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 P C  S K Ř Í N Ě 

 POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ 

 Skříň umožňuje bezpečné přechovávání a užívání 
počítačového vybavení ve výrobních halách a podobných 
místech (IP32). Výhodou skříně je také možnost vybavení 
kladkami o Ø 50 mm (jednoduchá montáž kladek 
svépomocí). Ocelová skříň v povrchové úpravě modro-
šedé kombinace práškových barev. Skříň má tři oddíly. 
Horní má rozměry š × v × h: 620 × 468 × 520 mm, dolní 
oddíl je vybaven výškově nastavitelnou policí. K vybavení 
taktéž náleží výsuvná podložka pod myš a klávesnice o 
rozměrech 604 × 330 mm.
Výplň horních dvířek z extrémně pevného bezpečnostního 
skla. Na přání dodáváme skříň vybavenou elektrickým 
ventilátorem a speciálním odrušeným prodlužovacím 
kabelem na 220 V. 

výška × šířka mm 1620 × 700

hloubka mm 610
bez kladek obj. č. 2G 503 364

Kč 12.100,-
s kladkami obj. č. 2G 503 365

Kč 12.800,-

 Příslušenství: 

 POČÍTAČOVÁ SKŘÍŇ Z NEREZU 

 Skříň je obzvláště vhodná do potravinářských a jiných provozů vyžadující dokonalou 
čistotu a odolnost materiálu. Celkové rozměry jsou 700 x 1600 x 550 mm. Skříň je 
dělena do 3 oddílů, horní má rozměry š × v × h: 700 × 468 × 550 mm, dolní oddíl je 
vybaven výškově nastavitelnou policí. K vybavení taktéž náleží výsuvná podložka pod 
myš a klávesnici o rozměrech 604 × 330 mm. Je umístěna na rektifikačních šroubech. 
Výplň horních dvířek z extrémně pevného a chemicky stálého plastu AXPET. V dolní části 
je možno za příplatek umístit věšák na kabeláž. Na přání dodáváme skříň vybavenou 
elektrickým ventilátorem a speciálním odrušeným prodlužovacím kabelem na 220 V. 

výška × šířka mm 1600 × 700

hloubka mm 550
obj. č. 2G 503 366

Kč 29.100,-

 Příslušenství: 

 Kč  /ks  2G 503 364

 12.100,- 

Elektrovýbava, 
maďarská verze

obj. č. 2G 610 421 Kč 1.420,-

Elektrická výbava, 
maďarská verze

obj. č. 2G 610 422 Kč 1.420,-

24
Elektrická výbava obj. č. 2G 902 990

Kč 1.430,-

Elektrická výbava, nerezový ventilátor a prodlužovací kabel, příslušenství nerezové PC skříně obj. č. 2G 504 420

Kč/ks 1.430,-


