
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premýšľate aj vy ako zabezpečiť drahú výpočtovú techniku pred vandalmi na vašej škole? Máme pre vás riešenie! 
Ponúkame veľmi praktické riešenie pre úschovu a dobíjanie notebookov na školách pre potreby žiakov a personálu, formou 
cenovo dostupných uzamykateľných mobilných vozíkov alebo pevne stojacich skríň. V každej priehradke pre notebook je 
zástrčka na prepojenie nabíjania, u skríň samostatné uzamykanie každého oddelenia zámkom s dvoma kľúčikmi. Vozíky aj 
skrinky sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu, zváraná oceľová konštrukcia zabezpečuje bezpečnosť proti vandalizmu. 
Výrobky je možné dodať aj v prevedení bez elektrického rozvodu. Farba podľa výberu (RAL vzorkovník). 

Mobilný vozík pre 16 notebookov 
bez elektrického rozvodu, rozmery vozíka 
116x119x50cm (VxŠxH), váha 88kg 
Cena: 449,00 € 

 
Mobilný vozík pre 16 notebookov s elektrickým 
rozvodom, oceľová konštrukcia, rozmery 
vozíka 116x119x50cm (VxŠxH), váha 90kg 
Cena: 619,00 € 

RAL 9010   RAL 9015       RAL 7035     RAL 9005      RAL 3020      RAL 5018     RAL 5010    RAL 6011     RAL 6033     RAL 5012     RAL 8016     RAL 7032      RAL 3005 
 

Radi by ste umiestnili počítač pripojený na internet na frekventované miesto 
na škole ale bojíte sa poškodeniu alebo odcudzeniu zariadení? Ponúkame 
vám cenovo dostupné zabezpečenie formou voľne stojacej oceľovej skrini pre 
stolový počítač. V hornej časti je miesto pre osadenie LCD monitora až do 
veľkosti 23“ ktoré je uzamknuté za bezpečnostným sklom. V dolnej časti je za 
nepriehľadnými uzamknutými dverami priestor na uloženie  ďalších periférií 
(PC, záložný zdroj, tlačiareň...) a tiež bezpečne nainštalovaný elektrický 
rozvod. Ostáva už len spomenúť poličku pre pohodlné zasunutie a uschovanie 
klávesnice s myškou ktorá je taktiež uzamknutá keď nie je potrebná. Skriňa je 
vybavená výškovo nastaviteľnými nohami pre prispôsobenie nerovným 
podlahám. Spodná časť obsahuje tichý ventilátor pre lepšie chladenie 
zariadení a indikátor napájania, nachádza sa v nej tiež nastaviteľná polica 
ktorá umožňuje zmenu výšky police v závislosti od veľkosti skrinky počítača. 
Tento výrobok je ideálne riešenie aj do školských dielní kde je zvýšená 
prítomnosť prachu a iných nečistôt ktoré poškodzujú drahý Hardware. 

Skrinka pre úschovu 10 notebookov bez elektrického 
rozvodu, rozmery skrinky 180x40x50cm (VxŠxH) 
Cena: 369,00 € 
 

Skrinka pre úschovu 10 notebookov s elektrickým 
rozvodom, rozmery skrinky 180x40x50cm (VxŠxH) 
Cena: 495,00 € 

Cena: 649,00 €  

Mobilný vozík pre 26 notebookov 
bez elektrického rozvodu 
Cena: 689,00 € 

 
Mobilný vozík pre 26 notebookov 
s elektrickým rozvodom 
Cena: 985,00 € 
 

- NOVINKA - 


