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 P C  S K R I N E 

 POČÍTAČOVÁ SKRIŇA 

 Skriňa umožňuje bezpečné uskladňovanie a používanie 
počítačového vybavenia vo výrobných halách a na 
podobných miestach (IP32). Výhodou skrine je aj 
možnosť vybavenia kolieskami s Ø 50 mm (jednoduchá 
svojpomocná montáž koliesok). Oceľová skriňa v 
povrchovej úprave modro-šedej kombinácie práškových 
farieb. Skriňa má tri oddiely. Horný má rozmery š × v × h: 
620 × 468 × 520 mm, dolný oddiel je vybavený výškovo 
nastaviteľnou policou. K vybaveniu taktiež patrí výsuvná 
podložka pod myš a klávesnicu s rozmermi 604 × 330 
mm.
Výplň horných dvierok z extrémne pevného 
bezpečnostného skla. Na želanie dodávame skriňu 
vybavenú elektrickým ventilátorom a špeciálnym 
odrušeným predlžovacím káblom na 220 V. 

výška × šírka mm 1620 × 700

hĺbka mm 610
bez koliesok obj. č. 2G 503 364

€ 541,-
s kolieskami obj. č. 2G 503 365

€ 523,-

 Príslušenstvo: 

 POČÍTAČOVÁ SKRIŇA Z NEREZU 

 Skriňa je obzvlášť vhodná do potravinárskych a iných prevádzok vyžadujúcich dokonalú 
čistotu a odolnosť materiálu. Celkové rozmery sú 710 × 1600 × 550 mm. Skriňa je 
delená na 3 časti, horná má rozmery š × v × h: 700 × 468 × 550 mm, dolná je vybavená 
výškovo nastaviteľnou policou. K vybaveniu tiež patrí výsuvná podložka pod myš a 
klávesnicu s rozmermi 604 × 330 mm. Je umiestnená na rektifikačných skrutkách. Výplň 
horných dvierok z extrémne pevného a chemicky stáleho plastu AXPET. V dolnej časti je 
možné za príplatok umiestniť vešiak na kabeláž. Na želanie dodávame skriňu vybavenú 
elektrickým ventilátorom a špeciálnym odrušeným predlžovacím káblom na 220 V. 

výška × šírka mm 1600 × 700

hĺbka mm 550
obj. č. 2G 503 366

€ 1.157,-

 Príslušenstvo: 

 €  /ks  2G 503 364

 541,- 

Elektrovýbava, 
maďarská verzia

obj. č. 2G 610 421 € 100,10

Elektrická výbava, 
maďarská verzia

obj. č. 2G 610 422 € 100,10

24
Elektrická výbava obj. č. 2G 902 990

€ 103,60

Elektrická výbava, nerezový ventilátor a predlžovací kábel, príslušenstvo nerezovej PC skrine obj. č. 2G 504 420

€/ks 103,60


