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Szafka szatniowa

S1, S2, L

Typ:

Opis:
Wymiary:
Max. wymiary zewnętrzne szafki:
Wysokość bez ławeczki:
1850mm
Wysokość z ławeczką:
2000mm
Szerokość:
800mm
Głębokość:
460mm
Zastosowanie:
Szafki ubraniowe przeznaczone są do obiektów
sportowych, placówek szkolnictwa, zakładów produkcyjnych oraz do wszystkich innych budynków
gdzie niezbędna jest wzorowa organizacja przebieralni lub szatni. Materiały użyte do produkcji szafek
pozwalają na zastosowanie w każdych warunkach
zapewniając wysoką trwałość, odporność na warunki otoczenia oraz estetykę wykonania.

Właściwości:
System szafek ze względu na zastosowane materiały doskonale sprawdza się we wszystkich obiektach.
Solidna konstrukcja jak i płyty HPL zapewniają wysoką trwałość, doskonałe warunki higieniczno - sanitarne, odporność na różne czynniki zewnętrzne
jak np. wilgoć, różnego rodzaju zabrudzenia.
Zalety:
1. Bardzo duża odporność na trudne warunki
2. Możliwość dopasowania zabudowy do każdego
rodzaju pomieszczeń
3. Pełne bezpieczeństwo użytkowania;
4. Estetyka wykonania, uniwersalność.

rysunek schematyczny

Specyfikacja:
Szafka ubraniowa Typ S1 wyposażona jest w 2 szt.
drzwiczek które dają nam dostęp do dwóch symetrycznych przegród szafki. Typ S2 z czterema
drzwiczkami. Typ L - 4 drzwiczki w kształcie litery
L. Konstrukcja wykonana jest z anodowanych profili aluminiowych. Korpus szafki, ścianki dzielące,
półki wewnętrzne jak i fronty drzwiowe wykonane są z płyt HPL. Drzwiczki wyposażone w zawiasy
samo domykające, zamykane zamkiem na kluczyk.
Wszystkie typy szafek możemy dodatkowo wyposażyć w ławeczkę ułatwiającą przebieranie. Nogi z regulowanymi stopkami do wypoziomowania szafki.
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Posiadamy aprobatę techniczną nr:
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SANIKAB 32 Typ L
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SANIKAB 32 Typ S1
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SANIKAB 32 Typ S2
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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.
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