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a b c d e f g h

3.3.3 
60/80 cm

4.3.3 
60 cm

4.6 
60 cm

1.3.3.3 
60/80 cm

1.3.6 
60/80 cm

1.3.3.3.3 
70/80 cm

1.3.3.6 
70/80 cm

1.6.6 
70/80 cm

Types and depThs
Típusok, mélységek

Containers
Konténerek
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fém, type C
fém, C típus

metal, type D
fém, D típus

metal, type F70
fém, F70 típus

handle Types
FoganTyÚ Típusok

handle colours 
FoganTyÚ színek 

platinum metal
platina metál

chromium
króm

anthracite metal
antracit

black
fekete

1F1P 1JLG KV

2346

42

10

2E 1N

21

KS 1D

platina metal
platina

black
fekete

anthracite
antracit metál

grey white
szürkésfehér

pure white
fehér

silver
ezüst

maple
juhar

cherry
cseresznye

apple
alma

light grey
világosszürke

black
fekete

beech
bükk

hazel
mogyoró

walnut
dió

sTandard Frame colours
FémFelÜleT színek

laminaTed Board colours
laminÁlTlap színek
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What can we expect from an office cabinet?
First and foremost, functionality and life-time quality. Naturally, 
individuality and ingenuity are also welcome. These are the very 
features that characterise the falcomodul cabinet program of Falco-
Sopron.

Mi várható el egy irodai szekrénytől?
Elsősorban funkcionalitás és élethosszig tartó minőség. Természetesen 
az egyediség és néhány furfangos részlet sem árt. Ezek jellemzik a 
Falco-Sopron falcomodul szekrényprogramját.

Cabinets
Szekrények

hu

en
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The wide range and variability of forms, functions and materials allow for expressing a personal style. 
The laminated particle board used in cabinet fronts combined with glass doors with aluminium 
frames create such a unique look that lives up to the expectations of the top management as well.

Az egyéni stílus látható kifejezését szolgálja a formák, funkciók és anyagok kínálata és változatossága.
A szekrényfrontoknál alkalmazott laminált lap az alumínium keretes üvegajtókkal kombinálva olyan 
egyedi külsőt alkotnak, mely a cégvezetők igényeinek is megfelel.

hu

en
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The intelligent interior storage systems 
are space-saving and make office work 
transparent. Besides perfect systemisation 
they also have an aesthetic look.

Az intelligens belső kialakítású rakodóterek 
helytakarékosak, és átláthatóvá teszik az 
irodai munkát. A tökéletes rendszerezés 
mellett esztétikus külsővel is rendelkeznek.

hu

en
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a: Fém ruhaakasztó rúd 60 cm mély szekrényekben

b: Fém kihúzható ruhaakasztó 44 cm mély szekrényekben

c: Utólag beszerelhető kihúzható fém függesztőkeret

d: Műanyag redőny biztonsági zárással

e: Alukeretes ajtó egy- vagy kétpontos biztonsági zárással

f: Lamináltlap ajtó egy- vagy kétpontos biztonsági zárással

g: Nagy terhelhetőségű fémpolc

h: Szekrénytesttel megegyező színű fapolc

i: Alumíniumkeretes ajtó opálüveg betéttel 
(A képen 25 mm vastag tetőlappal)

j: 25 mm vastag tetőlap

k: 19 mm vastag tetőlap

l: Belülről állítható szintezőtalpak

m: Gumírozott ajtóütköző

n: Lábazat nélküli szekrény szintezési lehetőséggel

o: Utólag felszerelhető szintezhető lapláb

p: Utólag felszerelhető szintezhető fémlemez lábkeret

q: Utólag felszerelhető szintezhető zártszelvény lábkeret

a b c

d e f g h

i j k l m n

o p q

a: Metal clothes rack for 60 cm deep cabinets

b: Metal pull-out clothes rack for 44 cm deep cabinets

c: Pull-out metal suspension frame, can be fitted subsequently

d: Plastic blind with a security lock

e: Aluminium-frame door with a one- or two-point security lock

f: Laminated door with a one- or two-point security lock

g: High-load metal shelf

h: Wooden shelf in a matching colour with the carcase

i: Aluminium-frame door with a milk glass door panel 
(in the photo: with a top panel of 25 mm)

j: Top panel of 25 mm

k: Top panel of 19 mm

l: Internally adjustable carcase legs

m: Rubber coated door buffer

n: Adjustable plinthless cabinet

o: Adjustable plinth, can be fitted subsequently

p: Adjustable metal plate leg frame, can be fitted subsequently

q: Adjustable rectangular metal leg frame, 
can be fitted subsequently
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Open-shelved cabinet
Nyitott polcos szekrény

Cabinet with opening doors
Szárnyasajtós szekrény

A combination of base and top cabinets
Sorolt alsó- és rátétszekrény összeállítás

6R/227 cm

5R/190 cm

4R/152 cm

3R/115 cm

2R/77 cm

The heights of base cabinets (with top panels of 19 or 25 mm)*
Alsószekrények magasságai (19 vagy 25 mm vastag tetőlappal)*

The heights of top cabinets (with top panels of 19 or 25 mm)*
Rátétszekrények magasságai (19 vagy 25 mm vastag tetőlappal)*

1R/38 cm

2R/75 cm

3R/113 cm

depTh and widTh dimensions
mélységi és szélességi méreTek 

43,7 cm

63,7 cm

43,7 cm

40 cm 80 cm 120 cm 160 cm 60 cm 40 cm 76 cm

76 cm

40 cm

* A méretezésben szereplő értékek 19 mm-es tetőlap esetén érvényesek.
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1F1P 1JLG KV

2346

42

10

2E 1N

21

KS 1D

platina metal
platina

black
fekete

anthracite
antracit metál

grey white
szürkésfehér

pure white
fehér

silver
ezüst

maple
juhar

cherry
cseresznye

apple
alma

light grey
világosszürke

black
fekete

beech
bükk

hazel
mogyoró

walnut
dió

sTandard Frame colours
FémFelÜleT színek

laminaTed Board colours
laminÁlTlap színek

handle Types
FoganTyÚ Típusok

a
b

c

d

e

f

g

h

i

szekrény kiviTelek

a: Alukeretes nyílóajtós szekrény 
opálüveg betéttel

b: Szárnyasajtós szekrény üvegajtóval

c: Függesztőkeretes szekrény

d: Redőnyös szekrény

e: Tolóajtós szekrény

f: Belső sarokszekrény

g: Szárnyasajtós szekrény lamilap ajtóval

h: Nyitott polcos szekrény

i: Íves sarokszekrény

metal, type C
fém, C típus

C

metal, type D
fém, D típus

D

metal, type F70
fém, F70 típus

F

caBineT designs

a: Aluminium-framed opening door cabinet 
with a milk glass door panel

b: Opening door cabinet with a glass door

c: Cabinet with a suspension frame

d: Cabinet with a blind

e: Sliding-door cabinet

f: Inner corner cabinet

g: Opening door cabinet with a laminated door

h: Open-shelved cabinet

i: Round corner cabinet
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Falco-Sopron Kft.
H-1149 Budapest,
Hungária krt. 179-187.
M3 BUSINESS CENTER
T: +36 1 220 6378
F: +36 1 221 6745

H-9400 Sopron, Bánfalvi út 27.
T: +36 99 513 310
F: +36 99 311 311

www.falcosopron.hu


