vytvofieny pro ukládání médií. KaÏdá zásuvka mÛÏe

b˘t rozdûlena do tfií fiad pro uloÏení aÏ 120 CD nebo

do dvou fiad pro uloÏení aÏ 26 standardních

VHS kazet.

Dûlící pfiíãky mohou b˘t nastaveny po 30 mm pro CD

nebo po 45 mm pro videopásky. Zásuvky jsou

upevnûny na teleskopick˘ch v˘suvech opatfien˘ch

kuliãkov˘mi loÏisky pro jemn˘ chod.
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MS4E + dûlení pro CD MS4E + dûlení pro VHS

Efektivní ukládání 
CD a video



SkfiíÀky Bisley série F nabízejí optimální

pfiizpÛsobivost pro ukládání bûÏn˘ch potfieb

i závûsn˘ch pofiadaãÛ formátÛ A4 i foolscap.

K dispozici jsou i v˘‰kovû

nastavitelné kluzáky nebo pojízdn˘

podstavec s koleãky jako náhrada standardnû

dodávaného soklu. SkfiíÀky jsou dostupné s hladkou

pfiední plochou nebo s klasick˘mi úchytkami - viz

obrázek nahofie. V‰echny zásuvky jsou uchyceny na

teleskopick˘ch v˘suvech s kuliãkov˘mi loÏisky pro

jemn˘ a tich˘ chod.
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Klasick˘ vzhled 
optimální pfiizpÛsobivost

F6E 1F3E 2FE



OBA52FIEEH OBA52FIHH OBA52MIEEH
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• Ke spodní zásuvce mÛÏe b˘t

dodáno koleãko pro

zamezení pfievrácení

• K dispozici je i buì v˘suvn˘

nebo jednoduch˘ vkládací

zásobník na tuÏky.

• Ukázka provedení se

zaoblen˘mi ãely zásuvek

• Na v˘bûr jsou dvû hloubky

kontejnerÛ - 565 a 775 mm

• MÛÏe b˘t dodáno i závaÏí

pro zamezení pfievrácení pfii

plném vysunutí zásuvky
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Firma Bisley vyvinula fiadu mobilních a

pfiístavn˘ch kontejnerÛ které mohou

b˘t pouÏity v jakékoliv fiadû stolového

nábytku. Na v˘bûr jsou dvû hloubky

kontejnerÛ - 565 a 775

mm, obû jsou vhodné

pod pracovní desky hluboké 600 nebo

800 mm. Korpus kontejneru je

zpracován z jednoho kusu ocelového plátu bez

viditeln˘ch ‰vÛ nebo spojÛ a tuh˘ pfiední rám

celkovou pevnost je‰tû zvy‰uje. K dispozici je také

‰iroká fiada vnitfiního vybavení a dûlících pfiíãek.

Vrchol mobilních 
a pfiístavn˘ch kontejnerÛ

OBA52MIHH OBA59MIEEE OBA59MIEH
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• V‰echny ‰atnové skfiíÀky jsou

dodávány s cylindrick˘m

zámkem. Variantou pak

mÛÏe b˘t petlice na visací

zámek

• KaÏdá ‰atní skfiíÀka má na

horní i spodní plo‰e

ventilaãní otvory pro dobrou

cirkulaci vzduchu

• Jednodvefiové ‰atníky mají

polici s tyãí na odûvy a do

v‰ech 365 mm ‰irok˘ch

skfiínûk se vejdou standardní

bezpeãnostní pfiílby

• Nenápadn˘ prolis umoÏÀuje

vloÏit popisovací ‰títek

1BL36/1 1BL36/2 1BL36/4 1BL36/6 1BL36/C
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·atní skfiíÀky Bisley poskytují funkãní, nicménû v‰ak

elegantní fie‰ení pro prostfiedí jako jsou rekreaãní

stfiediska, nemocnice, ‰koly, prÛmyslové i obchodní

areály. Jejich rozsáhla fiada obsahuje pût typÛ

zavírání a dvû hloubky s v˘bûrem jednoho, dvou,

ãtyfi nebo ‰esti oddûlení.

Jedno a dvoudvefiové modely  jsou

vybaveny háãkem na odûvy a jednodvefiové skfiíÀky

hluboké 550 mm mají kolejniãku pro zavû‰ení

ramínek na ‰aty.

Elegantní 
‰atní skfiíÀky slu‰í  

kaÏdému prostfiedí



Barvy:
U objednávky vÏdy uvádûjte referenãní ãíslo
barevného provedení. Jakkoli je zachovávána barevná
stálost, mohou vzniknout jemné odli‰nosti v odstínu.
KvÛli technick˘m limitÛm pfii tisku jsou ukázky barev
pouze orientaãní, vzorník je k dispozici u Va‰eho
prodejce Bisley.

Strana Typ Typ/formát Poãet zásuvek Rozmûry v mm 
dokumentu (‰ífika x hloubka x v˘‰ka)

Kartotéky BS

4/5 BS5E A4 (Foolscap)* 5 413 (470)* x 622 x 1511 

4/5 BS4E A4 (Foolscap)* 4 413 (470)* x 622 x 1321

4/5 BS3E A4 (Foolscap)* 3 413 (470)* x 622 x 1016

4/5 BS2E A4 (Foolscap)* 2 413 (470)* x 622 x 711

Kartotéky Contract

6 CC4H1A A4 (Foolscap)* 4 413 (470)* x 622 x 1321

6 CC3H1A A4 (Foolscap)* 3 413 (470)* x 622 x 1016

6 CC2H1A A4 (Foolscap)* 2 413 (470)* x 622 x 711

Domácí kartotéky PFA

6 PFA2 A4 2 413 x 400 x 672

6 PFA3 A4 3 413 x 400 x 672

6 PFA4F A4 4 413 x 400 x 1283

6 PFA4S 4 413 x 400 x 672

6 PFAM1S1F A4 2 413 x 400 x 521

6 PFAM3S 3 413 x 400 x 521

Dvojité kartotéky

7 08SF4 A4/Foolscap 4 800 x 470 x 1301-1325

7 08SF3 A4/Foolscap 3 800 x 470 x 997-1021

7 08SF2 A4/Foolscap 2 800 x 470 x 693-717

7 DF4 A4 4 770 x 622 x 1321

7 DF3 A4 3 770 x 622 x 1016

7 DF2 A4 2 770 x 622 x 711

Kartotéky A5 – A7

8 BCF64 A6 (152 x 102 mm) 9 413 x 622 x 1321

8 BCF85 A5 (203 x 127 mm) 7 518 x 622 x 1321

8 BCF96 A5 (228 x 152 mm) 6 568 x 622 x 1321

8 7506 A5 (210 x 152 mm) 6 770 x 622 x 1321

8 FCB13 A7 (127 x 76 mm) 1 192 x 422 x 133

8 FCB14 A6 (152 x 102 mm) 1 217 x 422 x 159

8 FCB15 A5 (203 x 127 mm) 1 271 x 422 x 206

8 FCB23 A7 (127 x 76 mm) 2 384 x 422 x 133

8 FCB24 A6 (152 x 102 mm) 2 434 x 422 x 159

8 FCB25 A5 (203 x 127 mm) 2 542 x 422 x 206

Skfiínû na plány

9 FCB42 A1 10 1010 x 691 x 914

9 FCB43 A1 5 1010 x 691 x 508

9 FCB33 A0 10 1359 x 927 x 914

9 FCB40 A0 5 1359 x 927 x 508

Skfiínû dvoudvefiové Contract

10 E402A01 ·anony/pofiadaãe A4 1 police 914 x 400 x 1000

10 E722A03 ·anony/pofiadaãe A4 3 police 914 x 400 x 1806

10 E782A04 ·anony/pofiadaãe A4 4 police 914 x 400 x 1950

Skfiínû dvoudvefiové

11 A402 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap              914 x 457 x 1016

11 A652 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap              914 x 457 x 1651

11 A722 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap              914 x 457 x 1806

11 A782 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap              914 x 457 x 1968

Skfiínû roletové horizontální

12/13 AST28 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap 1000 x 470 x 711

12/13 AST40 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap 1000 x 470 x 1016

12/13 AST65 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap              1000 x 470 x 1651

12/13 AST78 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap              1000 x 470 x 1968

12/13 AST87 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap              1000 x 470 x 2229

Skfiínû roletové vertikální

14 AVT65 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap               914 x 457 x 1651

14 AVT78 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap               914 x 457 x 1987

14 AVT87 ·anony/pofiadaãe A4 nebo Foolscap               914 x 457 x 2229
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Strana Typ Typ/formát Poãet zásuvek Rozmûry v mm 
dokumentu (‰ífika x hloubka x v˘‰ka)

Vícezásuvkové skfiíÀky

série 12

16/17 12/3 A4 3 279 x 408 x 325

16/17 12/4 A4 4 279 x 408 x 325

16/17 12/5 A4 5 279 x 408 x 325

16/17 12/8 A4 8 279 x 408 x 325

16/17 12/10 A4 10 279 x 408 x 325

série 29

16/17 29/5 A4 5 279 x 408 x 670

16/17 29/6 A4 6 279 x 408 x 670

16/17 29/8 A4 8 279 x 408 x 670

16/17 29/8B A4 2+3+3 279 x 408 x 670

16/17 29/10 A4 10 279 x 408 x 670

16/17 29/16 A4 16 279 x 408 x 670

16/17 29/20 A4 20 279 x 408 x 670

série 39

16/17 39/9 A4 9 279 x 408 x 940

16/17 39/12 A4 12 279 x 408 x 940

16/17 39/15 A4 15 279 x 408 x 940

16/17 39/24 A4 24 279 x 408 x 940

16/17 39/30 A4 30 279 x 408 x 940

série A3

16/17 BA3/6 A3 6 349 x 460 x 673

16/17 BA3/4 A3 1+3 349 x 460 x 673

16/17 BA3/10 A3 10 349 x 460 x 673

16/17 BA3/9 A3 9 349 x 460 x 940

16/17 BA3/15 A3 15 349 x 460 x 940

16/17 112C1 dvefie/1 police 349 x 460 x 673

16/17 114C1 dvefie/1 police 349 x 460 x 940

SkfiíÀky video a CD

18 MS4 4 498 x 470 x 711

SkfiíÀky série F

19 1F3 A4/Foolscap 4 470 x 470 x 711

19 2F A4/Foolscap 2 470 x 470 x 711

19 F6 6 470 x 470 x 711

Stolové kontejnery

mobilní

20/21 OBA59MIEH 2 420 x 565 x 500

20/21 OBA59MIEEE 3 420 x 565 x 500

20/21 OBA52MIHH 2 420 x 565 x 650

20/21 OBA52MIEEH 3 420 x 565 x 650

20/21 OBA72MIHH 2 420 x 775 x 650

20/21 OBA72MIEEH 3 420 x 775 x 650

pfiístavné

20/21 OBA52FIHH 2 420 x 565 x 680-725

20/21 OBA52FIEEH 3 420 x 565 x 680-725

20/21 OBA72FIHH 2 420 x 775 x 680-725

20/21 OBA72FIEEH 3 420 x 775 x 680-725

Skfiínû do ‰aten

22/23 1BL36/1 1 oddûlení 365 x 365 x 1802

22/23 1BL36/2 2 oddûlení 365 x 365 x 1802

22/23 1BL36/4 4 oddûlení 365 x 365 x 1802

22/23 1BL36/6 6 oddûlení 365 x 365 x 1802

22/23 1BL36/C 1 oddûlení 365 x 365 x 527

22/23 1BL55/1 1 oddûlení 365 x 550 x 1802

22/23 1BL55/2 2 oddûlení 365 x 550 x 1802

22/23 1BL55/4 4 oddûlení 365 x 550 x 1802

22/23 1BL55/6 6 oddûlení 365 x 550 x 1802

22/23 1BL55/C 1 oddûlení 365 x 550 x 527

* ‰ífika kartotéky 470 mm umoÏÀuje uloÏit formát „Foolscap" i formát A4 

844 Bílá

845 Svûtle ‰edá

873 Husí ‰eì

851 Tmavû ‰edá

884 ·edoãerná

825 Extra bílá 1)

869 BéÏová

806 Krémová

805 Svûtle hnûdá

866 Hnûdá

841 Îlutá 1)

842 Zelená 1)

870 âervená 1)

839 Modrá 1)

855 Stfiíbrná 1)

833 âerná

809 Bezbarv˘ lak

1) pfiíplatek

na tyto barvy 10%
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Firma BISLEY vyrábí také vyjímeãnou fiadu kovového

nábytku Bisley LateralFiles (BLF) s desetiletou

zárukou. Kartotéky a skfiínû BLF byly vytvofieny

k maximálnímu vyuÏití prostoru tak, aby kombinací

rÛzn˘ch prvkÛ bylo moÏné sestavit skfiíÀ

pfiesnû podle Va‰ich pfiedstav a uloÏit

tak potfiebné dokumenty a dal‰í potfieby najednou.

Beze‰vé zadní stûny umoÏÀují umístûní i do

exkluzivních prostor velkoplo‰n˘ch kanceláfií, kde

zároveÀ slouÏí jako pfiirozené pfiedûly mezi

jednotliv˘mi pracovi‰ti.

Povrch je dokonãen vysoce odoln˘m prá‰kov˘m lakem

se strukturovan˘m povrchem dostupn˘m ve dvaceti

rÛzn˘ch odstínech.

Na poÏádání po‰leme katalog a podrobn˘ ceník.

Bisley LateralFiles
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Sídlo a prodej âR:

ENPRAG s.r.o.

Pechlátova 17

150 00 Praha 5

tel.: +420 224 942 663

fax: +420 224 941 053

mobil: +420 603 413 479

e-mail: enprag@enprag.cz

www.enprag.cz

Sídlo a prodej GB:

Bisley Office Furniture

Queens Road

Bisley, Surrey

GU24 9BJ Great Britain

tel.: +44 1483 485 600

fax: +44 1483 489 962

e-mail: marketing@bisley.com

www.bisley.com

Sídlo a prodej SR:

KOVOTYP s.r.o.

Odbojárov 9 (vchod z Trnavskej)

831 04 Bratislava

tel.: +421 2 44 63 41 81

fax: +421 2 44 63 41 82

mobil: +421 905 667 821

e-mail: kovotyp@zoznam.sk

www.kartoteky.sk

Záruãní podmínky

V‰echny produkty vyrobené firmou

Bisley Office Furniture jsou chránûny

minimální záruãní lhÛtou pût let.

Záruka pokr˘vá ve‰keré vady materiálu

a vady zpÛsobené v˘robou. Kde je

stanoveno, je na nûkteré v˘robky

poskytována záruka del‰í - sedm let na

kartotéky typu BS a deset let na

Ïaluziové skfiínû s horizontální roletou.

V souladu s pokraãujícím plánem

zkvalitÀování a v˘voje v˘robkÛ,

vyhrazuje si firma Bisley právo na

zmûny specifikace zobrazen˘ch

v˘robkÛ a jejich popis v tomto

katalogu bez pfiedchozího upozornûní.




