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A. & H. Meyer
produkt: Netbox LINE

NETBOX LINE
NETBOX LINE je zásuvkový box, který se jednoduše vsadí do otvoru v desce stolu bez použití nářadí. Box se
stabilizuje pomocí přítlačných příchytek. Rámeček boxu s instalačním proﬁlem vystupuje 7 mm nad desku stolu.
Box nelze otáčet, ani naklápět. K zásuvkám je stálý přístup seshora.
Box se vyrábí v různých délkách a konﬁguracích. Do boxu lze instalovat držák na monitor nebo LED svítilnu od
ﬁrmy A. & M. Meyer.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Použitý materiál - hliník, plast
Snadná instalace pomocí přítlačných příchytek
Box se dodává buď s pevně připojeným napájecím kabelem nebo s kabelem opatřeným
gesis konektorem. Do objednávky je nutné uvést požadovanou alternativu a délku kabelů.
Barva - nosné prvky - stříbrné
- instalační prvky - černé
Variabilní délka
Mezinárodní certiﬁkace
Příznivá cena
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NETBOX LINE – ROZMĚRY
Použití:
• Kancelářský nábytek
• Konferenční a pracovní stoly
R8

• Pracovní místa pro
IT technologie
B+0.6
- 0.2

VÝŘEZ V DESCE

+0.6

A - 0.2

D

Připevnění boxu pomocí přítlačných
příchytek

C

84

60

Připojovací kabely jsou zabudovány
napevno.

77

gesis

Připojovací kabely zespodu nebo
ze strany, připojení možné i přes
konektory gesis.

Tabulka rozměrů (mm)
Počet modulů
šířka zapuštěné části boxu = 77 mm
šířka otvoru v desce = 77,5 mm
A - délka otvoru
B - šířka otvoru
C - délka zapuštěné části boxu
D - celková délka boxu = 162,5 mm

výřez (A x B)
140.5 x 77.5
193.5 x 77.5
248.5 x 77.5
299.5 x 77.5
352.5 x 77.5
405.5 x 77.5
468.5 x 77.5
511.5 x 77.5
564.5 x 77.5

C
140.0
193.0
246.0
299.0
352.0
405.0
458.0
511.0
564.0

D
168.2
221.2
274.2
327.2
380.2
433.2
486.2
539.2
592.2

Do boxu lze instalovat držák na
monitor nebo LED svítilnu
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