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1. A termék általános bemutatása 

Cégünk többféle munkaasztal típust is forgalmaz. Széles körű termékkínálatunkban 
megtalálható minden igénynek megfelelő termék, katalógusunk széles választékban kínálja az 
előre tervezett termékeket, de bármilyen különleges igényt ki tudunk elégíteni. Katalóguson 
kívüli követelményekkel, egyéni igényekkel és módosítási kérésekkel keresse meg kollégáinkat 
a honlapunkon található elérhetőségek egyikén: 

https://innovention.hu/kapcsolat/ 
info@innovention.hu 

+36304917031 

Jelen katalógusban cégünk, az Innovention Kft. csavarozott acélvázas munkaasztal 
termékcsaládjának elemeit és tagjait mutatjuk be.  

2. Termékadatok, termékváltozatok 

Termékünk megfelelő stabilitást biztosító 
vázszerkezettel rendelkezik: 

• 2 mm-es porfestett, hajlított 
acélszelvényekből álló váz 

• szerelés M8-as rozsdamentes csavarokkal 

Különböző igénybevételekhez alkalmazható 
asztallapok elérhetőek: 

• 18 mm-es rétegelt bükk asztallap – kisebb 
terhelés 

• 30 mm-es rétegelt bükk asztallap – nagyobb 
teherbírás 

• 18 mm-es csúszásgátló bevonattal rendelkező rétegelt bükk asztallap – magasabb 
kopásállósági tulajdonságok 

• 28 mm-es táblásított lucfenyő asztallap – nagy teherbírás, jobb termékmegjelenés 

A munkaasztalok magassága: 800 mm + az asztallap vastagsága, így állítható magasságú 
székkel ülő munkához, illetve álló munkavégzéshez is ideális. 

A termék a masszív elemeknek és kötőelemeknek köszönhetően jó teherbíró. A katalógusban 
megtalálja a termékek fő jellemzőit és méreteit. Egyéb kérdés esetén kérjen információt 
kollégáinktól a fenti elérhetőségek egyikén. 

A munkaasztalok teherbírása általánosan 200 [kg]. 

 



 
Innovention Kft. – Acéllábas munkaasztalok termékkatalógus 

    

3 
 

INNOVENTION KFT. 
www.innovention.hu 

m (magasság) 

h (hosszúság) 

sz (szélesség) 

 

3. Termékkatalógus 

Az alábbiakban a termékek különböző variánsait mutatjuk be. Táblázatunkban a 
termékvariációk minden lehetséges eleme feltűntetésre került, egyéni igényekkel pedig 
keresheti kollégáinkat. 

A termékek méretei az alábbi ábrák szerint értendőek: 
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3.1. Csavarozott acélvázas munkaasztalok: 
 

Cikkszám Asztal típusa Asztallap típusa Méretek [mm] 
sz h m 

MCS-1-18 csav. acélvázas RB – 18 [mm] 1000 600 818 
MCS-1-30 csav. acélvázas RB – 30 [mm] 1000 600 830 
MCS-1-K csav. acélvázas RBC – 18 [mm] 1000 600 818 
MCS-1-L csav. acélvázas TL – 28 [mm] 1000 600 828 
MCS-1.2-18 csav. acélvázas RB – 18 [mm] 1200 600 818 
MCS-1.2-30 csav. acélvázas RB – 30 [mm] 1200 600 830 
MCS-1.2-K csav. acélvázas RBC – 18 [mm] 1200 600 818 
MCS-1.2-L csav. acélvázas TL – 28 [mm] 1200 600 828 
MCS-1.5-18 csav. acélvázas RB – 18 [mm] 1500 600 818 
MCS-1.5-30 csav. acélvázas RB – 30 [mm] 1500 600 830 
MCS-1.5-K csav. acélvázas RBC – 18 [mm] 1500 600 818 
MCS-1.5-L csav. acélvázas TL – 28 [mm] 1500 600 828 

* A táblázatban használt kódok jelentése:  
RB = rétegelt bükk  
RBC = rétegelt bükk csúszásgátló bevonattal  
TL = táblásított lucfenyő 

 

4. Rendelési információ 

Termékeinket weboldalunk https://innovention.hu/ munkaasztalok alpontjában 
https://innovention.hu/termekkategoria/munkaasztalok/, e-mailben elküldve az 
info@innovention.hu címen, vagy a honlapon található elérhetőségeken rendelheti meg. 

A katalógusban található termékeinkre vonatkozó szállítási határidő a megrendelés 
visszaigazolásától számított 20 munkanap. Rövidebb szállítási idő igény esetén jelezze felénk 
a megrendelésben, kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot. 

  

https://innovention.hu/
https://innovention.hu/termekkategoria/munkaasztalok/
mailto:info@innovention.hu
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