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TÍPUS
FŐ MÉRETEK

sz x mé x ma (mm)
AJTÓK SZÁMA POLCOK SZÁMA

SÚLY
(kg)

ÁR
(Ft)

4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105 288 900,-
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141 355 400,-
4813 591 x 457 x 1651 1 2 93 300 100,-
4814 864 x 864 x 1651 2 2 176 428 700,-
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199 537 800,-

BIZTONSÁGI SZEKRÉNYEK

Amikor a biztonságé

az elsőbbség!

10 éves garancia

4792 típus

4791 típus 4813 típus 4814 típus 4815 típus

A három pont rendszerű 
zárszerkezet
A három pont rendszerű, rozsdaálló
acélból készült zárszerkezet 
jelentősen növeli a biztonságot.

Matricák
A fényvisszaverő matricák három 
nyelven figyelmeztetnek a veszélyes
gyúlékony anyagok tárolására. 
A fluoreszkáló jelzés növeli 
a láthatóságot a sötétben.

Kerek sarkak
Az ajtók legömbölyített sarkai
csökkentik a sérülések lehetőségét.

Gyűjtőkád, polcok
A szekrények 76 mm-es átállítható
polcokkal vannak ellátva.
Robusztus horganyzott acélból 
készültek. A polc teherbírása 159 kg.
A polc szerkezete lehetővé 
teszi a folyadékok levezetését 
a szekrény alján lévő, folyadékot 
át nem eresztő gyűjtőkádba.

Zár
Kizárólagos szabadalmaztatású rendszer - U.LOCTM

A süllyesztett zár csökkenti a sérülés kockázatát. 
Lehetővé teszi az ajtó kényelmes zárását és nyitását. 
Biztonsági ajtózárral van ellátva. A biztonság fokozása
érdekében kiegészíthető függőlakattal (nem tartozik
a termékhez). 

Szellőzés
Két szellőzőnyílás beépített
lobbanásgátló biztosítékkal, az egyik
oldalon a szekrény alján, a másik
oldalon a szekrény teteje közelében. 

A láb rögzítése
Az esetleges egyenetlen
ségek kiegyensúlyozására
beépített rögzítőláb növeli 
a stabilitást és a biztonságot.

Duplafalú szerkezet
Robusztus duplafalú szerkezet 38 mm-es
szigetelő levegőréteggel. A duplafalú
szerkezethez felhasznált acél vastagsága:
1 mm. A hátsó oldalán konnektor
található a szekrény földeléséhez.

Zongorapánt
A zongorapánt biztosítja az ajtó szilárd
felfüggesztését. Tűz esetén mérsékeli 
a levegő bejutását a szekrénybe.

Felületi kezelés
A mechanikai és vegyi
ellenállású festékkel
történt jó minőségű
felületi kezelés 
minimálisra csökkenti 
a rozsdásodás 
lehetőségét.

Minőségi tanúsítványok
Az FM, OSHA és NFPA 
szabványai alapján bevizsgálva.
Kód 30, 6.3.3. szekció.
10 éves garancia!
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