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3     SKŘÍNĚ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ

3.1  SKŘÍNĚ PRO KOMBINOVANÉ SKLADOVÁNÍ 
       HOŘLAVIN, LOUHŮ A KYSELIN

Řada K-LINE – skříňka nízká 
Skříňka pro kombinované skladování hořlavin a kyselin je rozdělena na dvě samostatně odsávané skříň-
ky - průměr vývodů 50 mm. Pravá (jednodveřová) je pro ukládání louhů a kyselin a levá (jedno- nebo 
dvoudveřová, nebo s výsuvem) je s odolností v ohni 90 minut a je určena pro skladování hořlavin. Skříň-
ka má korpus plechový, lakovaný speciálním odolným lakem světle šedým - RAL 7035. Sokl je možné 
samostatně objednat - má výšku 30 mm a je opatřen kolečky pro snadné stěhování. Pravá skříňka má 
vnitřní prostor zhotoven z polypropylenu zcela bez použití kovu s jednou nebo dvěmi polypropylenovými 
výsuvnými vaničkami, zajištěnými proti neúmyslnému vytažení. Levá skříňka na hořlaviny je s požární 
odolností 90 minut, uvnitř s jedním výsuvem, který se automaticky vysouvá a zasouvá s pohybem dveří. 
Dveře s cylindrickým zámkem mohou zůstat otevřené v jakékoliv pozici a automaticky se uzavírají 
v případě požáru. Vývody odsávání společně s konektorem uzemnění v zadní části skříňky. Vnitřní kování 
jsou vodivě propojena s konstrukcí skříňky. Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.

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

CENA

2D00 0633 110 002 vlevo: 1 výjezd, záchytná vana; vpravo: 
křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou 
vanou

1102 x 503 x 601 /
422 x 369 x 464, 
440 x 468 x 562

53 757,00

2D00 0633 110 003 vlevo: křídlové dveře, záchytná vana, 
děrovaný plech; vpravo: křídlové dveře, 
2 výsuvy s plastovou vanou

1102 x 503 x 601 /
422 x 369 x 464, 
440 x 468 x 562

54 432,00

2D00 0633 120 004 vlevo: 1 výjezd, záchytná vana; vpravo: 
křídlové dveře, 2 výsuvy s plastovou 
vanou

1402 x 503 x 601 /
722 x 441 x 464,
470 x 450 x 500

62 748,00

Řada K-LINE – skříň vysoká 
Kombinované skříně umožňují společné skladování hořlavin, kyselin a louhů v jedné bezpečnostní skříni, 
odtahované pouze jedním společným komínkem o průměru 75 mm. Levá strana skříně slouží pro ulože-
ní hořlavin, má odolnost v ohni 90 minut a je testována dle normy DIN EN 14470-1.
Tato část je opatřena dveřmi s automatickým zavíráním bez vnějšího zdroje elektrické energie. Dveře se 
automaticky uzavřou cca za 60 s po jejich otevření. Dveře jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou. 
V případě požáru je zaručeno samočinné uzavření dveří prostřednictvím zabudované tavné pojistky. 
Vnitřní vybavení je buď pevnými nebo výjezdnými policemi (pěti nebo čtyřmi). Pravá strana skříně - urče-
ná pro ukládání louhů a kyselin má vnitřní stěny vyrobeny z vysoce odolných desek s povrchovou vrstvou 
z melaminu a jsou vybaveny čtyřmi nebo šesti výjezdnými policemi s vyjímatelnými plastovými vanami. 
Ventilátor není součástí skříní, musí být řešen jako externí.

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

DOPORUČENÝ 
ODTAH

[m3/hod]

CENA

Z010 5310 100 111 3 police,1 záchytná vana
+ 4 výjezdné police

1197 x 617 x 1969 /
1050 x 520 x 1740

9 92 003,00

Z010 5310 100 104 6 výjezdných polic
+ 6 výjezdných polic

1197 x 617 x 1969 /
1050 x 520 x 1740

9 112 536,00

Z010 5310 100 201 nahoře: 3 výjezdy, dole: 2 
výsuvy a plastová vana

597 x 617 x 1969 /
450 x 524 x 845 / 877

4 75 695,00

Z010 5310 100 202 nahoře: 2 police, záchytná 
vana, plech, dole: 2 výsuvy a 
plastová vana

597 x 617 x 1969 /
450 x 524 x 845 / 877

4 69 795,00
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Skříně speciální

3

2

ZAJIŠŤUJEME AUTORIZOVANÝ SERVIS  
BEZPEČNOSTNÍCH SKŘÍNÍ
- Instalace skříní a uvedení do provozu
- Odborná údržba včetně kontroly provozní bezpečnosti skříní
- Pravidelné bezpečnostně-technické prohlídky
- Preventivní servisní prohlídky
- Záruční i pozáruční opravy

Kvalita služeb je zabezpečena certifikovaným systémem jakosti ČSN EN ISO 9001.
Zárukou kvality našeho servisu je tým kvalifikovaných a pravidelně školených techniků.
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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

1

2

3

Skříně speciální
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