DE PESTE 150 DE ANI

CU UN SISTEM
ADECVAT PROPRIULUI
ATELIER
Un sistem cu detalii și accesorii
bine gândite

Bănci de lucru
și accesorii
Dulapuri
suspendate
Pereți per forați
și accesorii
Dulapuri înalte
și vestiare
Menghine și
multe altele
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DE PESTE

150 DE ANI

O ACTIVITATE CORESPUNZĂTOARE SE
BAZEAZĂ PE FAPTE
Cea mai înaltă calitate la un preț accesibil - aceasta este garanția Friedrich Küpper
GmbH de peste 150 de ani! De la menghine și până la echipamente complete de
atelier, pentru acasă sau afaceri - fabricate cu cea mai mare grijă și cu o valoare
practică ridicată. Și sistem adecvat. Garantat.
Consacratul profesionalism german - știm să îl prețuim și să îl îngrijim și să facem
tot ce ne stă în putință în acest sens. Sigiliul de calitate „Made in Germany” face
parte integrantă din filozofia noastră corporativă. La sediul nostru din Berlingen
(Eifel), echipamentele noastre de atelier sunt produse și ambalate cu cea mai înaltă
precizie, mulțumită mașinilor de ultimă generație utilizate. În calitate de producător,
putem garanta o perioadă de garanție completă de 5 ani, cu o conștiință curată, pe
baza controalelor periodice de calitate!

MANAGEMENTUL ÎN A CINCEA GENERAȚIE
Peggy Küpper-Kies si Matthias Kies

În fiecare zi, o echipă puternică de oameni calificați și dedicați lucrează pentru
a vă îndeplini așteptările prin servicii și fiabilitate. În detaliu, pentru imaginea de
ansamblu și, bineînțeles, cu implicare și raționament. Pentru noi, acestea nu sunt
doar simple cuvinte, ci reprezintă o chestiune firească.
ECHIPA DE PRODUCȚIE BERLINGEN

BERLINGEN / EIFEL

SUDURĂ PRIN PUNCTE

Anumite componente sunt conectate cu precizie
cu pistoale de sudură prin puncte.

INSTRUMENTE ȘTANȚARE
Instrumentele de ștanțare de înaltă calitate
garantează o calitate constantă.

CANTURI

ȘTANȚE
Ștanțele noastre sunt complet automate și pot găzdui până la
36 de instrumente de ștanțare diferite.

Centre de ștanțare de ultimă generație în 24 de ore.

ACOPERIRE
Stratul de acoperire din pulbere protejează tablele de oțel.

SISTEMUL NOSTRU, DINTR-O PRIVIRE
Un sistem cu detalii și accesorii bine gândite

Bănci de lucru disponibile
în 4 lățimi
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Sistem modular

Soluții inteligente pentru
colțuri

Soluții detaliate rafinate

Bancurile noastre de lucru sunt

Fie că este vorba despre sertare

În combinație cu elementul de

Nu numai pereții separatori pentru

disponibile în patru lățimi diferite.

sau uși care se pot încuia, alegeți

colț / elementul de legătură, un

sertarele noastre completează

Modelul potrivit pentru fiecare

modelul dorit din numeroasele

dulap încorporat poate fi împins

programul, sunt disponibile și

încăpere.

combinații posibile de bănci de

în colț. Astfel se ocupă spațiul

cărucioare pentru ateliere și o

lucru.

încăperii în mod optim.

masă laterală pe sistem de role.

DETALII PRIVIND ECHIPAMENTELE NOASTRE
BLAT DE LUCRU
Blat solid din lemn de fag, gros de 30 mm,
lipit și îmbinat, tratat cu ulei, pentru a
respinge murdăria și a proteja împotriva
deformării. Lemn certificat FSC.

SERTARE
Sertare cu role de ghidare pentru a asigura o
tragere ușoară și funcționare lină pe termen
lung, inclusiv elemente de blocare. Capacitate
de încărcare 25 kg (sarcină distribuită). Extensie
parțială de 80%.

MÂNERE
Mânerele solide din plastic armate cu fibră de
sticlă cu unitate de etichetare asigură o
imagine de ansamblu clară și ordine la locul
de muncă.

UȘI
Uși blocabile cu chei de rezervă. Suprafață
rezistentă la zgârieturi datorită stratului
protector acoperit cu pulbere. Tablă de oțel
cu grosimea de până la 1 mm.

PICIOARE CU ÎNĂLȚIME REGLABILĂ
Picioare cu înălțime reglabilă, pentru
a contracara podelele denivelate
(până la 2 cm).

Bănci de lucru disponibile în
6 variante de lățime

Pereți perforați cu accesorii
detaliate

Soluții de colț inteligente

Menghine și accesorii

Disponibil în șase lățimi diferite.

Pereții perforați alături de suportu-

Dulapul nostru de perete de colț

Menghinele, ferăstraiele și diversele

Depozitați piesele mici și acces-

rile sistemului permit accesul facil

reprezintă modul ideal de a umple

accesorii completează gama noastră

oriile de atelier în mod practic și

rapid la cele mai comune instru-

spațiul din conțuri din atelierul dvs.

și vă ajută să vă faceți treaba în mod

îngrijit în dulapurile cu dispozitiv

mente. Complementul ideal pentru

Zona de colț este astfel utilizată în

rapid și eficient.

de blocare.

bănci de lucru – dulapuri.

mod optim.
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ACOPERIRE
HÄNGESCHRÄNKE
CU PULBERE
Articolele noastre sunt prevăzute cu un strat de pulbere. Aceasta prezintă următoarele avantaje față de vopsirea convențională:
 Fără solvenți și fără emisii, deci foarte ecologic
 Randament ridicat al materialului, cu până la 40% mai ridicat
 Calitate mai bună a suprafeței, mult mai rezistentă la impact, zgârieturi și abraziune
 Rezistent la substanțe chimice
 Suprafață de aplicare de cel puțin de două ori mai mare într-un singur pas de lucru
 Poate fi încărcat imediat după ce suprafața s-a răcit
Aceasta înseamnă că acoperirea cu pulbere este semnificativ mai ecologică și mai robustă decât vopsirea convențională. Rășinile epoxidice fac, de
asemenea, acoperirea să fie mai flexibilă. Aceasta înseamnă că anumite componente pot fi chiar îndoite, fără ca vopseaua să se desprindă (cum este
cazul tăvilor noastre pentru sertare, spre exemplu).

LIVRARE ȘI SERVICE

7 SFAT UR I PEN T RU A
MEN Ț INE OR DINE A
Timp de livrare
Posibil în stoc în magazin, altfel durează aproximativ 14
zile, chiar și cu combinațiile de culori afișate în stânga.
Aproximativ 4 săptămâni pentru mărfuri asamblate și
înălțimi speciale.
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te*
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 Selecție vastă
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pentru af ișarea funcțională



Stare la livrare
Livrare în stare dezasamblată, într-o cutie robustă de
transport. Transport simplu și ușor de amplasat chiar și în
spații restrânse.

Servicii de asamblare
La cerere și pe baza unui cost suplimentar, putem oferi,
de asemenea, toate articolele în formă asamblată.
Mărfurile sunt apoi deja asamblate în fabrică și trimise de
un agent de expediere.
*disponibil opțional
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ierul ordonat

BĂNCI
HÄNGESCHRÄNKE
DE LUCRU
LĂȚIME 60 CM

Capacitate de încărcare până la 300 kg

Toate articolele sunt livrate demontate.
(Livrare în formă asamblată posibilă contra cost)

(B 60 cm | Î 84 cm | A 60 cm)

I 60 cm | Î 84 cm | A 60 cm

1 ușă blocabilă
1 sertar (Î. 12 cm)
Art.-Nr. 12396 (HB-Art. 5045254)

KG

I 60 cm | Î 84 cm | T 60 cm

100 kg

4 sertare (Î. 12 cm)
Art.-Nr. 12496 (HB-Art. 5045255)

I 60 cm | Î 84 cm | T 60 cm

1 ușă blocabilă
1 sertar (Î. 12 cm)
cu role (2 blocabile)

Art.-Nr. 12196 (HB-Art. 3205569)

I 60 cm | Î 84 cm | T 60 cm

I 60 cm | Î 84 cm | T 60 cm

1 ușă blocabilă
1 compartiment deschis

1 ușă blocabilă

Art.-Nr. 12096 (HB-Art. 5045252)

Art.-Nr. 12296 (HB-Art. 8775236

1 sertare (Î. 6,5 cm)

INFO

BĂNCI DE LUCRU DISPONIBILE LA ÎNĂLȚIMI SPECIALE (95 cm)
Băncile noastre de lucru (cu excepția băncilor de lucru cu roți) sunt disponibile și la o înălțime de lucru de 95 cm!
Fără mecanisme de șuruburi „nesigure”; utilizarea unui perete lateral mai înalt garantează stabilitate și încărcare
constantă. De asemenea, disponibil la cerere cu un sertar suplimentar în partea de jos
(Ambele opțiuni sunt asociate cu o taxă suplimentară).

Capacitatea de încărcare a sertarelor

Art.-Nr. 2SW95SC, 3SW95SC, 4SW95SC (HB-Art. 5899138, 5899139, 5900050)

individuale

(Taxă per perete lateral), în funcție de modelul 2, 3 sau 4 de Pereți laterali

Până la 25 kg (sarcină distribuită)

Înălțimi speciale de până la 95 cm

Înălțime standard 84 cm

Sertar suplimentar inferior pentru

până la 95 cm

84 cm

înălțimi speciale
60 cm

120 cm

Art.-Nr. 920-6

Art.-Nr. 925-6

(HB-Art. 5845635)

(HB-Art. 5845636)

Ulei de îngrijire pentru blaturi
Art.-Nr. 11250 (HB-Art. 10256080)
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BĂNCI DE LUCRU
LĂŢIME 120 CM

Capacitate de încărcare până la 300 kg

Toate articolele sunt livrate demontate.
(Livrare în formă asamblată posibilă contra cost)

( I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm)

I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

1 ușă blocabilă
3 sertare (Î. 12 cm)
1 compartiment deschis
Art.-Nr. 12086 (HB-Art. 5045232)

Picioare cu înălțime reglabilă (până
la 2 cm) pe toate băncile de lucru

I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

Varianta clasică

120 cm lățime se potrivesc în
aproape orice încăpere. De
aceea, aceste variante
„clasice” sunt încă în top cele
mai bine vândute sortimente!

I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

2 uși blocabile
2 sertare (Î. 12 cm)

6 sertare (Î. 12 cm)
1 compartiment deschis
Art.-Nr. 12116 (HB-Art. 5045233)

Art.-Nr. 12056 (HB-Art. 3205558)

I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

2 uși blocabile
2 sertare (Î. 6,5 cm)

1 sertar lat (Î. 12 cm)
6 sertare (Î. 12 cm)

1 sertare (Î. 12 cm)

Art.-Nr. 12126 (HB-Art. 5045234)

Art.-Nr. 12256 (HB-Art. 8775234)

I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

1 ușă blocabilă
5 sertare (Î. 12 cm)

4 sertare (Î. 12 cm)
Scaunul poate fi montat în
dreapta / stânga

Art.-Nr. 12046 (HB-Art. 3205547)

Art.-Nr. 12536 (HB-Art. 8670391)

I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

1 ușă blocabilă
4 sertare (Î. 12 cm)
2 sertare (Î. 6,5 cm)
Art.-Nr. 12246 (HB-Art. 8382958)
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I 120 cm | Î 84 cm | A 60 cm

Exemplu de utilizare
articolele 12536 și 12026

WERKBÄNKE
HÄNGESCHRÄNKE
LĂŢIME 170 cm / 240 cm

KG

Capacitate de încărcare până la 300 kg

Toate articolele sunt livrate demontate.
(Livrare în formă asamblată posibilă contra cost)

( Î 84 cm | A 60 cm)

I 170 cm | Î 84 cm | A 60 cm

3 uși blocabile
3 sertare (Î. 12 cm)
Art.-Nr. 12156 (HB-Art. 8382949)

I 170 cm | Î 84 cm | A 60 cm

I 170 cm | Î 84 cm | A 60 cm

1 ușă blocabilă

2 uși blocabile
6 sertare (Î. 12 cm)

6 sertare (Î. 12 cm)
Scaun

Art.-Nr. 12176 (HB-Art. 3205570)

Art.-Nr. 12576 (HB-Art. 5045248)

I 170 cm | Î 84 cm | A 60 cm

I 170 cm | Î 84 cm | A 60 cm

2 uși blocabile
5 sertare (Î. 12 cm)
2 sertare (Î. 6,5 cm)

1 ușă blocabilă
1 sertar lat (Î. 12 cm)
3 sertare (Î. 12 cm)

Art.-Nr. 12276 (HB-Art. 8775235)

Art.-Nr. 12036 (HB-Art. 5045238)

Poate fi combinat cu căruciorul de atelier 12020

I 240 cm

I 240 cm | Î 84 cm | T 60 cm

2 uși blocabile

1 sertar lat (Î. 12 cm)
5 sertare (Î. 12 cm)
Art.-Nr. 12286 (HB-Art. 7873277)

I 240 cm

I 240 cm | Î 84 cm | T 60 cm

1 ușă blocabilă
1 sertar lat (Î. 12 cm)
8 sertare (Î. 12 cm)
Art.-Nr. 12386 (HB-Art. 5845625)
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ACCESORII PENTRU BĂNCI DE LUCRU
Dulap încorporat ca soluție

Covoare din cauciuc fin

pentru colțuri

I 445 mm | Î 3 mm | A 435 mm

l 23 cm | Î 80 cm | A 47 cm

pentru sertar plat (Î.6.5cm) (bănci de
lucru + mese laterale) o suprafață
antiderapantă pentru uneltele dvs.

1 tragere blocabilă
2 Compartimente de depozitare

Art.-Nr. 951 (HB-Art. 5845638)
Art.-Nr. 12166 (HB-Art. 5045257)

Nu se poate încorpora
pentru combinații de colțuri de
mese de lucru și mese laterale
de 240 cm

Subdiviziune sertare
I 43,5 cm | Î 6 cm | A 43 cm

Covoare din cauciuc fin
I 445 mm | Î 3 mm | A 445 mm

pentru sertar (Î.12cm) (bănci de
lucru + mese laterale) Creează
o suprafață antiderapantă
pentru uneltele dvs.
Art.-Nr. 950 (HB-Art. 5845637)

pentru serat (Î. 12 cm) plastic
Art.-Nr. 955 (HB-Art. 7647459)

Covoare din cauciuc fin
I 960 mm | Î 3 mm | A 405 mm

pentru sertare late (Î.12cm) (bănci
de lucru) Creează o suprafață
antiderapantă pentru uneltele dvs.
Art.-Nr. 952 (HB-Art. 5845639)

Subdiviziune sertar
universal

pentru sertar ( Î.12 cm)
18 cutii în 4 dimensiuni diferite
Art.-Nr. 995 (HB-Art. 8775247)

Raft pentru compartimentul de
depozitare

Pentru compartimente de
depozitare cu uși blocabile, inclusiv
material de asamblare
Art.-Nr. 945 (HB-Art. 8775240)

Pentru ștechere Schuko

Suport unelte și priză multiplă

120 × 15 × 7 cm, fabricat din tablă
de oțel robustă, cu priză cu 3 căi
(IP 44), deschideri pentru aproape
toate tipurile de scule la care poate
fi înșurubat blatul de lucru de 120
Art.-Nr. 981 (HB-Art. 5845645)

Benzi spate / benzi de protecție

Lemn laminat de fag
pentru capsare sau înșurubare
Art.-Nr. 977 (HB-Art. 5845642) 60 cm, 1buc.
Art.-Nr. 978 (HB-Art. 5845643) 120 cm, 1buc.
Art.-Nr. 979 (HB-Art. 5845644) 170 cm, 1buc.

Scaun de atelier

Element de colț / element de

cu înălțime reglabilă 54 – 79 cm
vană gaze Baza stabilă din aluminiu

conectare

Art.-Nr. 70003 (HB-Art. 8846523)

pentru bănci de lucru și mese
laterale, inclusiv material de
asamblare
I 60 cm × A 60 cm
Art.-Nr. 12060 (HB-Art. 3205581)
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DULAPURI ÎNALTE ȘI VESTIARE
LĂŢIME 45,5 CM

KG

Rafturi de până la 75 kg

Toate articolele sunt livrate demontate.
(Livrare în formă asamblată posibilă contra cost)

( I 45,5 cm | Î 180 cm | A 45 cm)

I 45,5 cm | Î 180 cm | A 45 cm

I 45,5 cm | Î 180 cm | A 45 cm

1 ușă blocabilă
4 rafturi

1 ușă blocabilă, 3 rafturi
10 sertare (Î. 7 cm) cu
extensie completă

Art.-Nr. 70396 (HB-Art. 3395220)

Art.-Nr. 70796 (HB-Art. 5808263)

I 45 cm

Fachboden I 45 cm | A 38 cm

Subdiviziune sertar universal

Raft montat pentru dulapuri înalte /
de materiale cu lățimea de 45,5 cm
Art.-Nr. 910 (HB-Art. 8775237)

13 cutii în 4 dimensiuni diferite
pentru dulap materiale l 45,5 cm
NOU: SERTARE CU EXTENSIE COMPLETĂ

Art.-Nr. 990 (HB-Art. 8775246)

LĂŢIME 91 cm

I 91 cm | Î 110 cm | A 45 cm

1 ușă dublă blocabilă
3 rafturi

1 ușă dublă blocabilă
1 raft, 10 sertare (Î. 7 cm) cu
extensie completă

Art.-Nr. 71696 (HB-Art. 8382995)

Art.-Nr. 70696 (HB-Art. 8600180)

I 91 cm | Î 110 cm | A 45 cm

NOU: SERTARE CU EXTENSIE COMPLETĂ

Subdiviziune sertar universal

25 cutii în 5 dimensiuni diferite
pentru dulap materiale l 91 cm
Art.-Nr. 985 (HB-Art. 8775245)

I 90 cm

NOU: SERTARE CU EXTENSIE COMPLETĂ

I 91 cm | Î 180 cm | A 45 cm

1 ușă dublă blocabilă
4 rafturi
Art.-Nr. 70296 (HB-Art. 3395231)

I 91 cm | Î 180 cm | A 45 cm

I 91 cm | Î 180 cm | A 45 cm

Rafturi I 90 cm | A 38 cm

1 ușă dublă blocabilă
3 rafturi
10 sertare (Î. 7 cm)
cu extensie completă

1 ușă dublă blocabilă
10 sertare (Î. 7 cm) cu extensie
completă, 3 panouri perforate, 2
panouri cu 18 cutii fiecare, panouri și
panouri perforate care pot fi scoase

montat pentru dulapuri înalte / de
materiale cu lățimea de 91 cm

Art.-Nr. 70596 (HB-Art. 3822626)

Art.-Nr. 70886 (HB-Art. 5799534)

Art.-Nr. 915 (HB-Art. 8775238)
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DULAPURI SUSPENDATE
LĂŢIME 40 cm / 60 cm / 80 cm

Toate articolele sunt livrate demontate.
(Livrare în formă asamblată posibilă contra cost)

( Î 60 cm | A 20 cm)

I 40 cm | Î 60 cm | T 20 cm

I 40 cm | Î 60 cm | A 20 cm

1 ușă blocabilă
1 Panou spate din tablă de oțel
2 rafturi reglabile

1 ușă blocabilă
6 cutii 13 × 10 × 5 cm
12 cutii13 × 13 × 7 cm

Art.-Nr. 70336 (HB-Art. 5045295)

Art.-Nr. 70316 (HB-Art. 3205638)

I 40 cm

I 60 cm | Î 60 cm | A 20 cm

1 ușă blocabilă
2 Rafturi
6 cutii 13 × 10 × 5 cm
Art.-Nr. 70366 (HB-Art. 5045296)

I 60 cm

I 80 cm | Î 60 cm | A 20 cm

2 ușă blocabilă
12 cutii 13 × 10 × 5 cm
24 cutii 13 × 13 × 7 cm
Art.-Nr. 70226 (HB-Art. 3205649)

I 80 cm

I 60 cm | Î 60 cm | A 60 cm
I 80 cm | Î 60 cm | A 20 cm

2 ușă blocabilă
2 panouri spate din tablă de oțel
4 rafturi reglabile

2 ușă blocabilă
4 rafturi
Adâncime raft 19 cm

Art.-Nr. 70376 (HB-Art. 8223240)

Art.-Nr. 70126 (HB-Art. 5045297)

INFO


P anourile perforate pot fi, de asemenea, utilizate
împreună cu suporturile de sistem pentru a organiza
mai multe instrumente diferite.



Rafturile au o capacitate de încărcare de 5 kg

I 80 cm | Î 60 cm | A 20 cm

2 ușă blocabilă
1 Panou spate din tablă de oțel
2 rafturi reglabile
18 cutii13 × 10 × 5 cm
Art.-Nr. 70326 (HB-Art. 5045299)
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(sarcină distribuită) și pot fi reglate cu ușurință în
înălțime.

DULAPURI SUSPENDATE
LĂŢIME 120 cm / 160 cm / 240 cm

Toate articolele sunt livrate demontate.
(Livrare în formă asamblată posibilă contra cost)

( Î 60 cm | A 20 cm)

I 120 cm | Î 60 cm | A 20 cm

3 uși blocabile
3 Panou spate din tablă de oțel
4 rafturi reglabile
Art.-Nr. 70096 (HB-Art. 3205592)

I 120 cm

I 120 cm | Î 60 cm | A 20 cm

3 uși blocabile
2 Panou spate din tablă de oțel
2 rafturi reglabile
18 cutii13 × 10 × 5 cm

I 39 cm | A 14 cm
Rafturi din plastic rezistent (capacitate de încărcare de până la 5
kg sarcină distribuită), potrivite
pentru toate dulapurile de perete
cu perete perforat, cu înălțime
reglabilă

Art.-Nr. 70196 (HB-Art. 5045300)
Art.-Nr. 931 (2er-Set)
(HB-Art. 5799535)

I 160 cm | Î 60 cm | A 20 cm

2 uși blocabile
4 panouri spate din tablă de oțel
4 rafturi reglabile Ecran
luminos pentru iluminat
Art.-Nr. 70406 (HB-Art. 3205605)

I 160 cm

I 240 cm

I 240 cm | Î 60 cm | A 20 cm

4 uși blocabile
4 panouri spate din tablă de oțel
4 rafturi reglabile

12 cutii 13 × 10 × 5 cm
24 cutii 13 × 13 × 7 cm
Ecranluminos pentru iluminat

Art.-Nr. 70186 (HB-Art. 3865259)
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VESTIARE

Toate vestiarele sunt livrate complet asamblate.

Vestiar, Ușă dublă, 2 șine de

Vestiar cu 4 uși, 4 uși blocabile

Vestiar cu 20 uși, 20 compar-

îmbrăcăminte cu câte 3 cârlige
fiecare, 2 uși blocabile cu fante de
ventilație, picioare cu înălțime
reglabilă

cu fante de ventilație, 3 Cârlige
pentru fiecare compartiment, picioare cu înălțime reglabilă

timente blocabile cu fante de
ventilație, picioare cu înălțime
reglabilă

I 60 cm | Î 180 cm | A 35 cm

I 50 cm | Î 180,5 cm | A 25 cm

I 60 cm | Î 180 cm | A 48 cm

Art.-Nr. 70726 (HB-Art. 10256074)

Art.-Nr. 70736 (HB-Art. 10256077)

Art.-Nr. 70776 (HB-Art. 10178320)

Termen de
livrare

4 – 6 săptămân

i

Vestiar curățenie, Vestiar moto Vestiar
E-bike ideal pentru agenții de curățare și

ustensilele de curățat! De asemenea, ideal
pentru căști, jachete moto și baterii pentru
biciclete electrice cu căști și accesorii!
Picioare cu înălțime reglabilă
I 80 cm | Î 180 cm | A 48 cm
Art.-Nr. 70716 (HB-Art. 10256079)

CĂRUCIOR DE ATELIER ȘI ACCESORII
I 50 cm | Î 76 cm | A 47 cm
160 kg

adecvat pentru
scaunul 12536
și 12036

1 ușă blocabilă
2 sertare (Î. 9,5 cm)
1 covor de cauciuc antiderapant
Art.-Nr. 12026 (HB-Art. 5045273)

Subdiviziune sertare
I 52,8 cm | Î 5 cm | A 39,8 cm

adecvat pentru toate sertarele
căruciorului de atelier 12680, plastic foarte stabil și de înaltă calitate
Art.-Nr. 949 (HB-Art. 5845917)

I 72,5 cm | Î 93 cm | A 46,5 cm

Art.-Nr. 12680 (HB-Art. 5693495)

Covor de cauciuc

5 sertare mici (Î. 5,5 cm)
1 sertar mediu (Î. 12,5 cm)
1 sertar mare (Î. 19,5 cm)

I 532 mm | Î 3 mm | A 398 mm

pentru sertarele căruciorului 12680
Art.-Nr. 958 (HB-Art. 5859310)

pentru căruciorul de atelier 12680 și toți
pereții perforați Küpper cu găuri pentru chei



Suport pentru role de hârtie cu
compartiment de depozitare
I 27 cm | Î 22 cm | A 23cm

Rolă de 100 cm

Art.-Nr. 9009 (HB-Art. 5845918)

Lățime 100 cm, lungime 10 m, grosime
3 mm izolant, rezistență la intemperii, impermeabil, poate fi utilizat în interior și exterior.


2

210 kg

Cutie de depozitare sau cutie
de gunoi
I 26,5 cm | Î 22 cm | A 15,5cm
Art.-Nr. 7230 (HB-Art. 5859301)
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Art.-Nr. 957-R (HB-Art. 6819332)
Rolă înteagă

PEREŢI PERFORAŢI ŞI ACCESORII
I 120 cm

Art.-Nr. 70100
(HB-Art. 3205616)

l 120 cm | Î 60 cm

incl. 12 cârlige standard

3 componente cu găuri pentru chei,
40 cm incl. 12 cârlige standardi

6 buc. L 60 mm
6 buc. L 80 mm

Art.-Nr. 70100 (HB-Art. 3205616)

I 60 cm

I 60 cm | Î 60 cm

1 componentă cu găuri pentru chei,
60 cm, poate fi îndoit pentru a se
utiliza drept soluție de colț (când se
utilizează 2 panouri perforate)

I 40 cm

I 40 cm | Î 60 cm

1 componentă cu
găuri pentru chei, 40cm
Art.-Nr. 70300 (HB-Art. 5045302)

Art.-Nr. 70305 (HB-Art. 6606774)

Compartimente de depozitare deschise
I 120 cm | Î 14 cm | A 10 cm

18 cutii 13 x 10 x 5 cm
Art.-Nr. 13042 (HB-Art. 5045303)

I 120 cm | Î 60 cm

3 componente de 40 cm
6 cutii 13 x 10 x 5 cm
12 cutii13 x 13 x 7 cm
30 cutii 13 x 18 x 9 cm

I 40 cm | Î 60 cm

1 componentă de 40 cm
6 cutii13 x 10 x 5 cm
12 cutii13 x 13 x 7 cm
Art.-Nr. 13072 (HB-Art. 5045304)

Art.-Nr. 13062 (HB-Art. 5045306)

Metall

Metall

Metall

Metall

Cutie de depozitare sau cutie
de gunoi

Suport pentru role de hârtie cu
compartiment de depozitare

I 26,5 cm | Î 22 cm | A 15,5 cm
adecvată pentru căruciorul de atelier
12680 și toate panourile perforate

I 27 cm | Î 22 cm | A 23 cm
adecvat pentru căruciorul de atelier
12680 și toate panourile perforate

Küpper cu găuri pentru chei

Küpper cu găuri pentru chei

Art.-Nr. 7230 (HB-Art. 5859301)

Art.-Nr. 9009 (HB-Art. 5845918)

Metall

Metall

270 × 60 mm

540 × 60 mm

550 × 155 mm

125 × 255 mm

Suport universal pentru scule scurt, pentru
înșurubare pe peretele perforat. Pentru
multe instrumente comune - acoperire cu
pulbere neagră
Art.-Nr. 98909 (HB-Art. 6245766)

Suport universal pentru scule lung, pentru
înșurubare pe peretele perforat. Pentru multe
instrumente comune - acoperire cu pulbere
neagră.

Raft pentru înșurubare pe peretele
perforat - negru acoperit cu pulbere

Suport chei, pentru înșurubare pe peretele
perforat - negru acoperit cu pulbere

Art.-Nr. 98906 (HB-Art. 6245763)

Art.-Nr. 98907 (HB-Art. 6245764)

Art.-Nr. 98908 (HB-Art. 6245765)
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SUPORT
HÄNGESCHRÄNKE
SISTEM PENTRU PEREŢI PERFORAŢI

(Plastic / Metal)

Cârlig de perete perforat standard

6 cârlige mari de 80 mm
6 cârlige mici de 60 mm
cromate (galvanizate)

2

Art.-Nr. 72000 (HB-Art. 5091685), 1 set

Suport instrumente

Lungime 39,3 cm, lățime 7 cm

1

Art.-Nr. 7215 (HB-Art. 6166491)

pentru șurubelnițe, pile, dălți, ace
de punctare, unelte de secționare

pentru foarfece, discuri, pile, chei,
matrițe, role de bandă adezivă,
ochelari de protecție etc.

Art.-Nr. 7201-1 (HB-Art. 3205650)

30 mm, 5 buc.

Art.-Nr. 7202-1 (HB-Art. 3205683)

30 mm, 5 buc.

Art.-Nr. 7201-3 (HB-Art. 3205672)

3

60 mm, 5 buc.

6

Art.-Nr. 7202-3 (HB-Art. 3205707)

60 mm, 5 buc.

8

5

gata de atârnat
Cutii de plastic ambalate
cu piese mici

spre exemplu, pentru ciocane etc.

Lungime cârlig 55 mm,
Distanţă 40 mm

Lungime cârlig 75 mm,
Distanţă 11 mm

Art.-Nr. 7204 (HB-Art. 3205729), 4 buc.

	Art.-Nr. 7203 (HB-Art. 3205718),

11
9

4 buc.
10

pentru clești,
Borne de cablu etc.

Lungime cârlig 50 mm,
Distanţă 50 mm
	Art.-Nr. 7205 (HB-Art. 3205730),

4 buc.
11

13
15

16

pentru șurubelnițe, pile, dălți, ace
de punctare, unelte de secționare

pentru chei inelare și chei pentru
piulițe, Ferăstrău cu coardă

Art.-Nr. 7207-1 (HB-Art. 3205752)

Suport

13 mm, 5 buc.

Art.-Nr. 7206 (HB-Art. 3205741)

	Art.-Nr. 7207-2 (HB-Art. 3205763)
18 mm, 5 buc.

75 × 125 mm, 1 buc.

	Art.-Nr. 7207-3 (HB-Art. 3205774)

23 mm, 5 buc.
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SUPORT SISTEM PENTRU PEREŢI PERFORAŢI
HÄNGESCHRÄNKE

(Plastic / Metal)

Cutie pentru piese mici pentru
cuie, Cârlige, șuruburi, dibluri,
piulițe, nituri, șaibe

pentru burghie, ștanțe
26 orificii de introducere, de la
1-13 mm

Art.-Nr. 7208 (HB-Art. 3205785)

Art.-Nr. 7209 (HB-Art. 3205796)

55 × 125 mm, 1 buc.

55 × 125 mm, 1 buc.

17

16

Pentru inserții de șuruburi, orificii de
introducere Inbus 23, de la 1,9 la 16,4 mm
Art.-Nr. 7210 (HB-Art. 3205809)

55 × 125 mm, 1 buc.
18

pentru punctatoare de centrare,
punctatoare, Cheie tubulară,
12 orificii de introducere, de
16,4 mm

pentru creioane, dălți, instrumente de
marcaj, Freză de sticlă, riglă gradată
în țoli

Art.-Nr. 7211 (HB-Art. 3205810)

30 mm, 2 buc.

Art.-Nr. 7212 (HB-Art. 3205821)

55 × 125 mm, 1 buc.
19

20

plastic robust, poziționabil
individual, ușor de reglat prin
agățare pe peretele perforat

Suport universal pentru toate casetele

	Art.-Nr. 931 (HB-Art. 5799535)

suspendate Küpper.

de depozitare uzuale. Potrivit pentru
pereții perforați sau dulapurile
Reglabil în orice moment!

39,3 × 13,8 cm, 2 buc.

	Art.-Nr. 7216 (HB-Art. 6166492) 			

39,3 × 1,5 cm, 1 buc.
22

21

Falra szereléshez is!

Suport pentru prize multiple,
incl. 5 cleme pentru fixarea
cablului
Art.-Nr. 7217 (HB-Art. 10256078)
160 × 55 mm, 1 buc.

23

Suport pentru tablete și
smartphone. incl. 2 cleme
pentru fixarea cablului
	Art.-Nr. 7218 (HB-Art. 10256075)

80 × 65 mm

24

17

MENGHINE
HÄNGESCHRÄNKE
Art.-Nr. 1012 (HB-Art. 6416264)

Art.-Nr. 1010 (HB-Art. 6416262)

Lățime 100 mm
Lățime deschidere 100 mm
Adâncime deschidere 65 mm
Nicovală 40 × 50 mm

Lățime 150 mm
Lățime deschidere 150 mm
Adâncime deschidere 90 mm
Nicovală 65 × 80 mm

Art.-Nr. 1011 (HB-Art. 6416263)

Art.-Nr. 1014 (HB-Art. 6416265)

Lățime 125 mm
Lățime deschidere 125 mm
Adâncime deschidere 75 mm
Nicovală 50 × 70 mm

Reglarea înălțimii cu vană
gaze, potrivită pentru
menghina 1011

Pentru menghină de 125 mm

rotativ la 360° înălțime reglabilă
până la 240 mm greutate
aproximativ 12,2 kg

Menghine profesionale, forjate, în trei variante de dimensiune
Design solid și precis, placă de nicovală mare, dinți frezați pentru prinderea materialului, fălci din oțel / fălci de prindere a țevilor,
două șuruburi pentru reglarea ghidajului, dispozitiv de prindere a țevilor.

ACCESORII ȘI UNELTE

Art.-Nr. 960 (HB-Art. 8775241) 60 x 60 cm

Art.-Nr. 941 (HB-Art. 7078431)

Art.-Nr. 965 (HB-Art. 8775242) 120 x 60 cm

Picioare pentru banca de lucru,
sudate, realizate din tuburi pătrate,
pentru auto-asamblarea unei bănci
de lucru
aprox. Î. 84 x 58 cm (fără placă)

Art.-Nr. 970 (HB-Art. 8775243) 170 x 60 cm
Art.-Nr. 975 (HB-Art. 8775244) 240 x 60 cm

Blat solid din fag, laminat, cu
grosimea de 30 mm
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Art.-Nr. 14055 (HB-Art. 7666533)
120 x 60 cm

Blat de lucru cu placaj din fag din lemn real
de 1 mm, lăcuit, grosime 30 mm

FERĂSTRAIE ȘI LAME DE FERĂSTRĂU

Toate ferăstraiele sunt livrate parțial asamblate.

PERFEKT III, Art. Nr. 3332 (Art. HB 3869514)
Date tehnice:

Lățimea de tăiere la 90° 160 mm
Lățimea de tăiere la 45° 100 mm
Înălțimea de tăiere 120 mm
Lungime masă 400 mm
Lungime blat 550 mm
Unghi cu grătar la 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5° Unghi reglabil
continuu cu piuliță de blocare:
· cu lamă de ferăstrău universală
· cu reglarea adâncimii de tăiere
· cu opritor reglabil pe lungime

PERFEKT „S“, Art.-Nr. 3030 (HB-Art. 3869515)
Date tehnice:

Lățime de tăiere 190 mm
Înălțime de tăiere la 90° 160 mm
Înălțime de tăiere la 45° 120 mm
vertical Înălțime de tăiere la 45° 105 mm
Lungime masă 600 mm
Lungime blat 620 mm
Unghi cu grătar
· vertical 90° / 45° / 30°
· orizontal 90° / 45° / 36° / 30° / 22,5°

Unghi reglabil continuu cu piuliță de blocare: vertical sau orizontal
45°/ 90° / 45°
· cu ferăstrău și lamă de ferăstrău universal
· cu opritor reglabil pe lungime
· cu două cleme de blocare materiale
Lamă de ferăstrău universal

pentru lemn, metal ușor, plastic, 14 dinți / țol, dinți întăriți
550 mm Art.-Nr. 603 (HB-Art. 7041368)

la Art.-Nr. 3332 „PERFEKT III“
620 mm Art.-Nr. 665 (HB-Art. 5845633)

la Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“
Lamă de ferăstrău din metal

22 dinți / țol, HSS, dinți zimțați
550 mm Art.-Nr. 303 (HB-Art. 7041369)
la Art.-Nr. 3332 „PERFEKT III“
620 mm Art.-Nr. 335 (HB-Art. 5845630)
la Art.-Nr. 3030 „PERFEKT S“
19

Producția noastră modernă care acoperă activitățile de
producție și depozitare este situată în frumoasa locație
Eifel. Suntem în această locație din anii 1970. Compania a
fost înființată în Remscheid în 1869. Din motive de spațiu,
sediul a fost mutat în Eifel.

VREȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE?
Vizionați videoclipul nostru
YouTube privind
echipamentele de atelier!

DE 01 / 2022

Ștampila distribuitorului dvs. specializat

Friedrich Küpper GmbH
Friedrich-Küpper-Weg
54570 Berlingen
Germania
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Fon +49 (0) 65 91 – 95 42 0
Fax +49 (0) 65 91 – 95 42 17
info@friedrich-kuepper.de
www.friedrich-kuepper.de

