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TYP
HLAVNÉ ROZMERY

š x h x v (mm)
POČET DVERÍ POČET POLÍC

HMOTNOSŤ
(kg)

CENA
(EUR)

4791 1092 x 457 x 1118 2 1 105 897,00
4792 1092 x 457 x 1651 2 2 141 1 100,00
4813 591 x 457 x 1651 1 3 93 909,00
4814 864 x 864 x 1651 2 2 176 1 300,00
4815 1092 x 864 x 1651 2 2 199 1 670,00

BEZPEČNOSTNÉ SKRINE

Keď je bezpečnosť

prioritou!

10 rokov záruka

Typ: 4792

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

Trojbodový systém zámku
Trojbodový systém rozvorného zámku
z nerezovej oceli výrazne zvyšuje 
stupeň zabezpečenia.

Samolepky
Reflexné nálepky v troch jazykoch
upozorňujú na skladovanie 
nebezpečných horľavých látok.
Fotoluminiscenčné značenie  
zvyšuje viditeľnosť v tme.

Zaoblené rohy
Zaoblené rohy dverí znižujú
možnosť poranenia ruky.

Záchytná vaňa, polica
Skrine sú vybavené prestaviteľnými
policami po 76 mm. Sú vyrobené 
z robustnej zinkovanej ocele.
Nosnosť police je 159 kg.
Konštrukcia police umožňuje 
odvedenie kvapalín 
do nepriepustnej záchytnej 
vane na dne skrine.

Zámok
Exkluzívny patentovaný systém - U.LOCTM

Zapustený zámok znižuje riziko poranenia. Umožňuje 
komfortné otváranie a zatváranie dvier. Je vybavený dozickým
zámkom. Pre znásobenie bezpečnosti je možné doplniť visiacim
zámkom (nie je súčasťou dodávky).

Ventilácia
Dva odvetrávacie otvory so zabudovanou
protizápalnou poistkou rozmiestnené
na jednej strane pri podlahe a na 
druhej strane pri strope skrine.

Aretácia nohy
Zabudovaná aretačná noha
pre vyrovnanie prípadných
nerovností zvyšuje stabilitu 
a bezpečnosť.

Dvojplášťová konštrukcia
Robustná dvojplášťová konštrukcia
so vzduchovou izolačnou medzerou 
38 mm. Použitá oceľ pre dvojpláštovú
konštrukciu – hrúbka 1 mm. Na zadnej
strane je umiestnený konektor pre
uzemnenie skrine.

Piano pánt
Súvislý piano pánt zabezpečuje pevné 
zavesenie dverí. V prípade požiaru 
redukuje prístup vzduchu do skrine.

Povrchová
úprava
Kvalitná povrchová
úprava mechanicky 
a chemicky odolnou
farbou minimalizuje
možnosť hrdzavenia. 

Certifikácia
Certifikované podľa noriem
FM, OSHA a NFPA.
Kód 30, sekcia 6.3.3.
Záruka 10 rokov.

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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