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Tип
осн. размери
ш х д х в (мм)

брой врати брой лавици
маса
(кг)

цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105 2 314,33 2 777,20
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141 2 847,50 3 417,00
4813 591 x 457 x 1651 1 2 93 2 407,75 2 884,50
4814 864 x 864 x 1651 2 2 176 3 434,67 4 121,60
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199 4 308,33 5 170,00

ШКАФОВЕ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Когато сигурността 

е приоритет!

10 години гаранция

тип: 4792

Тип: 4791 Tип: 4813 Тип: 4814 Тип: 4815

Триточкова система на ключалката
Триточковата система на междуосовата
ключалка от неръждаема стомана
чувствително повишава степента на
сигурност.

Стикери
Ярките стикери на три езика
обозначават складирането на опасни
вещества. Фотолуминисцентните
означения повишават видимостта на
надписите в тъмнината.

Кръгли ръбове
Заоблените ъгли на вратите
намаляват риска от
нараняване на ръката.

Каптажна вана, лавици
Шкафовете са оборудвани 
с подвижни лавици по 76 мм.
Изработени са от стабилна
поцинкована стомана.
Товароносимостта на една лавиците 
е 159 кг. Конструкцията на лавицата
спомага за стичането на течностите
към непропускащата каптажна вана
на дъното на шкафа.

Ключалка
Ексклузивна патентована система  - U. LOCTM

Скритата ключалка намалява риска от нараняване.
Осигурява комфортното отваряне и затваряне на вратите. 
За увеличаване на сигурността може да се постави 
и катинар. (не е част от комплекта)

Вентилация
Два отвора за проветрение с вграден
предпазител срещу възпламеняване,
поставени от едната страна на шкафа
долу при дъното, а от другата - горе
при тавана. 

Застопоряване на крака
Вгаредният застопоряващ
крак за изравняване на
евентуални неравности
повишава стабилността 
и безопасността.

Двуслойна конструкция
Стабилна двуслойна конструкция 
с въздушна изолационна празнина
38 мм. Използваната стомана за
двуслойната конструкция 
е с дебелина 1 мм. На задната страна
е поставен конектор за заземяване
на шкафа.

Пиано панта (една панта през цялата врата)
Пиано пантата гарантира стабилно закачване на
вратата. При пожар редуцира притока на въздух
шкафа.

Обработка на
повърхността
Качествената
обработка на
повърхността с
устойчива на
механични и
химически влияния
боя, минимализира
риска от
поръждавяване.

Сертификат
Сертифицирани по FM, 
OSHA и NFPA. Код 30,
секция 6.3.3. 
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