
KARTOTÉKY PFA CENOVù V¯HODNÉ ¤E·ENÍ NEJEN PRO DOMÁCÍ KANCELÁ¤

KOVOVÁ KARTOTÉKA 
DVOUZÁSUVKOVÁ

typ PFA2

• vnûj‰í rozmûry: 
v. 672 mm x ‰. 413 mm x hl. 400 mm

• dvû zásuvky na ukládání závûsn˘ch
pofiadaãÛ formátu A4

• cylindrick˘m zámkem umístûn˘m v ãele
spodní zásuvky je moÏno zamknout obû
zásuvky najednou

KOVOVÁ KARTOTÉKA
âTY¤ZÁSUVKOVÁ

typ PFA4F

• vnûj‰í rozmûry: 
v. 1283 mm x ‰. 413 mm x hl. 400 mm

• ãtyfii zásuvky pro závûsné pofiadaãe
formátu A4

• cylindrick˘mi zámky umístûn˘mi v ãele
druhé a ãtvrté zásuvky je moÏno
zamknout vÏdy dvû a dvû zásuvky
nezávisle na sobû

KOVOVÁ KARTOTÉKA
T¤ÍZÁSUVKOVÁ

typ PFA3

• vnûj‰í rozmûry: 
v. 672 mm x ‰. 413 mm x hl. 400 mm

• dvû zásuvky s v˘‰kou ãela 150 mm, 
jedna zásuvka pro závûsné pofiadaãe
formátu A4

• cylindrick˘m zámkem umístûn˘m v ãele
spodní zásuvky je moÏno zamknout
pouze spodní vysokou a prostfiední
nízkou zásuvku. Horní zásuvka zÛstává
stále otevfiena.

ÚDAJE SPOLEâNÉ 
PRO CELOU ¤ADU PFA:

• povrchová úprava prá‰kov˘m
strukturovan˘m lakem v ‰esti základních
barevn˘ch odstínech

• jsou moÏné i rÛzné barevné kombinace
(viz obrázky) s pfiíplatkem 5 %  

• není moÏné pouÏít dûlící pfiíãky
• v˘suv zásuvek 80 %

Ceny:
od 1.775,- Kã (2.113,- Kã vãetnû DPH),
od 2.036,- Sk (2.423,- Sk vãetnû DPH)



ENPRAG s.r.o.
Pechlátova 17
150 00 Praha 5

e-mail: enprag@enprag.cz

tel.: +420 224 942 663
fax: +420 224 941 053
mobil: +420 603 413 479

www.enprag.cz

tel.: +421 2 44 63 41 81
fax: +421 2 44 63 41 82
mobil: +421 905 667 821

www.kartoteky.sk

KOVOTYP s.r.o.
Odbojárov 9 (vchod z Trnavskej)
831 04 Bratislava

e-mail: kovotyp@zoznam.sk

Sídlo a prodej âR: Sídlo a prodej SR:

KOVOVÁ KARTOTÉKA
âTY¤ZÁSUVKOVÁ

typ PFA4S

• vnûj‰í rozmûry: 
v. 672 mm x ‰. 413 mm x hl. 400 mm

• ãtyfii zásuvky s v˘‰kou ãela 150 mm
• cylindrick˘mi zámky umístûn˘mi v ãele

druhé a ãtvrté zásuvky je moÏno
zamknout vÏdy dvû a dvû zásuvky
nezávisle na sobû

KOVOVÁ KARTOTÉKA
T¤ÍZÁSUVKOVÁ

typ PFAM3S

• vnûj‰í rozmûry: 
v. 521 mm x ‰. 413 mm x hl. 400 mm

• na koleãkách
• tfii zásuvky s v˘‰kou ãela 150 mm
• cylindrick˘m zámkem umístûn˘m v ãele

prostfiední zásuvky je moÏno zamknout
pouze obû horní zásuvky, spodní zÛstává
stále otevfiena

KOVOVÁ KARTOTÉKA
DVOUZÁSUVKOVÁ

typ PFAM1S1F
• vnûj‰í rozmûry: 

v. 521 mm x ‰. 413 mm x hl. 400 mm
• na koleãkách
• jedna zásuvka s v˘‰kou ãela 150 mm,

jedna zásuvka pro závûsné pofiadaãe
formátu A4

• cylindrick˘m zámkem umístûn˘m v ãele
spodní zásuvky je moÏno zamknout obû
zásuvky najednou


