
KARTA KATALOGOWA 
 

 

DIGITUS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ASSMANN. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego 
na zdjęciach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w treści karty katalogowej bez wcześniejszego poinformowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie. 
 

 

Półki stałe 19", wysokość: 1U lub 2U, głębokość: 250 - 650 mm,  

nośność: 15 lub 25 kg, mocowanie 2 lub 4 punktowe, kolor: czarny, szary, 

śruby i uchwyty montażowe w komplecie 

 

 
 

 

 

Właściwości ogólne 

• Szerokość: 19” 

• Wysokość: 1U, 2U 

• Nośność: 15kg, 25kg 

• Kolor: Czarny, Szary 

• Sposób mocowania: 2 punktowy, 4 punktowy 

• Materiał: blacha stalowa malowana proszkowo 

• Śruby i uchwyt montażowy (dla półek mocowanych w 4 punktach) w komplecie  

 

Zestawienie symboli produktów 

TN-19-250-1U-BK - Półka stała 19", 1U, gł. 250 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, czarny, śruby w 

komplecie 

TN-19-250-1U-GY - Półka stała 19", 1U, gł. 250 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w 

komplecie 

TN-19-350-1U-BK - Półka stała 19", 1U, gł. 350 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 4 punktach, czarny, śruby i 

uchwyt w komplecie 

TN-19-350-1U-GY - Półka stała 19", 1U, gł. 350 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 4 punktach, szary, śruby i 

uchwyt w 

TN-19-350-2U-BK - Półka stała 19", 1U, gł. 350 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, czarny, śruby w 

komplecie 
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TN-19-350-2U-GY - Półka stała 19", 1U, gł. 350 mm, nośność 15 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w 

komplecie 

TN-19-450-1U-BK - Półka stała 19", 1U, gł. 450 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 4 punktach, czarny, śruby i 

uchwyt w komplecie 

TN-19-450-1U-GY - Półka stała 19", 1U, gł. 450 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 4 punktach, szary, śruby i 

uchwyt w komplecie 

TN-19-550-1U-BK - Półka stała 19", 1U, gł. 550 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 4 punktach, czarny, śruby i 

uchwyt w komplecie 

TN-19-550-1U-GY - Półka stała 19", 1U, gł. 550 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 4 punktach, szary, śruby i 

uchwyt w komplecie 

TN-19-650-1U-BK - Półka stała 19", 1U, gł. 650 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 4 punktach, czarny, śruby i 

uchwyt w komplecie 

TN-19-650-1U-GY - Półka stała 19", 1U, gł. 650 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 4 punktach, szary, śruby i 

uchwyt w komplecie 

 

 

 

 

  


