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СКЛАДОВЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ

Функционален склад за газови бутилки
- Стандартно складът може да се използва за бутилки

за технически газ 33 кг (макс 6 бр.). При закупуване на
вътрешен рафт, мястото за съхранение може да се
увеличи на 10 кг бутилки (макс. 12 бр.).

- Складът се предлага в разглобен вид. Включени 
крепежни елементи.

- Горещо поцинкованата конструкция гарантира мак-
симална устойчивост на атмосферни влияния. Масив-
ният таван пази от дъжд. Със склада може да се
манипулира с помощта на палетна или високопод-
емна количка. Може да се заключва с катинар.

Аксесоари – Рафт

Тип: 7230 

- Рафт за 6 бр. бутилки 10 кг.

- Произведен от поцинкована стомана.

- Предлага се с крепежни елементи.

- Монтира се с болтове.

- Стабилна, устойчива заварена стоманена рамкова
конструкция.

- С оглед намаляването на необходимото пространство
при транспортиране, се предлагат в разглобено
състояние.

- Сглобяването е лесно и бързо. Към продукта
е приложено упътване.

- Поцинкованата повърхност гарантира висока
устойчивост срещу метеорологичните промени.

- Хранилището се заключва, бутилките в него
са подсигурени срещу падане.

Хранилища за газ SP 48, SP 24

Tип име
мaca
(кг)

повърхност
размери

(мм)
максимален 
капацитет

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

5055 SP 24 160 поцинкована 1680 x 1900 x 2263 24 бутилки 2 054,92 2 465,90
5056 SP 48 260 поцинкована 3280 x 1900 x 2263 48 бутилки 3 557,83 4 269,40

Размери 936 x 1151 x 1891 мм
Транспортни размери 1710 x 1105 x 420 мм

Максимален капацитет 12 x 10 кг, 6 x 33 кг

118 кг

Склад
Тип: 7229

1065 мм x 800 мм

10,5 кгТип: 7229 Тип: 7229 + 7230

SP 48
Тип: 5056

SP 24
Тип: 5055

Рафта може лесно да се
прибере и да се използва
склада за съхранение на

бутилки 33 кг.

1 342,00
c ДДС: 1 610,40

89,33
c ДДС: 107,20
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