
207   tel.: 266 793 735, gsm: 724 220 066, fax: 266 793 721, prodej@kwesto.cz  DOPRAVA ZDARMA 

 Skříň je vhodná pro předpisové skladování kapalin ohrožujících vodu ve vnitřních i venkovních prostorách. Robustní 
svařovaná konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu, dodatečně opatřeného práškovým nástřikem, korpus světle 
šedý RAL 7035, vana a dveře kobaltově modré RAL 5013. Integrovaná záchytná vana s roštem, objem 220 litrů. Šikmá 
stříška pro optimální odtok vody, větrací prolisy ve dveřích pro účinné větrání. Stojící sudy o objemu 200 l lze ukládat 
s namontovaným čerpadlem nebo nálevkou. Schválení ÜHP. Uzamykání pomocí cylindrického zámku, dodávka ve 
smontovaném stavu. 

provedení dveří dvoukřídlé

pro počet sudů ks 2
výška vpředu / výška vzadu mm / mm 1790 / 1890
š × h mm 1780 × 740
vnitřní v × š × h mm 1440 × 1660 × 650

obj. č. 2G 338 336
Kč 19.500,-

příslušenství
Police obj. č. 2G 338 337

Kč 760,-
Dělicí stěna obj. č. 2G 338 338

Kč 510,-

 SKŘÍŇ SE ZÁCHYTNOU VANOU PRO NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

 Police pro skladování malých nádob. Šířka 830 mm, 
nosnost 60 kg (rozložená zátěž). Přestavování v rastru 
25 mm. 

 Příslušenství: 

 Skříň je ideální pro skladování láhví s propanem ve vnitřních i venkovních prostorách. 
Robustní svařovaná konstrukce z pozinkovaného ocelového plechu, dodatečně 
opatřeného práškovým nástřikem, korpus světle šedý RAL 7035, dveře kobaltově modré 
RAL 5013. Plná zadní stěna. Dno a vyjímatelná mezipolice z pozinkovaného děrovaného 
plechu. Nálepky s výstražnými symboly. Šikmá stříška pro optimální odtok vody, dveře 
a boční stěny s odvětrávacími štěrbinami. Uzamykatelné pomocí cylindrického zámku, 
dodávka ve smontovaném stavu. 

provedení dveří jednokřídlé

ukládací místa 4 × 33 kg,
nebo 10 × 11 kg,
nebo 18 × 5 kg

výška vpředu / výška vzadu mm / mm 1500 / 1600
šířka × hloubka mm 840 × 690

obj. č. 2G 338 339
Kč 8.480,-

 SKŘÍŇ NA TLAKOVÉ LÁHVE 

•  nádoby lze skladovat přímo na roštu záchytné vany 
nebo na paletách

• maximální využití ložné plochy
• záchytná vana o objemu 580 l 

 Manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku, rozteč kapes pro 
ližiny 785 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Rošty 
jsou pozinkované, příčně dělené. 

dveře ano

výška mm 1800
šířka × hloubka mm 2900 × 1400

obj. č. 2G 612 752
Kč 55.500,-

 KONTEJNER PRO NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

 Uzamykatelné provedení vybaveno větrací mřížkou. Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny 
zámkem a klikou. Skladová kapacita až 8 ks 200l sudů. 

 záruka 10 let 

24

 záruka 10 let 

24

 S K L A D O V Á N Í  N E B E Z P E Č N Ý C H  L Á T E K 


