Wyposażenie szatni
Szafka depozytowa

Typ:
Model:

SU-12

Opis:
Wymiary:
Wymiary zewnętrzne szafki:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość nóżek:

2210mm
990mm
510mm
250mm

Zastosowanie:
Szafka depozytowa przeznaczona dla szkół, ośrodków sportowych, zakładów produkcyjnych, obiektów handlowych i innych.
Specyfikacja:
Konstrukcja szafki wykonana z profili aluminiowych, profile aluminiowe malowane lakierem chemo utwardzalnym poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Podstawa i nogi z profili ze stali nierdzewnej
- wykończenie szlif. Nogi z regulowanymi stopkami
do wypoziomowania szafki. Ścianki szafki, daszek
i fronty drzwiowe wykonane z płyty HPL dwustronnie laminowanej w kolorze wg wzornika producenta, ścianki - płyta o grubości #3mm; daszek - płyta #8mm, fronty drzwiowe z płyty HPL #10mm.
Drzwiczki wyposażone w zamknięcie na kluczyk
oraz mocowane do konstrukcji za pomocą pary zawias stalowych.

Zalety szafki:
1. Schowek o pojemności 60dm3 zapewnia odpowiednią przestrzeń na przechowywanie podręcznych akcesorii i rzeczy osobistych;
2. Pochylony daszek ułatwia utrzymanie w czystości.
3. Solidne materiały i wykonanie oraz dbałość o bezpieczeństwo;
4. Zapewnia praktyczne wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność i estetykę wnętrza.

rysunek schematyczny

Właściwości:
Płyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe łatwe do utrzymania
w czystości, wodoodporne, trudnopalne i wandalo odporne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti).
Podstawa ze stali nierdzewnej zapewnia długie użytkowanie dzięki odporności na chemię stosowaną w trakcie sprzątania pomieszczeń.

Posiadamy aprobatę techniczną nr:

AT - 1 5 - 8 4 6 8 / 2 0 1 2
wydaną przez ITB Warszawa

Jesteśmy dla każdej firmy
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Paweł Łukasiak i S-ka Spółka Komandytowa
05-820 Piastów; ul. Niecała 7; tel : 0-22 723 74 82, 723 74 83, fax : 723 49 93;
e-mail: zpuh@lukasiak.com.pl
Biuro Projektowo-Handlowe
02-320 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 157 lok. 3
tel: 0-22 668 99 00, 668 95 05, 668 95 30, fax : 0-22 668 96 06;
e-mail: biuro@lukasiak.com.pl
w w w.luk asiak .com.pl

Nas ze k ab i n y cha rak te r y zuj ą s i ę ba r dzo duż ą t r wa łością , funkcjona ln o ścią i odpo r no ści ą na wandal i zm.

www.lukasiak.com.pl

