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TYP
HLAVNÍ ROZMĚRY

š x h x v (mm)
POČET DVEŘÍ POČET POLIC

HMOTNOST
(kg)

CENA
(Kč)

4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105 19 990,-
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141 24 990,-
4813 591 x 457 x 1651 1 2 93 20 990,-
4814 864 x 864 x 1651 2 2 176 28 990,-
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199 36 990,-

10 let záruka

Typ: 4792

Povrchová 
úprava
Kvalitní povrchová
úprava mechanicky 
a chemicky odolnou
barvou minimalizuje
možnost rezavění.

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ

Když je bezpečnost 

prioritou!

Typ: 4791 Typ: 4813 Typ: 4814 Typ: 4815

Tříbodový systém zámku
Tříbodový systém rozvorného zámku 
z nerezové oceli výrazně zvyšuje 
stupeň zabezpečení.

Samolepky
Reflexní nálepky ve třech jazycích 
upozorňují na skladování 
nebezpečných hořlavých látek.
Fotoluminiscenční značení zvyšuje 
viditelnost ve tmě.

Kulaté rohy
Zaoblené rohy dveří snižují 
možnost poranění ruky.

Záchytná vana, police
Skříně jsou vybaveny 
přestavitelnými policemi po 76 mm.
Jsou vyrobeny z robustní zinkované
oceli. Nosnost police je 159 kg.
Konstrukce police umožňuje svedení
kapalin do nepropustné záchytné
vany na dně skříně.

Zámek
Exclusivní patentovaný systém - U.LOCTM

Zapuštěný zámek snižuje riziko poranění.
Umožňuje komfortní otevírání i zavírání dveří. Je vybaven 
dozickým zámkem. Pro znásobení bezpečnosti lze doplnit 
visacím zámkem. (není součástí dodávky).

Ventilace
Dva odvětrací otvory se zabudovanou 
protizážehovou pojistkou rozmístěné 
na jedné straně u podlahy a na druhé 
straně u stropu skříně.

Aretace nohy
Zabudovaná aretační noha pro
vyrovnání případných
nerovností zvyšuje stabilitu 
a bezpečnost.

Dvouplášťová konstrukce
Robustní dvouplášťová konstrukce se
vzduchovou izolační mezerou 38 mm.
Použitá ocel pro dvouplášťovou
konstrukci - síla 1 mm. Na zadní straně
je umístěn konektor pro uzemnění
skříně.

Piano pant
Souvislý piano pant zajišťuje pevné 
zavěšení dveří. V případě požáru redukuje
přístup vzduchu do skříně.

Certifikace
Certifikovány dle norem FM,
OSHA a NFPA 
Kód 30, sekce 6.3.3.
Záruka v délce 10 let!
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