BEZPEČNOSŤ S FUNKCIOU
NABÍJANIA
Skrine na úschovu a nabíjanie pre notebooky a batérie od LISTA

making workspace work

ÚSCHOVA A NABÍJANIE
NIELEN PRE NOTEBOOKY
Elektrické úložné systémy od spoločnosti LISTA sú ideálne na bezpečné na uloženie
všetkých typov batériových zariadení. Robustné univerzálne skrinky sú ideálne pre
kancelárie a administratívu, školy, univerzity a ďalšie verejné budovy. Bezdrôtové
zariadenia je možné nabíjať počas skladovania pomocou integrovaného zdroja
napájania aby boli hneď znovu pripravené na použitie

© 2019
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PRAKTICKY NEDOBYTNÉ

Nabíjacie skrine LISTA pre laptopy a batérie
Ako funkčné a všestranné úložné riešenie možno skrinky
na batérie a notebooky LISTA nájsť v mnohých oblastiach
použitia, od priemyslu po verejné zariadenia. Vďaka svojej
širokej dizajnovej škále a priestorovo úsporným rozmerom
sa dajú flexibilne prispôsobiť rôznym funkčným situáciám
a požiadavkám.
Integrovaný napájací zdroj umožňuje rýchle a pohodlné
nabíjanie priložených zariadení a tým je optimálny a
vyhovúci dnešným potrebám v oblasti osobných potrieb
pre skladovanie.

Príklady použitia



notebooky a smartfóny



digiálne i zrkadlové fotoaparáty



aku skrutkovače a kladivá



tablety a elektronické knižky



fitnes trackery a smart hodinky



aku píly a brúsky



slúchadlá a hudobné prehrávače



batérie pre E-bike



aku hybraulické nástroje

www.lista.com
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Mnohostranné využitie
a
pre nabíjanie akumulátorových nástrojov, zariadení
BDE, notebookov, tabletov, smartfónov alebo
batérií E-bicyklov

Veľký výber konektorov
sieťové elektrické i dátové RJ45 zásuvky alebo
výstupy USB

Bezpečné uzamykanie
a
p
a rostredníctvom rôznych uzamykacích systémov pre
optimálnu ochranu pred neoprávneným prístupom

Zaručená bezpečnosť
a
vďaka úplnej CE zhode

Dobre premyslené vetranie
a
as optimálnou cirkuláciou vzduchu cez ventilačné
otvory vpredu a vzadu

NABÍJACIE SKRINKY
s krídlovými dverami

Elektrifikované skrinky LISTA s krídlovými dverami sú ideálne na centrálne napájanie batérií a elektrických
zariadení. Vďaka flexibilnému použitiu doplnkov ku skrinkám, deliacich materiálov a elektrifikácii pomocou
predlžovacích káblov je možné všetky skrinky individuálne nakonfigurovať a prispôsobiť vašim konkrétnym
skladovacím potrebám. Krídlové dvere sú dostupné z masívneho plechu alebo s priezormi.

Počet a pozícia
energetických konzol

 
police

Uchytenie
dverí

Art. číslo.
D / Schuko

Art. číslo.
CH*

Art. číslo.
F

Art. číslo.
GB

Skrinky s krídlovými plechovými dverami (Š × H × V: 1000 × 580 × 1950 mm)
1 × 5-dielna, na bočnici 4 – 60
pántové

na kľúč

62.954.XXX

62.966.XXX

62.960.XXX

57.145.XXX

60

pántové

na kľúč

62.955.XXX

62.967.XXX

62.961.XXX

57.146.XXX

2× 5-dielna, na bočnici

4

–

1 × 5-dielna, na zadnej stene

4

–

60

pántové

na kľúč

62.956.XXX

62.968.XXX

62.962.XXX

57.147.XXX

2 × 5-dielna, na zadnej stene

4

–

60

pántové

na kľúč

62.957.XXX

62.969.XXX

62.963.XXX

57.148.XXX

2 × 5-dielna, na zadnej stene

3

2 × 95

60/50

pántové

na kľúč

62.959.XXX

62.971.XXX

62.965.XXX

57.150.XXX

2 × 5-dielna, na zadnej stene**

4

–

60

pántové

na kľúč

62.958.XXX

62.970.XXX

62.964.XXX

57.149.XXX

Skrinky s krídlovými dverami s oknami (Š × H × V: 1000 × 580 × 1950 mm)
pántové

na kľúč

62.972.XXX

62.984.XXX

62.978.XXX

57.151.XXX

2× 5-dielna, na bočnici

4

–

60

pántové

na kľúč

62.973.XXX

62.985.XXX

62.979.XXX

57.152.XXX

1 × 5-dielna, na zadnej stene

4

–

60

pántové

na kľúč

62.974.XXX

62.986.XXX

62.980.XXX

57.153.XXX

2 × 5-dielna, na zadnej stene

4

–

60

pántové

na kľúč

62.975.XXX

62.987.XXX

62.981.XXX

57.154.XXX

2 × 5-dielna, na zadnej stene

3

2 × 95

60/50

pántové

na kľúč

62.977.XXX

62.989.XXX

62.983.XXX

57.156.XXX

2 × 5-dielna, na zadnej stene**

4

–

60

pántové

na kľúč

62.976.XXX

62.988.XXX

62.982.XXX

57.155.XXX

1 × 5-dielna, na bočnici 4 – 60

Systémy zamykania pre krídlové skrine
* konzoly pre CH: 4-dielne s 1 dielom pre tepelnú poistku
Pri objednávaní skrine z tejto
dvojstránky so zámkom CODE alebo
RFID Lock pridajte k číslu článku z
tabuľky koncovku «C» alebo «F» (napr.
62.954.XXX.C).

www.lista.com

** s prúdovým chráničom (16 A / 30 mA) a ističom
(CH = 10 A, D/F = 16 A)

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte
požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).
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NABÍJACIE SKRINKY
priehradkové

Skrinky na nabíjanie batérií LISTA sú
určené na bezpečné uloženie osobných
predmetov a zariadení, ako sú
smartfóny, tablety alebo batérie na ebicykloch. Vďaka použitiu doplnkov ku
skrinkám, deliacich materiálov a
rôznych energetických modulov je
možné všetky skrinky nakonfigurovať
jednotlivo a flexibilne prispôsobiť vašim
konkrétnym skladovacím potrebám.

Počet
priehradok

Veľkosť boxu
(Š × V mm)

Moduly
v priehradke

Art. číslo.
D / Schuko

Art. číslo
CH

Art. číslo.
F

Art. číslo
GB

Nabíjacie skrinky s 8 priehradkami na kľúčové zamykanie (Š × H × V: 810 × 585 × 1790 mm)
2×4

400 × 400

2 × 230 V

98.409.XXX

98.411.XXX

98.413.XXX

98.455.XXX

2×4

400 × 400

1 × 230 V, 2 × USB

98.415.XXX

98.629.XXX

98.417.XXX

98.457.XXX

2×4

400 × 400

1 × 230 V, 1× RJ45

98.419.XXX

98.631.XXX

98.421.XXX

98.459.XXX

Nabíjacie skrinky s 12 priehradkami na kľúčové zamykanie (Š × H × V: 1205 × 585 × 1790 mm)
3×4

400 × 400

2 × 230 V

98.410.XXX

98.412.XXX

98.414.XXX

98.456.XXX

3×4

400 × 400

1 × 230 V, 2 × USB

98.416.XXX

98.630.XXX

98.418.XXX

98.458.XXX

3×4

400 × 400

1 × 230 V, 1× RJ45

98.420.XXX

98.632.XXX

98.422.XXX

98.460.XXX

Uzamykací systém RFID

F

Energietické moduly pre nabíjacie skrine.

Pri objednávke nabíjacej skrine so
zámkom RFID Lock pridajte k číslu
artiklu z tabuľky koncovku
«F» (napr. 98.409.XXX.F)
Ostatné uzamykacie systémy sú k
dispozícii na požiadanie.
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2 × zásuvka 230 V

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte
požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).

Zásuvka 230 V,
USB napájanie

Zásuvka 230 V, RJ45,
bez sieťového kábla,
plug+play, Cat6

www.lista.com

SKRINKY NA NOTEBOOKY
Ploché, horizontálne usporiadané priehradky robia zo skrinky na notebooky LISTA
ideálne úložné riešenie pre notebooky atď. Umožňujú tiež mimoriadne priestorovo
úsporný dizajn a môžu byť flexibilne prispôsobené vašim požiadavkám pomocou
energetických modulov, uzamykacích riešení a ďalších možností.

Počet
Veľkosť boxu Moduly
priehradok (B × H mm) v priehradke

Art. číslo
D / Schuko

Art. číslo
CH

Art. číslo
F

Art.číslo
GB

Skrinka na notebooky s 10 priehradkami a cylindrickým zámkom (Š × H × V: 415 × 500 × 1790 mm)
1 × 10

330 × 140

1 × 230 V

98.600.XXX

98.597.XXX

98.598.XXX

98.599.XXX

Energetické moduly pre
skrinky na notebooky
Zásuvkovú konzolu je
možné objednať s jednou i s
dvoma 230 V zásuvkami na
priehradku.

www.lista.com

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte
požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).
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Najvyššia stabilita
a
krídlové dvere otváravé vpravo, namontované na
otočných čapoch s výstužnou kapsou pre väčšiu
bezpečnosť proti vlámaniu (DIN 4547)

Dobre premyslené vetranie
a
s vetracími otvormi na ráme skrinky i policiacha

Optimálna hygiena
a
vďaka hladkým policiam priehradok bez hrán pre
dôkladné vyčistenie priehradiek

Praktické vybavenie interiéru
a
s poličkou na čiapky, držiakom na uteráky a tyčou na
šaty s tromi posuvnými háčikmi na oblečenie pre
každú priehradku

Bezpečné uzamykanie
a
s uzamykacím systémom KEY Lock a na požiadanie i
ďalšími uzamykacími systémami

Ochrana proti korózii
a
vďaka pozinkovanej základni a práškovému lakovaniu

Mnohostranné využitie
s možnosťami nabíjania pre zariadenia PDA napájané z
batérie, notebooky, tablety, smartphony alebo e-bicykle

Nabíjacia skrinka pre E-kolobežky
a
s ďalšou nájazdovou rampou pred soklom
a

a
Zaručená bezpečnosť
vďaka úplnej zhode CE

NABÍJACIE SKRINKY

ako šatne alebo pre e-kolobežky
Šatňové skrinky LISTA s prípojkou napájania sú ideálne na uskladnenie prístrojov
napájaných z batérie. Či už v priemysle, obchode, úradoch, školách, univerzitách alebo
verejných budovách. Vďaka vstavaným zásuvkám je možné batérie nabíjať počas
skladovania, a preto sú okamžite pripravené na ďalšie použitie.

Šírka
(mm)

Počet oddielov ×
Šírka oddielu(mm)

Prevedenie
dverí

Moduly
v oddieli

Art. číslo
D / Schuko

Art. číslo
CH

Art. číslo
F

Art. číslo
GB

Nabíjacie skrinky s vešiakmi a cylindrickým zámkom (H × V: 500 × 1800 mm so soklom 100 mm)
600

2 × 300

900

3 × 300

hladké

2 × 230 V

98.156.XXX

98.155.XXX

98.161.XXX

98.162.XXX

hladké

2 × 230 V

98.158.XXX

98.157.XXX

98.159.XXX

98.160.XXX

98.167.XXX

98.168.XXX

98.169.XXX

Nabíjacie skrinky pre e-kolobežky s cylindrickým zámkom (H × V: 500 × 1700 mm)
1000

Šatňová skrinka s
nabíjacími modulmi

www.lista.com

2 × 500

dierované

Uchytenie e-kolobežky
suchým zipsom

2 × 230 V

98.166.XXX

Napájací modul nabíjacej
skrinky pre e-kolobežky

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte
požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).

Šatňová tyč

Napájací kábel
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Maximálna stabilita
a
so zváraným korpusom z elektrolyticky zinkovaného oceľového
plechu a dvojstennými samozatváracími dverami s
obmedzovačom otvárania

Vynikajúce ochranné vlastnosti
a
vďaka vysokokvalitnemu práškovému laku z polyesterovej
živice s vysokou odolnosťou proti svetlu a poveternostným
vplyvom, kryt skrinky a elektrické komponenty chránené pred
striekajúcou vodou (IP44 podľa DIN EN 60529), šikmá strecha
s predným previsom ako ochrana pred dažďom

Prepracované vedenie káblov
a
s chránenou kabelážou, napájaním na mieste pomocou
podzemného kábla, prístupom v základni k vodotesnej rozvodnej
skrini (IP65). Strecha a ľavá bočná stena slúžia ako odnímateľný
(zaskrutkovaný) inšpekčný vstup. Inšpekčný vstup je tiež v
najnižšej priehradke vrátane rozvodnej skrine umiestnenej v
podstavci.

Dobre premyslené vetranie
a
vďaka integrovanému rozptylu tepla a pasívnemu vetraniu
v každej komore
a

Zaručená bezpečnosť
vďaka úplnej zhode CE

Bezpečné uzamykanie
a
s bezpečnostným cylindrickým zámkom, depozitným
zámkom na mince alebo spoplatneným zámkom na
mince (iné zámkové systémy na požiadanie)

NABÍJACIE STANICE PRTE E-BICYKLE
pre vonkajšie použitie

Vďaka vysokej odolnosti voči svetlu a poveternostným podmienkam je nabíjacia stanica pre e-bicykle LISTA ideálne
vhodná na centrálne napájanie batérií pre e-bicykle i pedelec bicykle vo vonkajšom prostredí. Každá priehradka má
energetický modul s dvoma istenými zásuvkami. Tieto nabíjacie stanice pre e-bicykle sú ideálnym vybavením nielen pre
veľké spoločnosti či inštitúcie, ale i pre školy, univerzity, letiská, reštaurácie a hotely, ako aj pre iné verejné budovy.

Počet
priehradok

Veľkosť boxu
(Š × H × V mm)

Vybavenie
priehradky

Art. číslo
D / Schuko

Art.číslo
CH

Art.číslo
F

Nabíjacia stanica pre e-bicykle (Š × H × V: 600 × 500 × 2095/2000 mm, so soklom 200 mm)
1×4

500 × 470 × 435

2 × 230 V / 16 A s krytom,
1 × FI/LS spínač na box

Cylindrický zámok
s 3 kľúčmi a bezpečnostnou kartou

61.200.XXX

61.217.XXX

Depozitný mincový zámok 61.219.XXX

61.220.XXX

61.221.XXX

61.222.XXX

61.223.XXX

61.224.XXX

Cylindrický zámok
Spoplatnený minc. zámok

Depozitný mincový zámok
s krytom (bez ochrany IP × 4)

.495 .498 .499

61.218.XXX

Spoplatnený mincový zámok
mechanický (ohne IP × 4-Schutz)

Pri objednávaní použite požadovaný
trojmiestny kód (anstelle XXX).

El. zásuvky
2 × 230 V / 16 A s krytom,
1 × FI/LS spínač na box
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ELEKTRIFIKOVANÉ ZÁSUVKY

Všetky zásuvkové skrinky LISTA so šírkou 717 mm (36 E)
môžu byť teraz individuálne vybavené energetickými modulmi.
Vďaka zabudovanej el. konzole vnútri zásuvky je možné bezpečne
uložiť a nechať nabíjať mobilné zariadenia, ako sú batérie
nástrojov, diagnostické zariadenia, smartfóny či tablety. Veľkorysé
rozmery zásuvky umožňujú umiestnenie i väčších prenosných
zariadení. Zostavte si individuálne pre vás konfigurovanú
zásuvkovú skrinku podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Nakonfigurujte si jednoducho zásuvkovú skrinku podľa vašich predstáv:

1 Zvoľte si rám skrinky
Vyberte si skrinku z ponúkaných veľkostí,
zvoľte si požadovaný systém zamykania a
farbu skrinky.

2 Vyberte si zásuvky

3 Zvoľte si elektrické vybavenie

Zvoľte si výšku čela, nosnosť a farbu
zásuvky.
Súčet predných výšok (C) = svetlá výška (B)

C

12

Vyberte si požadovaný modul z
dostupných energetických modulov a
napájací kábel.
POZOR!
Do jednej skrinky je možné umiestniť
maximálne 3 zásuvky s energetickými
modulmi.

B

www.lista.com

Výrez otvoru v ráme skrinky. Elektrifikácia vrátane káblového zväzku, s výnimkou napájacieho kábla
(nutné objednať zvlášť). Poistka proti otvoreniu všetkých zásuviek súčasne. Vrátane KEY Lock,
štandardného zámku s vymeniteľnou cylindrickou vložkou. Ručné otváranie / zatváranie kľúčom.

1 Zvoľte si rám skrinky

Plocha rámu skrinky (Š × V)

36 × 27 E
717 × 572 mm

36 × 36 E
717 × 725 mm

Výška
(mm)

Svetlosť
(mm)

Art. číslo

Art. číslo

700

600

74.913.XXX

74.917.XXX

800

700

-

74.918.XXX

850

750

74.914.XXX

74.919.XXX

1000

900

74.915.XXX

74.920.XXX

1150

1050

-

74.921.XXX

1325

1225

-

74.922.XXX

1450

1350

74.916.XXX

74.923.XXX

1625

1525

-

74.924.XXX

i

Do rovnakého korpusu skrinky je možné inštalovať ľubovoľné poradie zásuviek s rôznymi výškami
prednej časti. Vnútro stien zásuviek je zo všetkých strán opatrené štrbinovou mriežkou v jednotkách (E)
17 mm, ktorá umožňuje samostatné členenie.

2 Vyberte si zásuvky

i

Ostatné uzamykacie systémy:
pozri samostatnú brožúru

Pri objednávaní skrinky so zámkom CODE Lock
uveďte okrem čísla článku z tabuľky koncovku «C»
resp. pre RFID alebo AUTO Lock koncovku «F»
alebo «A» (napr. 71.088.XXX.C).

Dôležité
Pri výbere zásuviek je rozhodujúca svetlá
výška krytu skrinky. Súčet výšok predných
kolies (C) musí zodpovedať svetlej výške (B)
(pozri obrázok na str. 12).
* Zásuvky s výškou čela 50 mm musia byť
umiestnené v najvyššej pozícii.

36 × 27 E
612 × 459 mm

Užitočná plocha zásuvky (Š × H)
Výška
(mm)

Užitočná
výška (mm)

Výška bočnice
(mm)

Art. číslo

Nosnosť zásuvky

75 kg

36 × 36 E
612 × 612 mm

Art. číslo
200 kg

Art. číslo
75 kg

Art. číslo
200 kg

Štandardné zásuvky bez elektrifikácie
50*

32,5

28,5

72.042.XXX

-

72.057.XXX

-

75

57,5

49

72.043.XXX

72.044.XXX

72.058.XXX

72.059.XXX

100

82,5

76

72.045.XXX

72.046.XXX

72.060.XXX

72.061.XXX

125

107,5

76

72.047.XXX

72.048.XXX

72.062.XXX

72.063.XXX
72.065.XXX

150

132,5

126

72.049.XXX

72.050.XXX

72.064.XXX

200

182,5

176

72.051.XXX

72.052.XXX

72.066.XXX

72.067.XXX

250

232,5

226

72.053.XXX

72.054.XXX

72.068.XXX

72.069.XXX

300

282,5

276

72.055.XXX

72.056.XXX

72.070.XXX

72.071.XXX

Elektrifikované zásuvky (max. 3 na skrinku)
S výrezom otvoru vrátane pripojovacieho kábla 3 m. Pre vybavenie: 1 × energetický modul

3 Zvoľte si elektrické vybavenie
A

B
1 × vypínač
1 × el. zásuvka 230 V

C

1 × prúdový chránič
(Tepelná poistka 10 A),
1 × el. zásuvka 230 V

200

57,5

49

74.973.XXX

74.820.XXX

74.976.XXX

74.823.XXX

250

82,5

76

74.974.XXX

74.821.XXX

74.977.XXX

74.824.XXX

300

107,5

76

74.975.XXX

74.822.XXX

74.978.XXX

74.825.XXX

Art. číslo
D/Schuko

Art. číslo
CH

Art. číslo
F

Art. číslo
GB
89.537.000

Energetické moduly

A

89.535.000

-

89.536.000

B

-

89.595.000

-

-

C

89.531.000

-

89.532.000

89.533.000

D

89.385.000

89.389.000

89.386.000

89.387.000

74.912.000

74.937.000

74.912.000

74.950.000

D
Napájací kábel
2 × el. zásuvka 230 V

www.lista.com

1 × el. zásuvka 230 V
2× USBnapájanie

vr. uzemnenia, dĺžka 3 m.

Informácie o farbách nájdete na strane 15. Pri objednávaní vložte
požadovaný trojciferný kód farby (namiesto XXX).
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LISTA AKO PARTNER
VITAJTE U JEDNOTKY NA TRHU
LISTA poskytuje nadhľad. S úspechom, skúsenosťami a štruktúrou.
Už viac ako 70 rokov umožňujeme našim zákazníkom pracovať
systematicky a efektívnejšie. Od nás získavate viac ako vysoko
kvalitný produkt, kompetentné poradenstvo a širokú škálu služieb:

Systém LISTA vytvára dokonale vzájomne prepojené riešenia pre
plynulé pracovné procesy. To z nás robí jedného z vedúcich
partnerov pre všetko, čo súvisí s továrenskými a skladovacími
zariadeniami na celom svete.

Symbol-Erk

deutsch

lärungen

Produkteigensc

haften

ESD
erhältlich
on request

Gehäusetragkraft
in kg

Auszugbod
entragkraft
in kg

Höheneinstellung
in mm

IV

Geprüfte
Sicherheit

Fachboden
tragkraft
in kg

Tischtragkraft
in kg

COMPACT

10 Jahre
Garantie

Schublade
ntragkraft
in kg

Vertikalau
szugtragkraft
in kg

COMPACT

BETRIEBS-

UND LAGE

REINRICHTU

IV

NGEN

Schliesssysteme
Key Lock

Die Standard-Sc
hliessung mit
einfache Anpassen
Wechselzyli
nder erlaubt
an bestehende
Der Verschluss
das
Schliesssyst
sichert alle
eme.
Schubladen
gleichzeitig.

Code Lock

Hier wird der
Schlüssel durch
ersetzt. Eine
einfache vier- eine Zahlenkombination
nation reicht,
bis sechsstellige
um die Schubladen
Zahlenkomb
ischränke zu
öffnen.

Remote Lock

Remote Lock
und
sind programmie sein fahrbarer Zwilling
Remote Lock
rbare elektronisch
Bedienung
Mobile
e Schliesssyst
per Handfunkse
Schränke. Stationäre
nder für stationäre eme mit
oder mobile
Schränke (Remote
permanente
Stromzufuh
r und können Lock) erfahren eine
mit bis zu sechs
Schränken verkettet auf einfachem Weg
und bedient
werden.

Remote Lock

Mobile

Die batteriebetr
iebene Ausführung
Remote Lock
von
für den Einsatz
in mobilen Schränken.
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Viac produktov a systémových riešení LISTA
nájdete v našom katalógu Compact.

Komplexný sortiment

Široká paleta služieb

od A ako archivačné skrine po Z ako zásuvkové systémy

ako školenie, montáž, vizualizácia atď.

Jeden systém nespočetne možností

Profesionálne plánovanie

vďaka voľne kombinovateľným modulom

Riešenia na mieru

presné a na mieru

Celosvetová sieť predaja a služieb
pre klientský servis bez obmedzení

pre zákazníkov so špecifickými požiadavkami
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Maximálna flexibilita

Prvotriedne referencie

vďaka voľnému výberu farieb, možností konfigurácie
a mnoho viac

od viac ako 100 000 známych spoločností na
celom svete

www.lista.com

12 ŠTANDARDNÝCH FARIEB
Maximálna flexibilita vďaka voľnému výberu farieb
Všetky farebne voliteľné produkty sú k dispozícii v 12 štandardných farbách a 6 farebných kombináciách bez príplatku. Trojmiestny
farebný kód (napr. .010) je súčasťou čísla výrobku. Pri objednávke vždy doplňte číslo výrobku požadovaným farebným kódom (napr.
70.701.010). Rám skrinky a zásuvky je možné objednať aj v rôznych farbách.

.010

Svetlomodrá
RAL 5012

.020

Svetlošedá
RAL 7035

.030

Zelená reseda
RAL 6011

.040

Modrá capri
RAL 5019

.050

Šedá metalická
NCS S 6502-B

.060

Čierna
NCS S 9000-N

.070

Červená rubin
RAL 3003

.080

Šedá pigeon
NCS S 4502-B

.090

Modrá gentian
RAL 5010

.100

Modrá signal
RAL 5005

.110

Biela pure
RAL 9010

.200

Šedá antrazit
RAL 7016

.519

Svetlošedá
RAL 7035
Šedá metalická
NCS S 6502-B

.521

Šedá metalická
NCS S 6502-B
Svetlošedá
RAL 7035

.512

Svetlošedá
RAL 7035
Červená rubin
RAL 3003

.522

Červená rubin
RAL 3003
Šedá metalická
NCS S 6502-B

6 FAREBNÝCH KOMBINÁCIÍ

.514

Svetlošedá
RAL 7035
Svetlomodrá
RAL 5012

.518

Svetlošedá
RAL 7035
Modrá signal
RAL 5005

ĎALŠÍCH 12 PREDDEFINOVANÝCH FARIEB

NABÍJACIE STANICE

(za prípatok)

(práškový lak pre vonkajšie použitie)

.120

Šedá aluminium
RAL 9007

.130

Biela aluminium
RAL 9006

.190

Modrá sky
RAL 5015

.180

Šedobiela
RAL 9002

.230

Šedá stone
RAL 7032

.240

Červená fire
RAL 3000

.140 Svetlošedá
NCS S 2000-N

Svetlošedá
RAL 7035

.220

Tyrkysová
RAL 5018

.498

Svetlošedá
RAL 7035
Svetlomodrá
RAL 5012

.280

Oranžová
RAL 2004

.499

Modrá ultramarin
RAL 5002

.210

Modrá brilant
RAL 5007

.260

Šedá bridlica
RAL 7015

Vaša individuálna požiadavka na farbu na vyžiadanie
LISTA je schopná splniť každú individuálnu požiadavku na
farbu. Okrem existujúcich štandardných a preddefinovaných
farieb je možné požadovaný produkt vyrobiť v ľubovoľnej
farbe na požiadanie.
www.lista.com

.495

.170

Svetlošedá
RAL 7035
Šedá metalická
NCS S 6502-B

Z dôvodu tlačových odchýlok sa táto farebná šablóna
môže líšiť od originálu.
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