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3.2  SKŘÍNĚ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ 
       HOŘLAVIN, LOUHŮ A KYSELIN, CHEMIKÁLIÍ

Centrum bezpečnostní  
Centrum bezpečnostní - skříňová sestava ze tří různých částí - bezpečnostní skříň typ 90 se 2 policemi 
a záchytnou vanou, skříň na ukládání louhů a kyselin dvoudveřová s dvakrát třemi výjezdnými zásuvkami 
z polypropylenu, na dveřích opatřena mřížkami, příruční skříňka na nehořlavé chemikálie (jedy), jednod-
veřová, prosklená s policí. Všechna dvířka uzamykatelná. Tato sestava vyžaduje napojení na odtah dvě-
mi nezávislými hadicemi, průměru 75 mm a musí být odsávána 24 hod denně. Ventilátor není součástí 
skříní, musí být řešen jako externí.

OBJ. ČÍSLO VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhlxv) [mm] CENA

Z010 5160 900 001 1195 x 660 x 2040 na poptávku

3.3  SKŘÍNĚ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ 
       HOŘLAVIN A CHEMIKÁLIÍ
 

Řada E-CLASSIC-UF – skříň vysoká 
Jednostěnné plechové skříně umožňují skladování chemikálií na pracovišti. Nabízená ekoskříň má 
vestavěný bezpečnostní box pro oddělené skladování hořlavin s požární odolností 30 minut, vybavený 
záchytnou vanou a samostatně uzavíratelnými křídlovými dveřmi.
Box musí být napojen na odtah - výfukový komínek Ø 75 mm, je testován a vyhovuje požadavkům DIN 
EN 14470-1. Plechová skříň je rovněž vybavena dvěmi vanovými policemi, spodní záchytnou vanou 
a stavěcími nožkami.
Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny cylindrickým zámkem, váha skříně je 120 kg. Barevné provedení: korpus 
modrý RAL 5010, dveře červené RAL 3004.

OBJ. ČÍSLO POPIS VNĚJŠÍ ROZMĚRY (šxhlxv) [mm] CENA

Z010 5410 220 304 plechová ekoskříň se zabudova-
ným boxem

950 x 500 x 1950 31 833,00

4     SKŘÍNĚ NA CHEMIKÁLIE

Řada CF-CLASSIC – skříň na chemikálie vysoká 
Skříně na uchovávání chemikálií jsou robustní a jsou vyrobeny z komaxitované oceli. Uzamykatelné 
dveře s integrovaným cylindrickým zámkem, možnost dopojení na odtah (DN 75 mm). Vysoká skříň 
1950 mm různé šířky, dvoukřídlé nebo jednokřídlé provedení dveří. Barva korpusu šedá, barva dveří 
žlutá. Výbava – 4 police z pozinkovaného plechu s nastavitelnou výškou, nosnost police 50 kg.

OBJ. ČÍSLO POPIS ROZMĚRY VNĚJŠÍ 
(šxhlxv) [mm] CENA

Z010 5410 220 106 vysoká skříň, šířka 60 cm - 1 dveře 600 x 500 x 1950 15 093,00
Z010 5410 220 315 vysoká skříň, šířka 95 cm - 2 dveře 950 x 500 x 1950 17 442,00
Z010 5410 220 313 vysoká skříň, šířka 120 cm - 2 dveře 1200 x 500 x 1950 19 440,00

Řada CF-CLASSIC – skříň na chemikálie nízká 
Skříně na uchovávání chemikálií jsou robustní a jsou vyrobeny z komaxitované oceli. Uzamykatelné dve-
ře s integrovaným cylindrickým zámkem, možnost dopojení na odtah (DN 75 mm). Nižší skříň výšky 
1400 mm s různou šířkou, dvoukřídlé nebo jednokřídlé provedení dveří. Barva korpusu šedá, barva dveří 
žlutá. Výbava – 3 police z pozinkovaného plechu s nastavitelnou výškou, nosnost police 50 kg.

OBJ. ČÍSLO POPIS ROZMĚRY VNĚJŠÍ 
(šxhlxv) [mm] CENA

Z010 5410 220 107 nízká skříň, šířka 60 cm - 1 dveře 600 x 500 x 1400 11 853,00
Z010 5410 220 208 nízká skříň, šířka 95 cm - 2 dveře 950 x 500 x 1400 16 848,00
Z010 5410 220 316 nízká skříň, šířka 120 cm - 2 dveře 1200 x 500 x 1400 16 443,00
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Řada CS-CLASSIC – skříně na běžné chemikálie  
Skříně jsou plechové, v novém designu - v různých rozměrech, s plnými nebo prosklennými dveřmi 
křídlovými nebo skládanými, vybavené policemi, záchytnou vanou a děrovaným plechem se zapuště-
nými cylindrickými zámky. Korpus skříní je vždy v barvě antracitové a dveře lze zvolit ze sedmi různých 
barev RAL (žluté, červené, zelené, světle šedé, modré a stříbrné). 
Vnitřní vybavení je volitelné mezi pevnými nebo výjezdnými policemi, které mohou být lakované nebo 
hliníkové. Skříně mají ve stropě předchystaný otvor  k napojení odsávací hadice Ø 75 mm s možností 
napojení na odtah (nejsou vybaveny ventilátorem), mají integrované stavěcí nožky pro regulaci při ne-
rovnosti podlahy a zabezpečené přirozené větrání otvory v podlaze.

Řada CS-CLASSIC – plné křídlové dveře 
Řada CS-CLASSIC-G – prosklenné křídlové dveře 

OBJ. ČÍSLO POPIS ROZMĚRY VNĚJŠÍ  
(šxhlxv) [mm] CENA

Z010 5410 220 104 3 police, záchytná vana, děrovaný plech 545 x 520 x 1950 17 375,00
Z010 5410 220 205 3 police, záchytná vana, děrovaný plech 810 x 520 x 1950 19 589,00
Z010 5410 220 305 6 výsuvů s vanou 1055 x 520 x 1950 37 125,00
Z010 5410 220 306 3 police, záchytná vana, děrovaný plech 1055 x 520 x 1950 21 573,00
Z010 5410 220 307 4 výsuvy s vanou 1055 x 520 x 1950 30 213,00

Všechny uvedené skříně je možné dodat s prosklenými dveřmi (CS CLASSIC-G) a ve výšce 
skříní 1105 mm.

Řada CS-PHOENIX – skládané dveře 

OBJ. ČÍSLO POPIS ROZMĚRY VNĚJŠÍ  
(šxhlxv) [mm]

CENA

Z010 5410 220 309 2 police, záchytná vana, děrovaný plech 1055 x 520 x 1105 20 871,00
Z010 5410 220 310 3 police, záchytná vana, děrovaný plech 1055 x 520 x 1950 26 028,00

Skříň vysoká se zabudovaným ventilátorem 
Je skříň plechová vysoká v provedení jednodveřovém nebo dvoudveřovém se zámkem, třemi policemi, 
s nosností 1 police 30 kg a opatřena výfukovým komínkem (Ø 75 mm) sloužícím k napojení na odtah. 
Skříň není určena pro skladování hořlavin, louhů a kyselin.

OBJ. ČÍSLO POPIS VNĚJŠÍ ROZMĚRY
(šxhlxv) [mm]

CENA

Z010 5410 210 101 1 dveře 600 x 520 x 1920 58 239,00
Z010 5410 210 201 2 dveře 900 x 520 x 1920 65 367,00
Z010 5410 210 301 2 dveře 1200 x 520 x 1920 70 875,00

Skříň vysoká bez ventilátoru 

OBJ. ČÍSLO POPIS VNĚJŠÍ ROZMĚRY
(šxhlxv) [mm]

CENA

Z010 5410 220 101 1 dveře 600 x 520 x 1920 34 749,00
Z010 5410 220 201 2 dveře 900 x 520 x 1920 41 877,00
Z010 5410 220 301 2 dveře 1200 x 520 x 1920 47 466,00

Skříňka na jedy 
Je malá jednodveřová plechová skříňka se zámkem určená pro skladování jedů, nikoliv louhů, kyselin 
nebo hořlavin. Lze ji použít jako závěsnou, volně stojicí nebo k uložení do skříně.

OBJ. ČÍSLO VNĚJŠÍ / VNITŘNÍ ROZMĚRY (šxhlxv) [mm] CENA

2M00  1100 000 001 350 x 322 x 370 / 300 x 287 x 327 5 300,00
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Skříň na chemické látky 
Skříň pro uskladnění chemických látek s křídlovými perforovanými dveřmi  je určena pro vybavení laborato-
ří. Skříň je vyrobena z ocelového plechu se zdvojenými boky, sokl (v=80 mm u skříně 1950 mm, v=40 mm u 
skříně 1150 mm). Jednoplášťové vyztužené dveře jsou v horní a spodní části vybavené perforací. 
Uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), 
tříbodový uzamykací mechanismus. 
Skříň je vybavena policemi se záchytnými vanami o objemu 15 l. Součástí konstrukce van jsou perforo-
vané vložky maximalizující záchytný objem. Police jsou přestavitelné po 25 mm, nosnost 60 kg.
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus barva šedá - RAL 7035, dveře barva žlutá - RAL 1023.

OBJ. ČÍSLO TYP POPIS ROZMĚR (šxhlxv) [mm] CENA

Z010 7130 000 022 US 92 1 CH 5 polic 920 x 400 x 1950 12 760,00
Z010 7130 000 023 US 92 3 CH 3 police 920 x 400 x 1150 9 810,00

Na poptávku lze dodat skříň na chemické látky s napojením na vzduchotechniku (pasivní 
odsávání).

1.2.2  NÁBYTEK KOVOVÝ

SKŘÍNĚ ÚLOŽNÉ KOVOVÉ
Úložné skříně jsou určeny pro vybavení laboratoří, kanceláří, archivů, pro zdravotnictví apod. Skříně 
jsou vyrobeny z ocelového plechu se zdvojenými boky, sokl (v=80 mm u skříní nad 1150 mm, ostatní 
v=40 mm), dveře jsou osazeny bezpečnostním cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 
kombinací, úprava pro centrální klíč). Police jsou přestavitelné po 25 mm, nosnost 60 kg. 
Povrchová úprava práškovou barvou. Korpus i dveře barva šedá - RAL 7035. 

Tyto skříně nejsou vhodné na uložení kyselin a louhů - k tomu slouží speciální skříně viz. 
kapitola Skříně speciální str. 1 » 89.

Skříně dvoudveřové 

OBJ. ČÍSLO TYP POPIS ROZMĚR (šxhlxv) [mm] CENA

Z010 7130 000 005 TA 510 4 police 800 x 400 x 1950 8 950,00
Z010 7130 000 008 TA 511 bez police 920 x 400 x 500 5 240,00
Z010 7130 000 009 TA 512 1 police 920 x 400 x 800 6 380,00
Z010 7130 000 012 TA 515 4 police 920 x 400 x 1950 9 520,00
Z010 7140 000 009 TA 520 4 police 1200 x 400 x 1950 6 380,00
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Neváhejte se zeptat i na jiné vybavení (např. dílenský nábytek, šatny, ...)
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Vyberte si svoji kombinaci materiálů dle Vaší potřeby!


