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Řada OD (jednoplášťové) 
Doporučujeme pro bezpečnou instalaci tlakových lahví (max 5 ks) ve venkovních prostorách. Jsou vyro-
beny z vysoce odolné ocelové konstrukce ošetřené galvanicky s nerezovou podlahou zajišťující odolnost 
proti mechanickému poškození. Vodorovnou polohu umožňují stavěcí patky. Otevírání křídlových dveří 
je dostatečně velké a jsou opatřeny robustním tříbodovým otočným zamykáním. Standardní vybavení: 
rampa pro upevnění plynových armatur, držáky tlakových lahví (10 l a 50 l), 16 předvrtaných průchodů 
o průměru 22 mm pro protažení potrubí. Uvedené skříně lze objednat i s vybavením okénkem (s nebo 
bez zákrytu).

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

CENA

Z010 5123 000 301 2 dveře, uložení 5 lahví 1356 x 400 x 2149 /
1345 x 370 x 2070

46 818,00

Z010 5123 000 201 2 dveře, uložení 3 lahví 1006 x 400 x 2149 /
995 x 370 x 2070

43 227,00

Z010 5123 000 101 2 dveře, uložení 2 lahví 706 x 400 x 2149 / 
695 x 370 x 2070

36 018,00

1.3  SKŘÍNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRO ULOŽENÍ KANYSTRŮ

Skříň vysoká – typ 90  
Nabízíme také skříně s odolností 90 minut pro uložení kanystrů (s objemem 2 a 5 litrů) ve vodorovné 
poloze - s přímým odběrem chemikálií. Skříně jsou opatřeny třemi policemi s výřezy pro hrdla kanystrů, 
umožňující odebírání kapalin přímo z nich bez jejich vyjmutí ze skříně (jejich uzemnění je v dodávce 
skříně) a dvěmi odkapávacími plochami. Na skříni je osazen monitoring správného odtahu vzduchu, buď 
s ventilátorem nebo bez něj. Skříně lze dodat ještě i v šířce 895 a 1655 mm, všechny mají sokl výšky 
85 mm.
 

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

CENA

Z010 5141 110 202 dvoudveřová, 3 police, záchytná 
vana, monitoring s ventilátorem

1194 x 612 x 2085 /
1098 x 469 x 1700

na poptávku

Z010 5141 120 202 dvoudveřová, 3 police, záchytná 
vana, monitoring bez ventilátoru

1194 x 612 x 2085 /
1098 x 469 x 1700

na poptávku

1.4  SKŘÍNĚ BEZPEČNOSTNÍ   
       PRO ULOŽENÍ BATERIÍ

Skříň bezpečnostní pro uložení baterií 
Bezpečnostní skříň pro uložení baterií s 90 minutovou odolností, jak při požáru zvenčí dle EN 14470-1, 
tak při požáru zevnitř při samovznícení baterií dle EN 1363-1. Uvnitř je skříň vybavena detektorem kou-
ře a teplotním senzorem, které v případě požáru uvnitř spustí vizuální a akustické alarmy. Skříň je možné 
snadno naložit na vidlici vozíku a přesunout (i v případě indikace požáru uvnitř skříně). Barevné provede-
ní je antracitový korpus (RAL 7016) s tmavě modrými dveřmi (RAL 5010). Vnitřní vybavení se skládá ze 
čtyř perforovaných polic a záchytné vany, na poptávku jsou dostupné i další varianty a rozměry.

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

CENA

 Z010 5170 000 001 dvoudveřová 1193 x 615 x 1953 na poptávku
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Skříně speciální
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