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A MODERN ÉS EGÉSZSÉGES MUNKAKÖRNYEZETÉRT



A poliuretán bevonat hosszú távú védelmet biztosít, ipari, közületi és háztartási padlók számára, használt és új burkolatok 
esetén egyaránt.

A PU bevonatolást alkalmazhatjuk PVC, linóleum, gumi, műgyanta, beton, fa, parafa padlókon.

A használt burkolatoknál a felületkezelést szükség esetén mindig a burkolatok helyreállítása előzi meg, mint pl. hegesztések, 
felületi egyenetlenségek, szakadások, kitöredezések javítása. Amennyiben nincsenek sérülések, színtelen bevonattal védhetjük a 
burkolatot, de ha új designt szeretne a megrendelő vagy esztétikai hibák miatt szükséges, a színes PU bevonattal korlátlan variáció 
áll rendelkezésre. A padló dekorációnál megvalósítható 180 féle színváltozatban bordűrözés, logózás, képfestés, chipsszórás, 
közlekedési útvonal felfestés, sport pályavonalazás. A PU felületkezelés egységességénél fogva rendkívül könnyen tisztítható, 
csökken a tisztítási idő és költség.

PU SEALER FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIA
PU védőréteg nélkül az intenzív 
használat és a szennyeződések 
végleges károsodást 
okozhatnak a padló felületén.

Megbízható védelem. A PU 
Sealer extrém erős védőréteget 
képez és megóvja a padlót az 
idő előtti elhasználódástól.

PU BEVONAT JELLEMZŐI, ELŐNYEI:

 k Bontás nélküli felújítás

 k Pormentes kivitelezési technológia

 k Évekig tartó védelem

 k Színtelen és színes kivitelben rendelhető (RAL színkártya alapján 180 féle színben)

 k Nagyfokú ellenállás a mechanikai károsodásokkal szemben (Kopásállóság: Taber érték 15 mg)

 k Növeli a burkolat élettartamát

 k Megakadályozza a guminyomok burkolatba történő beivódását

 k Csökken az üzemeltetési, takarítási költség.

 k Nem kopik le a burkolatról

 k Vezető padlógyártók ajánlásával (Amtico, Tarkett, DLW, Grabo, Forbo)

 k DIN 18032 szabvány szerint eleget tesz sportcsarnokokra és sportlétesítményekre vonatkozó  
csúszásmentességi előírásoknak.

PADLÓK FELÚJÍTÁSA

 k Chips szórás 8 féle színnel, akár vegyítve is

 k Márvány mintázat

 k Beton hatású mintázat

 k Stenciles eljárással készített mintázat

PADLÓK DEKORÁLÁSA
A PU Color bevonat sokszínűségének köszönhetően, akár meglévő burkolatok újra design-olására illetve új, egyedi 
elképzelések megvalósítására is van lehetőség. RAL és NCS színskálából szinte korlátlan a színválasztás, továbbá különböző 
mintázási lehetőségek érhetők el, mint pl.:

 k Logózás

 k Bordűrözés

 k Egyedi kép és grafika megvalósítása

ÉS MÉG RENGETEG VARIÁCIÓS LEHETŐSÉG!

40-60% KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS A BURKOLATCSERÉHEZ KÉPEST



ILYEN VOLT, ILYEN LETT 

ELŐTTE UTÁNA

ELŐTTE UTÁNA

TARKETT PVC ÉS SZŐNYEG
A Tarkett egy olyan nemzetközi vállalat, 
amelynek csúcsminőségű termékskálája a 
padlómegoldások széles választékát vonul-
tatja fel. Több termékszegmensben világszin-
ten piacvezető szerepet töltenek be. Legyen 
szó oktatási intézményekről, áruházakról, 
kórházakról, iparról, sportról, irodai munka-
környezetről, vendéglátóegységekről vagy 
háztartásokról, burkolataik közül fogunk 
tudni jó minőségű alternatívákat találni. El-
kötelezettek a környezetvédelem és a fenn-
tarthatóság mellett. 



Moduláris munkaasztalok 
 k Teherbírásuk akár 500 kg. Ezek a munkaasztalok sorolhatók, akár teljes 

csomagoló, összeszerelő üzemek felszerelésére alkalmasak

 k Moduláris felépítésük folytán nagyon jól testre szabhatók, így van lehetőség az 
adott munkafolyamat számára kedvező kialakítást összeállítani

ASZTALLAP TÍPUSOK

 k 21 mm vastag rétegelt lemez
 k 21 mm vastag rétegelt lemez 2 mm-es bevonattal
 k 21 mm vastag rétegelt lemez 6 mm-es bevonvattal
 k 6 mm vastag fémlemez
 k 21 mm vastag rétegelt lemez 6 mm-es ütésálló 

bevonattal
 k műanyag

KIEGÉSZÍTŐK

 k Polcok, világítás, panelek, tartóelemek

MÉRETEK

 k 1200 x 630 mm  k 1500 x 630 mm
 k 1800 x 630 mm

 k Egyszerű és olcsó munkaasztalok

 k Sorolható termékek, akár teljes csomagoló, összeszerelő üzemek  
felszerelésére is alkalmasak

 k 500, 700 és 900 mm mélységben, 1200, 1500 és 1800 mm szélességben elérhetők

Tekintsen meg néhány variációt:

Univerzális alapasztalok 

ÉPÍTHETŐ, VARIÁLHATÓ IPARI 
MUNKAASZTALOK

 k A mozgatható kisasztal 
szerszámok és alkatrészek 
tárolására és szállítására szolgál

 k Négy 75 mm-es görgővel, kettő 
közülük fékkel

 k 3 db polccal

 k Teherbírás: 150 kg

Görgős kiegészítő elemek

MÉRETEK

 k 690 x 840 x460 mm

 k A mozgatható szerelő kocsi két 
perforált panellel van felszerelve

 k Szerszámtartó felsőrésszel

 k Fiókos egységgel, amelynek öt alsó 
teleszkópos fiókja van

 k A felső szerszámtartó perforált panel 
teherbírása: 10 kg

Mozgatható szerelő kocsi

MÉRETEK

 k Görgős kocsi: 600 x 1730 x 630 mm

 k Szerszámtartó panel: 525 x 600 mm



10 ÉV GYÁRTÓI GARANCIÁT VÁLLALUNK 
A BIMOS SZÉKEKRE, BELEÉRTVE A 
MECHANIKÁT, ÉS GÁZRUGÓT IS!
NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTOTT TERMÉK,  
MEGBÍZHATÓ ALKATRÉSZELLÁTÁS

10 ÉV
GARANCIA
MIÉRT HASZNÁLJON 
INTERSTUHL / BIMOS SZÉKEKET?

 k 10 év teljes körű garancia, mely a piac legkedvezőbb ár/érték arányú székét 
biztosítja!

 k Nem tartalmaz egészségre káros, rákkeltő anyagokat (ülő és hátlap szivacs), 
mint az olcsó távol-keletről származó termékek!

 k Az ülő és hátlap szivacs betétje NEM ragasztási technológiával készül textil 
és bőr bevonat esetében, mint az olcsó távol-keletről származó termékeknél, 
ezért tartóssága drasztikusan hosszabb (10 év garancia)!

 k INTERSTUHL irodai székek összeszerelve szállítva, mely 100%-os szakszerű 
gyári összeszerelést biztosít! (BIMOS székekre nem vonatkozik.)

 k A legszigorúbb ergonómiai és ipari szabványoknak megfelelnek a székek. 
(TÜV, LGA, GS, Quality Office, BIFMA, BLAUER ENGEL, … Certifikációk)

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek a folyamatos innováció eredményei, mely 
a piac egyik leghatékonyabb egészségmegőrző termékeit nyújtja az ülő 
munkahelyi területeken. 

 k  Az INTERSTUHL/BIMOS székek használata számos egészségügyi problémát 
kiküszöböl és kockázatot csökkent melyek az ülő munkából származnak. 
(Nyaki és ágyéki gerinc problémák, trombózis, koncentrációvesztés, stb.)

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek használatával csökkenthető a kollégák ülő 
munkához köthető betegségéből fakadó munkakimaradás költségei.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek használatával növelhető és biztosítható az 
ülő munkát végező kollégák elégedettsége és a cég iránt érzett lojalitása.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek kiemelkedő ergonómiája növeli a 
produktivitást, mert kizárólag a székek hatnak közvetlenül a munkahelyek 
kialakításánál a produktivitásra.

 k Az INTERSTUHL/BIMOS székek vásárlása biztonságot jelent a vásárlónak, 
mert magas szintű terméktámogatást nyújt a cég akár a székek használata 
(használati útmutatók és videók), kiválasztása (technikai adatlapok) és 
az esetleges garanciális javítása területén (10 év garancia) a jelenben 
és a jövőben is, ellenben a távol-keleti ismeretlen gyártók csekély 
terméktámogatásával.

BIMOS LABORSZÉK
AZ ÖN LABORJÁNAK KÉNYELMÉÉRT, ERGONÓMIÁJÁÉRT ÉS 

PRECIZITÁSÁÉRT!



Bimos LABSTER 
 - Laboratóriumi munkaszék

 ( Auto-motion mechanizmussal

 ( Ülésmagasság: 400-510 mm között állítható, opcionális: 450 – 650 mm között

 ( Poliamid csillagláb

 ( Fertőtlenítőszerekkel szemben ellenálló

 ( Az EN ISO 14644-1 szabványnak megfelelően használható 3. levegőtisztaságú 
osztályú tisztatérben is

 ( GMP kompatibilis

 ( 10 év teljeskörű garancia

Certifikációk

Bimos LABSIT 
 - Laboratóriumi munkaszék

 ( 3D-flex funkció a háttámlán

 ( Flex funkció az ülés első élénél

 ( Ülés több fajta színben

 ( Fogantyúval a háttámlán

 ( Ülésmagasság: 450-650 mm

 ( Az EN ISO 14644-1 szabványnak megfelelően használható 3. levegőtisztaságú 
osztályú tisztatérben is

 ( GMP kompatibilis

 ( 10 év teljeskörű garancia

Certifikációk

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ



Bimos CLEANROOM 
 - Tisztatéri munkaszék

 ( Állítható háttámlával

 ( Ülésmagasság: 470-610 mm között állítható

 ( Állítható háttámla magasság

 ( Polírozott alumínium csillagláb

 ( Világosszürke/ fekete korpusszal

 ( Fertőtlenítőszerekkel szemben ellenálló  és GMP kompatibilis

 ( Az EN ISO 14644-1 szabványnak megfelelően használható 3. levegőtisztaságú 
osztályú tisztatérben is

 ( Vezetőképes, megfelel az EN 61340-5-1 szabványnak

 ( 10 év teljeskörű garancia

Certifikációk

Reméljük, hogy az általunk kínált Bimos székek segítségével

 ( egészségesebb ülést biztosíthatunk Önnek

 ( kiegyensúlyozottabbá, elégedettebbé tehetjük munkanapjait

 ( és munkaadója is örömmel veszi a fentiek folytán az Ön növekvő hatékonyságát és elkötelezettségét!

A D és Tsa Bt. által forgalmazott Interstuhl és Bimos székek 10 éves garanciával rendelkeznek, mögöttük Európa egyik 
meghatározó, környezettudatosan gondolkozó székgyártója áll. A német gyártócéget 1961-ben alapították, a termékek 
fejlesztése során tudományos kutatásokkal igyekszenek biztosítani az egészséges ülést szolgáló innovatív megoldásokat.

bimos

A SZÉK TOVÁBBI VARIÁCIÓKBAN IS ELÉRHETŐ



TERMÉKKIADÓ  AUTOMATÁK
Eszközkiadó automata

Alkalmas munkavédelmi, gyártási eszközök tárolására és adagolására. Ergonomikus 
kialakítású, könnyen kezelhető eszköz, amely a használótól nem igényel speciális képesítést. 
A tágas töltő ajtó lehetővé teszi a termékek kényelmes és gyors feltöltését. A megrendelő által 
meghatározott termékek szerint kerül kialakításra a tálcák konfigurációja.

 ( Koltséghatékony

 ( Helytakarékos

 ( Konfigurálható

 ( Könnyen kezelhető

 ( Könnyen nyomon követhető

Spray flakon adagoló
Robbanásveszélyes sprayk flakonok tárolása, figyelmeztető  jelzés, robbanásbiztonsági 
követelményeknek megfelel.

Az előírásoknak megfelelően alkalmas tűz és robbanásveszélyes hajtógázokkal ellátott spray 
flakonok biztonságos adagolására. A rendszer érzékeli a flakonokban lévő gázok szivárgását 
és 20% gáz sűrűségű koncentrációnál a piros jelzőlámpa fényjelzést ad; figyelmeztet a gép 
ellenőrzésére és szellőztetésére. 40% gáz sűrűségű koncentrációnál az automata kikapcsol; 
szakember segítségével a szerviz ajtó kinyitásával a hibás és/vagy veszélyt jelentő termék 
eltávolítható, szellőztetést követően a gép belseje gázmentessé tehető.

 ( Koltséghatékony

 ( Helytakarékos

 ( Konfigurálható

 ( Könnyen kezelhető

 ( Könnyen nyomon követhető



TOVÁBBI KATALÓGUSAINK
IPARI KATALÓGUS

IRODAI KATALÓGUS

ÉRDEKLŐDJÖN ÉRTÉKESÍTŐINKNÉL!

PADLÓZÁS
ASZTALOK
SZÉKEK
EGYÉB BÚTOROK

ÚTVONALFESTÉS
PADLÓZÁS
PADLÓJELÖLŐ CÍMKÉK
BIZTONSÁGI KORLÁTOK
MUNKAHELYI GUMISZŐNYEGEK
MUNKAASZTALOK
SZÉKEK
ÁLLÁSKÖNNYÍTŐK



Kereskedelmi iroda és raktár:
2600 Vác, Galcsek u. 8-10.

D és Tsa. Bt.

+36 27 502 555

sales@destsa.hu

www.destsa.hu
www.dlb.hu

Cégünk több, mint húsz éve gyártóvállalatok 
megbízható beszállító partnere. 
Magyarországon és külföldön egyaránt 
kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezünk. 
Teljes körű ESD védelmi megoldásokat 
nyújtunk, de szintén tudunk segíteni 
ipari vagy irodai padlózás, bútorozás 
területén, forrasztástechnikai eszközök,  
elektronikai kéziszerszámok beszerzésében.

2022


