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TYP
GŁ. WYMIARY

szer. x gł. x wys. (mm)
ILOŚĆ DRZWI ILOŚĆ PÓŁEK

WAGA
(kg)

CENA
(zł)

4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105 3 512,00
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141 4 321,00
4813 591 x 457 x 1651 1 2 93 3 645,00
4814 864 x 864 x 1651 2 2 176 5 212,00
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199 6 539,00

SZAFY CHEMICZNE

Gdy bezpieczeństwo

jest priorytetem!

10 lat gwarancji

Typ: 4792

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

Potrójnie ryglowany system zamka
Trzy-ryglowy system zamka ze stali 
nierdzewnej wyraźnie zwiększa 
stopień zabezpieczenia.

Naklejki
Ostrzegawcze naklejki z trzema 
jaskrawymi napisami ostrzegającymi 
o składowanych niebezpiecznych 
łatwopalnych substancjach.
Fotoluminescencyjne oznaczenie 
zwiększa widzialność w dymie.

Zaokrąglone narożniki
Zaokrąglone narożniki zmniejszają
możliwość skaleczenia rąk.

Wanna wychwytowa, półki
Szafy są wyposażone w
przestawiane półki, co 76 mm. Są
wykonane z wytrzymałej
ocynkowanej stali. Nośność półki
159 kg. Konstrukcja półki
umożliwia przedostanie się
wyciekającej cieczy do szczelnej
wanny wychwytowej na dnie szafy.

Zamek
Ekskluzywny system patentowy - U.LOCTM

Odblokowany zamek zmniejsza ryzyko skaleczenia. Umożliwia
komfortowe otwierania i zamykanie drzwi. Dla zwiększenia
własnego bezpieczeństwa można dodatkowo uzupełnić kłódką.
(nie jest częścią dostawy).

Wentylacja
Dwa otwory wentylacyjne z wbudowanym
zabezpieczeniem przeciwogniowym, 
umieszczone na jednej ścianie przy 
podłodze a na drugiej ścianie u stropu
szafy.

Regulowane stopki
Zabudowane regulowane 
stopki do wyrównania poziomu
w przypadku nierównej 
podłogi zwiększa stabilność 
i bezpieczeństwo.

Dwupłaszczowa konstrukcja
Wytrzymała dwupłaszczowa konstrukcja
z izolacją powietrzną o grubości 38 mm.
Do konstrukcji podwójnej ściany użyto
stali - gr. 1 mm. Na tylnej ścianie jest
umieszczony konektor do uziemienia
szafy.

Zawias Piano
Zainstalowany zawias piano gwarantuje
pewne zawieszenie drzwi. W przypadku
pożaru redukuje dostęp powietrza do
wnętrza szafy.

Powierzchnia
Powierzchnia
malowana
wytrzymałą 
mechaniczne 
i chemicznie farbą 
minimalizuje 
możliwość 
rdzewienia.

Certyfikaty
Certyfikowane wg norm FM,
OSHA i NFPA 
Kod 30, sekcja 6.3.3. 
Gwarancja do 10 lat!

Mevatec_36_257-288_9  20.12.19  13:10  Stránka 287


