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Broșură tehnică 
BIBLIOTECA (Raft) 

 
 

 Cod identificare - RAFISJBV. 
 La constructia bibliotecii se va utiliza o singura nuanta de PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, 

pentru imbinarea placilor fiind utilizate eurosuruburi cu dimensiunea de 7x50 mm, mascate cu capacele 
autoadezive la nuanta PAL-ului. Pentru rezistenta, muchiile vizibile sunt cantuite cu cant ABS avand 
grosimea de 0,4mm, la nuanta PAL -ului. 

 La interior, biblioteca, contine 4 rafturi, de aceeasi nuanta cu PAL-ul utilizat la confectionarea cadrului 
exterior, dintre care  2 rafturi cu posibilitatea modificarii pozitiei, adancimea acestora fiind mai mica cu 
10 mm decat cadrul exterior (rafturile sunt aliniate la limita din spate a cadrului). In vederea permiterii 
modificarii pozitiei raftului, pe partea interioara a cadrului, se  executa pe directia verticala (pentru 
fiecare raft) pe o lungime de minimum 300 mm, doua siruri de gauri paralele, distanta dintre acestea 
fiind 50 mm). Distanta dintre sirurile de gauri este de 240 mm, iar ansambul de gauri format este 
pozitionat central fata de limitele exterioare ale cadrului. Rafturile sunt cantuite cu cant ABS, avand 
grosimea de 0,4mm la nuanta PAL-ului. Pentru sustinerea rafturilor se vor utiliza suporti polita metalici 
avand dimensiunea φ 5 mm prevazuti cu opritor in zona mediana. Pentru a oferi rigiditate structurii, 
dulapul este  prevazut in zona mediana cu 2 rafturi fixe montate cu eurosuruburi, mascate cu capacele 
autoadezive avand nuanta PAL-ului. 

 La partea din spate, cadrul bibliotecii se  inchide prin montarea unei placii de PFL de aceeasi nuanta 
(sau fibra, daca e cazul) cu PAL-ul utilizat la constructia cadrului exterior, pentru prinderea acesteia 
utilizandu-se holsuruburi (placa de PFL va fi prinsa si de rafturile fixe ale bibliotecii) 

 Pentru asezarea pe pardoseala, biblioteca este prevazuta cu picioare din material plastic reglabile pe 
inatime, montarea acestora realizandu-se prin infiletare (daca reglajul picioarelor se realizeaza din partea 
interioara a bibliotecii, sistemul de va masca cu ajutorul unor capacele din material plastic in nuanta 
PAL-ului ) 

 Dimensiuni cadru 800x330x1970 (LxAxH) 
 Adâncime raft 320 mm 
 Dimensiuni picioare 50x27 mm (DxH) 
 Material: PAL melaminat suprafață structurată (1 nuanță) 


