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Sz af y m et alow e B H P z d rąż ki em do z aw ie s z ani a odz ież y
Solidne szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 - 0,8mm, malowane trwałymi farbami
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)
Cokół szaf z blachy stalowej o grubości 1mm, ocynkowanej zapewniającej podwyższoną odporność na
wilgoć
Solidna, monolityczna konstrukcja - szafy nie wymagają składania
Zamki cylindryczne w systemie MASTER KEY, co daje możliwość zamówienia klucza pasującego do
wszystkich zamków
Drzwi ryglowane w jednym punkcie
Wentylacja przez perforację w drzwiach
Komora szafy z drążkiem oraz
dodatkowymi haczykami do zawieszania
odzieży

Zamki cylindryczne na klucz płaski Rygiel zamka cylindrycznego

Szafki bhp
podwójne
(dwukomorowe)

Szafka podwójna
usadowiona na
podstawie z ławką

Szafa metalowa BHP
podwójna

Szafa metalowa BHP
podwójna z dzielonymi komorami

Szerokość szafy

60 cm

80 cm

Wysokość szafy

180 cm

180 cm

Głębokość szafy

49 cm

49 cm

Nr katalogowy

BHP600/2

BHP800/2
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Daszki skośne
do szaf z drążkami
Kąt pochylenia 17°
Wysokość daszku
przód/tył: 3/18cm
Szafy dostarczane
z zamontowanymi daszkami

Daszek skośny do szafy BHP
podwójnej

Daszek skośny do szafy BHP
podwójnej z dzielonymi komorami

Szerokość daszku

60 cm

80 cm

Głębokość daszku

49 cm

49 cm

Nr katalogowy

SK/600

SK/800

Wykonane ze stalowego profilu zamkniętego 30x30mm,
malowane proszkowo, z siedziskiem z listewek drewnianych

Podstawki z ławką
do szaf
z drążkami
Wysokość ławki 40,5 cm
Wysokość szafy z podstawką 215 cm
Głębokość ławki 25cm
Nogi ze stopkami plastikowymi
Podstawka mocowana
śrubami do szafy

Podstawka z ławką do szafy BHP
podwójnej

Podstawka z ławką do szafy BHP
podwójnej z dzielonymi komorami

Szerokość podstawki

60 cm

80 cm

Wysokość podstawki

40 cm

40 cm

Nr katalogowy

P-BHP600

P-BHP800

Kolory standardowe szafek BHP
RAL7035
Jasnoszary

Kolory niestandardowe szafek BHP
RAL1015
Jasnobeżowy

RAL5010
Niebieski

RAL6033
Zielony

RAL9005
Czarny

RAL2011
Pomarańczowy

RAL3020
Czerwony

RAL7032
Seledynowy

RAL8017
Ciemnobrązowy

RAL9010
Biały

Informacja o warunkach zakupu i dostawy

PRYMAT Dział Sprzedaży
801 003 192 (Infolinia)
74 661 41 16 (faks)

74 831 18 82

694 486 552

pr ym at@ p r ymat . com
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