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Tип 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907
в х ш х д

(мм)
1800 x 500

x 500
1800 x 500

x 500
1800 x 600

x 500
1800 x 600

x 500
1800 x 750

x 500
1800 x 750

x 500
1800 x 900

x 500
1800 x 900

x 500
цвят сив сивосин сив сивосин сив сивосин сив сивосин

ключалка цилиндрична

цена (лв) 289,25 / 347,10 297,83 / 357,40 456,58 / 547,90 470,58 / 564,70 461,25 / 553,50

- Качествена заварена конструкция.

- Ефективна система за проветрение.

- Висока устойчивост срещу насилствено 
отваряне, постигната благодарение на двуслойната
конструкция на вратата и ограничителния кант, които
пречат вратата да бъде отворена навътре
или да бъдат прерязани
лостовете на ключалката.

- Всяко отделение се
заключва самостоятелно
с цилиндричен патрон.

- Оборудване: рафт, лост
за закачалки, 3 х куки.

- Повърхността е обработена
с качествена прахова боя,
корпус сив RAL 7035, врата
сива RAL 7035 или
синя RAL 5012.

- Странични отвори
за захващане един за друг
в редица.

- Възможност за въртяща
се ключалка за катинар
срещу доплащане.

Двуслойна врата -
устойчивост, сравнима
с триточкова секретна
брава.

Системата за
проветрение над
вратата осигурява
съвършена циркулация
на въздуха.

Система за проветрение
през рафта - въздухът
циркулира от пода през
системата за проветрение
на рафта до отворите за
проветрение над вратата.

Проветрение на
дъното - дъното е
поставено на
разстояние 6-8 мм над
пода.

Пластмасови
кукички.

Цилиндричен патрон
с ключ.

Гaрдeрoби

Въртяща се ключалка 
Тип: 4993

Въртяща се предпазна ключалка
за катинар.

След поставянето на катинара,
ключалката не е застопорена
и се върти свободно. По този
начин се предотвратява
насилственото превъртане.

Въртящата се ключалка се
предлага без катинар.

Нов дизайн, висока

устойчивост срещу

кражби

Ограничителната площ
предпазва вратите
от отваряне навътре
и прерязване на
лостовете на ключалката.

ГАРДЕРОБИ БEЗ КРAЧEТA

10,42
c ДДС: 12,50
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