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Skrine

Príslušenstvo

Ku každej skrini je nutné doobjednať zodpovedajúce nohy.

Dvojpláštové dvere -
odolnosť porovnateľná
s trojbodovým
rozvorným zámkom.

Odvetranie nad
dvierkami umožňuje
dokonalú
cirkuláciu vzduchu.

Odvetranie v poličke-
vzduch cirkuluje od
podlahy cez odvetranie
v poličke až po vetracie
otvory nad dvierkami.

Odvetranie dna – dno je
vyvýšené 6–8 mm nad
podlahou.

Plastové háčiky.

Cylindrický zámek 
s klíčem.

Otočný uzáver  Typ: 4993

- Bezpečnostný otočný uzáver pre visiaci zámok.

- Po vložení visiaceho zámku je uzáver odaretovaný
a voľne sa pretáča, čo znemožňuje jeho násilné
pretočenie.

- Otočný uzáver dodávaný bez visiaceho zámku.

ŠATŇOVÉ SKRINE NA SOKLI
ŠATŇOVÉ SKRINE NA NOHÁCH

- Kvalitná zváraná konštrukcia.

- Účinný systém odvetrávania.

- Vysoká odolnosť proti  násilnému
vniknutiu vďaka dvojplášťovej
konštrukcii dvier a dorazovej
ploche brániacej pretlačeniu dverí
alebo prerezaniu závory zámku.

- Každý oddiel samostatne
uzamykateľný cylindrickým
zámkom.

- Výbava: polička, tyč
na vešiaky, 3 x háčik.

- Kvalitná povrchová úprava
práškovou farbou,
korpus sivý RAL 7035,
dvierka sivé RAL 7035
alebo modré RAL 5012.

- Bočné otvory
pre spojenie radov.

- Možnosť dokúpiť
bezpečnostný otočný
uzáver pre visiaci zámok.

Nový dizajn,

vysoká odolnosť

proti vlámaniu

Dorazová plocha bráni
pretlačeniu dvier
dovnútra a prerezaniu
závory zámku.

6,50

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

- Jednoduchá montáž nôh
sa prevádza pomocou
skrutiek, nohy sú
dodávané samostatne.

TYP 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907

V x š x h
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
Farba sivá sivomodrá sivá sivomodrá sivá sivomodrá sivá sivomodrá

Zámok cylindrický
Cena (EUR) 179,00 174,00 253,00 260,00

NOHY
TYP 4899 4899 4899 4899

Výška (mm) 120 120 120 120
Cena (EUR) 9,80 9,80 9,80 9,80
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