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Lista Selection 20/35
Zásuvkové skříně, pracovní stoly, skříně a sady nářadí
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Ekonomická výrobková řada 
Lista Selection 20/35

Nové a unikátní: výrobková řada Lista Selection je nyní dostupná se 
sníženou nosností zásuvek (20 kg a 35 kg na 1 zásuvku). Tato řada je kom-
promisem pro zásuvkové skříně, pracovních stoly, skříně s dvoukřídlými 
dveřmi a roletové skříně, a je to velmi dobře fungující ekonomická výrob-
ková řada vhodná pro předměty o nižší hmotnosti.

Vyhovuje vašim požadavkům
Nezávislé marketingové studie ukázaly, že je tu neuspokojená poptávka po vysoce 
kvalitních zásuvkových skříních pro lehčí předměty. Součástky a nástroje, které je 
zapotřebí někde uložit, jsou často lehké. Jako například v hodinářském a šper- 
kařském průmyslu, lékařských technologiích, autodílnách, muzeích, laboratořích  
a obchodních operacích. Pro tyto a další druhy činností jsme vyvinuli nový výrobek, 
který Vás jistě zaujme: Lista Selection 20/35.

10ti-letá záruka
Přizpůsobení se nosnosti pro lehčí předměty učinilo Listu Selection 20/35 překvapivě 
ekonomickou. Přesto neustupuje požadavkům na kvalitu spolehlivosti, se kterou 
jsou všechny produkty Lista vyráběny. Použité ocelové plechy zajišťují vynikající sta-
bilitu a hladký pohyb zásuvek umožňuje jejich plné vysunutí. Protože je kvalita tak 
vysoká, nabízíme pro řadu Lista Selection 20/35 10ti-letou záruku.

Skladem
Kompletní výrobková řada Lista Selection 20/35 je dostupná v obou standardních 
barvách – světle modrá (RAL 5012) a světle šedá (RAL 7035) a může být odeslána 
z naší továrny do 24 hodin od potvrzení objednávky.

Nejlepší kvalita, skvělá cena, 10ti-letá záruka a dodání ze skladových 
zásob: Lista Selection 20/35 nabízí prvotřídní profesionalitu mezi vysoko-
kapacitními zásuvkami, které nejsou nezbytně potřebné pouze pro spe-
ciální využití.

Zásuvkové skříně, pracovní stoly, skříně 
s dvoukřídlými dveřmi a roletové skříně: Lista 
Selection 20/35 vypadají dobře ze všech stran.

Lista Selection 20/35 zásuvková skříň s plně 
výsuvnými zásuvkami – v obvyklé vysoké 
kvalitě Listy a za atraktivní cenu.

Poprvé Lista nabízí také kompletní profesi-
onální sady nářadí (značky Kraftwerk) pro své 
zásuvkové skříně, které přesně zapadají do 
rozměrů zásuvek.
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Přimějte pracovní prostor pracovat
Lista – souhrn 

Jako přední výrobce zásuvkových skříní a pracovních stolů přináší Lista do 
pracovního prostředí přehled a efektivitu.

Optimální využití pracovního prostoru
Zásuvkové skříně a pracovní stoly Lista jsou velmi populární v průmyslu i obchodu. 
V montážních dílnách, garážích, výzkumných laboratořích, muzeích, nemocnicích, 
menších skladech nebo v předváděcích místnostech – Listu najdete kdekoli, kde je 
potřeba mít nářadí a skladované předměty vždy po ruce, skladně a přehledně 
uspořádané. Naše výrobková řada pokrývá velkou škálu potřeb. To je zajištěno 
skříněmi s neomezenými možnostmi uspořádání a konfigurace; Lista Premium 
75/200 a naše výrobková řada Lista Selection; dostupné ve verzích 75/200 a 20/35 
(obě skladem).

Bezpečná investice
Lista výrobek je z mnoha pohledů investice, která se vyplatí. Nekompromisní kva-
lita zaručuje našim výrobkům extrémně dlouhou životnost. Stavebnicový princip 
naší řady výrobků umožňuje flexibilní upravování existujících produktových sestav.

Individuální péče o zákazníka
Zákaznický servis a profesionální rada jsou samozřejmostí. Naši zákazníci profitují 
z našich profesionálních znalostí a budou aktivně podporováni pomocí a radami  
o výrobcích Lista Premium a Lista Selection.

Čas jsou peníze. Prostor jsou peníze. Lista pomáhá snižovat náklady:
Přimějte pracovní prostor pracovat!

 
   Guarantee
Years

Z e r t i f i z i e r t e s 

M
anagementsyste

m

ISO
9001/14001
OHSAS

18001

TÜV
Rheinland

Product Safety

2010
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Lista Selection 20/35
Kompletní výrobková řada

Hledáte profesionální a rychlý systém pro uskladnění lehkých předmětů  
a nástrojů? Tím pravým řešením je Lista Selection 20/35 – řada výrobků, 
která nabízí 20kg nebo 35kg nosnost jednotlivých zásuvek s okamžitou 
dostupností.

Komplexní výrobková řada
Zásuvkové skříně, pracovní stoly, skříně s dvoukřídlými dveřmi a roletové skříně, vše 
co potřebujete v jedné řadě: to je Lista Selection 20/35. Pracovní stoly jsou dostupné 
ve výšce 900 nebo 850 mm. Zásuvkové skříně stejně jako skříně s dvoukřídlými 
dveřmi a roletové skříně mohou také dosahovat této výšky. Vzhled povrchů pracov-
ních stolů může být také sjednocen a esteticky kombinován. Toto zajišťuje čistý 
přechod celou výrobkovou řadou.

Lista Selection 20/35: to je to pravé!
Nejlepší kvalita, skvělá cena, 10ti-letá záruka a výrobky skladem. Lista Selection 
20/35 splní všechny vaše požadavky.

RAL 5012 světle modrá RAL 7035 světle šedá

Čistý tvar a mnohoúčelové rozdělení zásuvek 
umožňuje uspořádání, která jsou perfektně
vyhovující pro skladované předměty.

Nabízíme více možností výběru než jen volbu 
barvy, ale také volbu povrchů a pracovních 
desek. Můžete vybírat mezi dřevem (multi-
plex, buk) nebo laminátem (černé barvy) pro 
mobilní zásuvkové skříně; k dispozici jsou  
i černé plastové vrchní desky. Volitelná kom-
binace barev a povrchů pro působivý este-
tický dojem.

Lista Selection 20/35 je dostupná ve světle 
modré (RAL 5012) a světle šedé (RAL 7035) 
barvě. Prášková barva šetrná vůči životnímu 
prostředí zajišťuje odolnost proti nárazu  
a opotřebení povrchů.

2010
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Lista Selection 20/35
Zásuvkové skříně

Všechny zásuvky s plně výsuvnými 
ližinami
Výsuvné ližiny umožňující plné otevření zásu-
vek zajišťují volný přístup i k předmětům 
v těch nejzazších koutech.

Lista Script
Produkty Lista Selection 20/35 jsou rozpozna-
telné na první pohled díky novým větším 
úchytům. Toto je optimální pro Lista Skript – 
praktický a bezplatný štítkovací software. 
Požadované listy se zásuvnými štítky najdete 
v tomto katalogu na stránce společně 
s dělícím materiálem.

Dřevěná nebo plastová laminátová deska
K dispozici jsou multiplexové desky (přírodní 
buk) nebo černé laminátové desky (plastem 
pokryté dřevotřískové desky).

Centrální zamykání
Všechny zásuvkové skříně přicházejí s cen-
trálním zamykacím systémem jako běžným 
prvkem, který zabezpečí všechny zásuvky 
současně.

Bezpečnostní zamykací systém
Dalším hodnotným detailem, se kterým můžete 
počítat u výrobků Lista Selection 20/35, je 
možnost zablokování jednotlivých zásuvek. 
Když je jedna zásuvka otevřená, ostatní jsou 
uzamčeny. Toto zabraňuje přetížení  
a přepadnutí skříně dopředu.

Mobilní skříně
Naše mobilní zásuvkové skříně mohou být vy-
baveny dvěma typy koleček: dvě pevná 
kolečka a dvě řídící kolečka (z tvrdé gumy). 
Pevná kolečka jsou k dispozici pozinkovaná 
nebo pozinkovaná v černé barvě.

Plastový profilový kryt
Naše mobilní skříně dodáváme s profilovým 
krytem se záchytnými vroubky a postranním 
lemováním. Skříně jsou k dispozici také s multi-
plexovou nebo laminátovou deskou.

ür die Schubladenschränke Lista Selection 
20/35 gibt es verschiedene Einteilungsmateri-
alien (siehe Seite xx). Je nach Grösse Ihrer Be-
stellung (ab 50 Stück) sind auch per CAD 
massgefertigte Schaumstoffeinrichtungen er-
hältlich. Fragen Sie uns!

Sady nářadí
Momentálně nabízíme kompletní sady profesi-
onálního a kvalitního nářadí (od firmy Kraft-
werk), které jsou navrhnuty přesně pro 
rozměry skříní Lista Selection 20/35 
(viz strana 24).

Zá
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Zásuvkové skříně Lista Selection 20 kg 
Šířka 600 mm, hloubka 600 mm

Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.567.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.567.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.639.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.639.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 dvířka (výška 500 mm), 1 nastavitelná police, 1 zásuvka (výška 100 mm)

Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.569.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.569.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.641.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.641.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100mm, 2 x 200 mm

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.577.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.577.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.649.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.649.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100mm, 2 x 200 mm

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.575.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.575.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.647.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.647.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 dvířka (výška 500 mm), 1 nastavitelná police, 1 zásuvka (výška 100 mm)

2010
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Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.571.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.571.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.643.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.643.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.573.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.573.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.645.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.645.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.581.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.581.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.653.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.653.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.579.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.579.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.651.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.651.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Zásuvkové skříně Lista Selection 20 kg

Šířka 600 mm, hloubka 600 mm
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Zásuvkové skříně Lista Selection 35 kg 
Šířka 600 mm, hloubka 600 mm

Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.568.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.568.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.640.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.640.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 dvířka (výška 500 mm), 1 nastavitelná police, 1 zásuvka (výška 100 mm)

Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.570.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.570.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.642.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.642.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.578.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.578.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.650.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.650.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.576.010 světle modrá multiplex
90.576.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.648.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.648.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 dvířka (výška 500 mm), 1 nastavitelná police, 1 zásuvka (výška 100 mm)

2010
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Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.572.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.572.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.644.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.644.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.574.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.574.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.646.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.646.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.582.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.582.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.654.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.654.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.580.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.580.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.652.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.652.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Zásuvkové skříně Lista Selection 35 kg

Šířka 600 mm, hloubka 600 mm
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Výška 850 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.555.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.555.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.615.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.615.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.627.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.627.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 850 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.557.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.557.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.617.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.617.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.629.010 světle modrá (RAL 5012) Laminat
90.629.020 světle šedá (RAL 7035) Laminat
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 850 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.559.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.559.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.619.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.619.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.631.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.631.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Výška 900 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.561.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.561.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.621.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.621.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.633.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.633.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 900 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.563.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.563.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.623.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.623.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.635.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.635.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 900 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.565.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.565.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.625.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.625.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.637.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.637.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Zásuvkové skříně Lista Selection 20 kg, mobilní
Šířka 600 mm, hloubka 600 mm, pozinkovaná pevná kolečka 

2010
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Výška 850 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.689.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.689.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.701.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.701.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.713.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.713.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 850 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.691.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.691.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.703.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.703.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.715.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.715.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 850 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.693.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.693.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.705.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.705.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.717.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.717.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Výška 900 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.695.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.695.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.707.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.707.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.719.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.719.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 900 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.697.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.697.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.709.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.709.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.721.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.721.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 900 mm, 20 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.699.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.699.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.711.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.711.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.723.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.723.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Zásuvkové skříně Lista Selection 20 kg, mobilní
Šířka 600 mm, hloubka 600 mm, pozinkovaná pevná kolečka (černá)



14 www.lista.com

Výška 850 mm, 35 kg, pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.556.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.556.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.616.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.616.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.628.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.628.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 850 mm, 35 kg,  pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.558.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.558.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.618.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.618.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.630.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.630.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 850 mm, 35 kg,  pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.560.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.560.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.620.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.620.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.632.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.632.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Výška 900 mm, 35 kg,  pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.562.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.562.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.622.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.622.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.634.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.634.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 900 mm, 35 kg,  pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.564.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.564.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.624.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.624.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.636.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.636.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 900 mm, 35 kg,  pozinkovaná pevná kolečka

Obj. číslo barva vrchní deska
90.566.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.566.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.626.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.626.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.638.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.638.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Zásuvkové skříně Lista Selection 35 kg, mobilní
Šířka 600 mm, hloubka 600 mm, pozinkovaná pevná kolečka

2010
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Výška 850 mm, 35 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.690.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.690.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.702.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.702.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.714.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.714.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 850 mm, 35 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.692.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.692.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.704.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.704.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.716.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.716.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 850 mm, 35 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.694.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.694.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.706.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.706.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.718.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.718.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Výška 900 mm, 35 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.696.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.696.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.708.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.708.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.720.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.720.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
4 zásuvky, výška: 2 x 100 mm, 2 x 200 mm

Výška 900 mm, 35 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.698.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.698.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.710.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.710.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.722.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.722.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
5 zásuvek, výška: 4 x 100 mm, 1 x 200 mm

Výška 900 mm, 35 kg, pozinkovaná pevná kolečka, černá

Obj. číslo barva vrchní deska
90.700.010 světle modrá (RAL 5012) profilový plast
90.700.020 světle šedá (RAL 7035) profilový plast
90.712.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.712.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.724.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.724.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
6 zásuvek, výška: 6 x 100 mm

Zásuvkové skříně Lista Selection 35 kg, mobilní
Šířka 600 mm, hloubka 600 mm, pozinkovaná pevná kolečka (černá)
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Lista Selection 20/35
Pracovní stoly

354

60060 600

100/
150

600

1600

850/
900

60

600

60 480

60

Rozměry (všechny hodnoty jsou uvedeny v mm)

Nosnost

Maximální nosnost pracovní desky  
s 2 nohama: 150 kg

Maximální nosnost pracovní desky 
s 1 zásuvkovou skříní a 1 nohou: 300 kg

Pracovní stoly Lista Selection 20/35 držené skladem: šířka 1600 mm, 
nosnost zásuvky 20 kg nebo 35 kg, multiplex nebo laminátová deska, 
nosnost pracovní plochy až 300 kg. Stoly vysoké 850 mm nebo 900 mm 
jsou vhodné pro práci ve stoje. Stoly o výšce 900 mm umožňují zabudování 
mobilních zásuvkových skříní o výšce 850 mm.

Perfektní povrch
Zásuvkové skříně a nohy jsou dostupné ve 
dvou barvách: světle modrá a světle šedá. 
Prášková barva šetrná k životnímu prostředí 
zajišťuje ochranu proti nárazu a opotřebení.

RAL 5012 světle modrá RAL7035 světle šedá

Deska multiplex
Tloušťka 30 mm, délka 1 600 mm, hloubka  
600 mm; pařená buková dýha, vícevrstvé  
voděodolné lepení, zkosený okraj, pískovaný 
a olejovaný povrch. Deska je odolná proti 
stříkající vodě, odpuzující nečistoty a do značné 
míry je odolná i vůči oleji a mazivu.

Laminátová deska
Tloušťka 30 mm, délka 1 600 mm, hloubka  
600 mm; plastem pokrytá dřevotřísková deska 
(s jednou nohou) nebo plastová laminátová 
multiplex deska (s dvěma nohama), černá, 
odpuzuje nečistoty a do značné míry je odolná  
i vůči oleji a mazivu.
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Výška 850 mm

Obj. číslo barva  vrchní deska
90.607.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.607.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.679.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.679.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy *Vyztužená laminátovo-
                                                                                        multiplexová deska

Výška 900 mm

Obj. číslo barva  vrchní deska
90.608.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.608.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.680.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.680.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy *Vyztužená laminátovo-
                                                                                        multiplexová deska

Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva  vrchní deska
90.583.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.583.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.655.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.655.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 1 dvířka (výška: 500 mm), 1 nastavitelná police,  
1 zásuvka (výška: 100 mm)

Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.585.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.585.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.657.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.657.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 4 zásuvky (výška: 2 x 200 mm, 2 x 100 mm)

Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva  vrchní deska
90.587.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.587.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.659.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.659.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 5 zásuvek (výška: 1 x 200 mm, 4 x 100 mm)

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva  vrchní deska
90.591.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.591.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.663.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.663.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 1 dvířka (výška: 500 mm), 1 nastavitelná police,  
1 zásuvka (výška: 100 mm)

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.593.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.593.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.665.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.665.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 4 zásuvky (výška: 2 x 200 mm, 2 x 100 mm)

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva  vrchní deska
90.595.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.595.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.667.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.667.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 5 zásuvek (výška: 1 x 200 mm, 4 x 100 mm)

Pracovní stoly Lista Selection 20 kg
Délka 1 600 mm, hloubka 600 mm

2010
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Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.599.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.599.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.671.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.671.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy, 1 zásuvková skříň,                                              *Vyztužená laminátovo- 
2 zásuvky (výška: 1 x 200 mm, 1 x 100 mm)                     multiplexová deska

Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.589.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.589.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.661.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.661.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 6 zásuvek (výška: 100 mm) 

Výška 850 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.601.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.601.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.673.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.673.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy, 1 zásuvková skříň,                                              *Vyztužená laminátovo- 
3 zásuvky (výška: 100 mm)                                               multiplexová deska

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.603.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.603.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.675.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.675.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy, 1 zásuvková skříň,                                              *Vyztužená laminátovo- 
2 zásuvky (výška: 1 x 200 mm, 1 x 100 mm)                     multiplexová deska

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.597.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.597.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.669.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.669.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 6 zásuvek (výška: 100 mm)

Výška 900 mm, 20 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.605.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.605.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.677.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.677.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy, 1 zásuvková skříň,                                              *Vyztužená laminátovo- 
3 zásuvky (výška: 100 mm)                                               multiplexová deska

Pracovní stoly Lista Selection 20 kg
Délka 1 600 mm, hloubka 600 mm
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Výška 850 mm

Obj. číslo barva vrchní deska
90.607.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.607.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.679.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.679.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy *Vyztužená laminátovo-
                                                                                        multiplexová deska

Výška 900 mm

Obj. číslo barva vrchní deska
90.608.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.608.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.680.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.680.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy *Vyztužená laminátovo-
                                                                                        multiplexová deska

Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.584.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.584.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.656.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.656.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 1 dvířka (výška 500 mm), 1 nastavitelná police,  
1 zásuvka (výška 100 mm)

Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.586.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.586.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.658.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.658.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 4 zásuvky (výška: 2 x 200 mm, 2 x 100 mm)

Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.588.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.588.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.660.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.660.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 5 zásuvek (výška: 1 x 200 mm, 4 x 100 mm)

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.592.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.592.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.664.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.664.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 1 dvířka (výška 500 mm), 1 nastavitelná police,  
1 zásuvka (výška 100 mm)

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.594.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.594.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.666.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.666.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 4 zásuvky (výška: 2 x 200 mm, 2 x 100 mm)

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.596.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.596.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.668.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.668.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 5 zásuvek (výška: 1 x 200 mm, 4 x 100 mm)

Pracovní stoly Lista Selection 35 kg
Délka 1 600 mm, hloubka 600 mm

2010
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Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.600.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.600.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.672.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.672.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy, 1 zásuvková skříň,                                              *Vyztužená laminátovo-
2 zásuvky (výška: 1 x 200 mm, 1 x 100 mm)                     multiplexová deska

Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.590.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.590.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.662.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.662.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 6 zásuvek (výška: 100 mm) 

Výška 850 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.602.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.602.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.674.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.674.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy, 1 zásuvková skříň,                                              *Vyztužená laminátovo- 
3 zásuvky (výška: 100 mm)                                               multiplexová deska

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.604.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.604.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.676.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.676.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy, 1 zásuvková skříň,                                              *Vyztužená laminátovo- 
2 zásuvky (výška: 1 x 200 mm, 1 x 100 mm)                     multiplexová deska

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.598.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.598.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.670.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.670.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
1 noha, 1 zásuvková skříň, 6 zásuvek (výška: 100 mm)

Výška 900 mm, 35 kg

Obj. číslo barva vrchní deska
90.606.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.606.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.678.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová*
90.678.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová*
2 nohy, 1 zásuvková skříň,                                              *Vyztužená laminátovo- 
3 zásuvky (výška: 100 mm)                                               multiplexová deska

Pracovní stoly Selection 35 kg
Délka 1 600 mm, hloubka 600 mm
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Lista Selection 20/35
Skříně s dvoukřídlými dveřmi a roletové 
skříně

Doplňují ucelenou produktovou řadu. Díky skříním s dvoukřídlými dveřmi 
a roletovým skříním Lista Selection 20/35 zaručuje, že pracovní místo je 
plně a optimálně využito.

Skříně s dvoukřídlými dveřmi a roletové skříně jsou dodávány včetně nastavitelných po-
lic (roletová skříň: 1 nastavitelná police; skříň s dvoukřídlými dveřmi: 4 nastavitelné po-
lice). Roletová skříň koresponduje s pracovními stoly a zásuvkovými skříněmi svou 
výškou i povrchem. Navíc nabízíme dvě různé výšky skříní s dvoukřídlými dveřmi, takže 
mohou být uspořádány s výškou ostatních výrobků této řady.

Nosnost nastavitelné police: 45 kg (u obou typů skříní)

RAL 5012 světle modrá RAL 7035 světle šedá

Skříně s dvoukřídlými dveřmi a roletové skříně 
jsou dostupné ve dvou barvách: světle modrá 
a světle šedá. Prášková barva šetrná 
k životnímu prostředí zaručuje ochranu proti 
nárazu a opotřebení povrchu.

2010
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Výška 1950 mm x šířka 1000 mm x hloubka 400 mm*

Obj. číslo barva 
90.551.010 světle modrá (RAL 5012)
90.551.020 světle šedá (RAL 7035)
dvoukřídlé dveře, 4 nastavitelné police
* výška základny odpovídá zásuvkovým skříním o výšce 850 mm

Výška 1950 mm x šířka 1200 mm x hloubka 600 mm*

Obj. číslo barva 
90.553.010 světle modrá (RAL 5012)
90.553.020 světle šedá (RAL 7035)
dvoukřídlé dveře, 4 nastavitelné police
* výška základny odpovídá zásuvkovým skříním o výšce 850 mm

Výška 2000 mm x šířka 1000 mm x hloubka 400 mm*

Obj. číslo barva 
90.552.010 světle modrá (RAL 5012)
90.552.020 světle šedá (RAL 7035)
dvoukřídlé dveře, 4 nastavitelné police
* výška základny odpovídá zásuvkovým skříním o výšce 900 mm

Výška 2000 mm x šířka 1200 mm x hloubka 600 mm*

Obj. číslo barva 
90.554.010 světle modrá (RAL 5012)
90.554.020 světle šedá (RAL 7035)
dvoukřídlé dveře, 4 nastavitelné police
* výška základny odpovídá zásuvkovým skříním o výšce 900 mm

Výška 850 mm x šířka 1200 mm x hloubka 400 mm

Obj. číslo barva vrchní deska
90.609.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.609.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.681.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.681.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
roletová dvířka s otevíráním doleva, 1 nastavitelná police

Výška 850 mm x šířka 1200 mm x hloubka 600 mm

Obj. číslo barva vrchní deska
90.611.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.611.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.683.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.683.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
roletová dvířka s otevíráním doleva, 1 nastavitelná police

Výška 900 mm x šířka 1200 mm x hloubka 400 mm

Obj. číslo barva vrchní deska
90.610.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.610.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.682.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.682.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
roletová dvířka s otevíráním doleva, 1 nastavitelná police

Výška 900 mm x šířka 1200 mm x hloubka 600 mm

Obj. číslo barva vrchní deska
90.612.010 světle modrá (RAL 5012) multiplex
90.612.020 světle šedá (RAL 7035) multiplex
90.684.010 světle modrá (RAL 5012) laminátová
90.684.020 světle šedá (RAL 7035) laminátová
roletová dvířka s otevíráním doleva, 1 nastavitelná police

Skříně s dvoukřídlými dveřmi a roletové skříně
Lista Selection 20/35
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Lista Selection 20/35
Sady nářadí << Kraftwerk>>

Nářadí nejvyšší kvality: Celosvětově uznávaná 
obchodní značka nářadí „Kraftwerk“ 
představuje nářadí vysoké kvality k použití 
v profesionálním i průmyslovém prostředí. Fi-
lozofie značky se výtečně shoduje s typickým 
kvalitativním smýšlením společnosti Lista.

Poprvé Lista nabízí kompletní sady nářadí profesionální kvality od reno-
mované značky Kraftwerk. Sady jsou navrženy speciálně pro rozměry zá-
suvek Lista Selection 20/35 a zaručují profesionální uspořádání na pracov-
ním místě společně se standardní sadou vysoce kvalitního nářadí. 

Řešení, které nabízíme, splňuje dlouhodobé požadavky našich zákazníků. Perfektní 
uspořádání a optimální využití prostoru není to jediné, co tyto sady zaručují. Dále 
nabízejí i přehledné informace o funkčnosti nářadí a navíc do každé jednotlivé zá-
suvky lze zasadit 3 sady.

2010
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Sady nářadí pro Lista Selection 20/35

9 Sada očkoplochých a stavitelných klíčů

Obj. číslo délka x šířka mm 
90.915.000 502 x 167
10ti-dílná sada očko-plochých a stavitelných klíčů

1 Sada nástrčných hlavic 1/4"

Obj. číslo  délka x šířka mm 
90.907.000 502 x 167
120ti-dílná sada nástrčných klíčů ¼“

4 Sada úderového nářadí

Obj. číslo délka x šířka mm 
90.910.000 502 x 167
17ti-dílná sada úderového nářadí

8 Sada klíčů

Obj. číslo  délka x šířka mm 
90.914.000 502 x 167
34ti-dílná sada očko-plochých klíčů/šestihranných 
kuličkových klíčů/kuličkových T-klíčů

2 Sada nástrčných hlavic 1/2"

Obj. číslo  délka x šířka mm 
90.908.000 502 x 167
32ti-dílná sada nástrčných klíčů ½“

3 Sada šroubováků

Obj. číslo délka x šířka mm 
90.909.000 502 x 167
12ti-dílná sada šroubováků

6 Sada pilníků a výstružníků

Obj. číslo  délka x šířka mm 
90.912.000 502 x 167
12ti-dílná sada pilníků a výstružníků

7 Sada kleští

Obj. číslo délka x šířka mm 
90.911.000 502 x 167
6ti-dílná sada kleští

5 Sada řezného nářadí

Obj. číslo  délka x šířka mm 
90.913.000 502 x 167
23ti-dílná sada řezného nářadí

Kombinovaný set 1

Obj. číslo.  sada č.
90.904.000 1, 2, 3

Kombinovaný set 4 – komplet

Obj. číslo sada č.
90.903.000 sety 1-9

Kombinovaný set 2

Obj. číslo  sada č.
90.905.000 4, 5, 6

Kombinovaný set 3

Obj. číslo  sada č. 
90.906.000 7, 8, 9



201026 www.lista.com

Lista Selection 20/35
Dělící materiál

Perfektní přehled
V kombinaci s přehlednými štítky na úchyty, 
mohou být náhradní díly a inventární zboží 
různých velikostí uloženy velmi přehledně.

Kvalita od A do Z
Krabičky jsou vyrobeny z omyvatelného plastu.

Flexibilní dělící systém pro zásuvky Lista Selection 20/35 je navržen 
překvapivě jednoduchým způsobem: nabízíme plastové krabičky s flexi-
bilním rozdělením a víceúčelovými kombinacemi. Jednotlivé prvky odpoví-
dají užitnému prostoru zásuvky (1/1, 1/3, 1/6) a perfektně padnou do zá-
suvek v příslušných kombinacích také se sadami nářadí.
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15ti přihrádkový prolis 1/6, 6 kusů

Obj. číslo výška zásuvky 
90.930.000 100/200 mm

6ti přihrádkový prolis 1/6, 6 kusů

Obj. číslo výška zásuvky 
90.931.000 100/200 mm

Prolis 1/6, 6 kusů

Obj. číslo výška zásuvky 
90.932.000 100/200 mm

Prolis 1/3, 3 kusy

Obj. číslo výška zásuvky 
90.933.000 100/200 mm

Sada 5ti prolisů

Obj. číslo výška zásuvky 
90.935.000 100/200 mm
1 x prolis 1/3  
2 x prolis 1/6  
1 x 6př. prolis 1/6  
1 x 15př. prolis 1/6

Prolis 1/1, 1 kus

Obj. číslo výška zásuvky 
90.934.000 200 mm

Lista Script štítky 

Obj. číslo popis 
90.929.000 Štítky pro označení zásuvek
 210 x 36/ 105 x 36 mm 
 2 archy A4, každý 6/12 štítků

Lista Script
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Dělící materiál Lista Selection 20/35
Užitný rozměr zásuvky 502 x 502 mm



Lista Selection 20/35
Ekonomická výrobková řada se sníženou nosností zásuvek (20 kg nebo  
35 kg). Tato řada zahrnuje nejen zásuvkové skříně a pracovní stoly, ale také 
skříně s dvoukřídlými dveřmi a roletové skříně. Zboží je skladem ve dvou 
standardních barvách.

Lista Selection 75/200
Zásuvkové skříně a pracovní stoly ve dvou standardních barvách s kapacitou 
zásuvek 75 kg nebo 200 kg – skladem! Žádejte katalog Lista Selection 
75/200.

Váš Lista partner:

Lista AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Telefon +41 71 649 21 11
Telefax +41 71 649 22 03
info@lista.com
www.lista.com
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Změny vyhrazeny




