ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEK

Hosszú

Teleajtós
Rövid

Osztott ajtós

„Z”-ajtós

Európa tele ajtós
Európa Tele ajtós I.

Európa Tele ajtós II.

Európa Tele ajtós III.

Tartozékok

Leírás

•• Tükör
•• 2 db kulcs, sorszám alapján utánrendelhető
•• Felső polc
•• Ruhaakasztó rúd
•• Névtábla
•• Törülköző akasztó

Klasszikus kivitelű, hosszúajtós öltözőszekrények
melyekben munkaruhák, kabátok és cipők is
kényelmesen elférnek.

Opció
•• Vezérkulcsos rendszer
•• Plusz kulcs
•• Színes ajtók
•• RAL színskála szerinti egyéb szín
•• Helyszínre történő beállítás

IDH

Terméknév

34101
34102
34103

Európa Tele ajtós I.
Európa Tele ajtós II.
Európa Tele ajtós III.

•
•
•
•

I. osztályú acéllemezből
Megerősített ajtószárnyak (1 mm vastag)
Sorszámozott biztonsági fémbútorzár 2 db kulccsal
Esztétikusan kialakított és megfelelően elhelyezett
szellőzők a légáramlás biztosítására
• Alapszín: világosszürke (RAL 7035)
• Lábazat 100 mm magas

Külső méret (mm)
1800 x 300 x 500
1800 x 600 x 500
1800 x 900 x 500

27 kg
42 kg
66 kg

A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.
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Európa „Z” ajtós
Európa „Z” ajtós I.

Európa „Z” ajtós II.

Leírás

Tartozékok

Az „Z” osztás tökéletes megoldás a gazdaságos
helykihasználásra, a ruhák, táskák, cipők
rendezett tárolására.

•• Tükör
•• 2 db kulcs, sorszám alapján utánrendelhető
•• Ruhaakasztó rúd
•• Névtábla
•• Törülköző akasztó

•
•
•
•

I. osztályú acéllemezből
Megerősített ajtószárnyak (1 mm vastag)
Sorszámozott biztonsági fémbútorzár 2 db kulccsal
Esztétikusan kialakított és megfelelően elhelyezett
szellőzők a légáramlás biztosítására
• Alapszín: világosszürke (RAL 7035)
• Lábazat 100 mm magas
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Európa „Z” ajtós III.

IDH

Terméknév

34301
34302
34303

Európa „Z” ajtós I.
Európa „Z” ajtós II.
Európa „Z” ajtós III.

Opció
•• Vezérkulcsos rendszer
•• Plusz kulcs
•• Színes ajtók
•• RAL színskála szerinti egyéb szín
•• Helyszínre történő beállítás

Külső méret (mm)
1800 x 350 x 500
1800 x 700 x 500
1800 x 1050 x 500

31 kg
48 kg
76 kg

A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.

Európa osztott ajtós
Európa osztott ajtós I.

Európa osztott ajtós III.

Európa osztott ajtós II.

Tartozékok

Leírás

•• Tükör
•• 2 db kulcs, sorszám alapján utánrendelhető
•• Ruhaakasztó rúd
•• Névtábla
•• Törülköző akasztó

Helytakarékos kivitel

Opció
•• Vezérkulcsos rendszer
•• Plusz kulcs
•• Színes ajtók
•• RAL színskála szerinti egyéb szín
•• Helyszínre történő beállítás

IDH

Terméknév

34201
34202
34203

Európa osztott ajtós I.
Európa osztott ajtós II.
Európa osztott ajtós III.

•
•
•
•

I. osztályú acéllemezből
Megerősített ajtószárnyak (1 mm vastag)
Sorszámozott biztonsági fémbútorzár 2 db kulccsal
Esztétikusan kialakított és megfelelően elhelyezett
szellőzők a légáramlás biztosítására
• Alapszín: világosszürke (RAL 7035)
• Lábazat 100 mm magas

Külső méret (mm)
1800 x 300 x 500
1800 x 600 x 500
1800 x 900 x 500

27 kg
42 kg
66 kg

A termék külső megjelenése és műszaki adatai eltérhetnek a valóságban. A termék színe a valóságban eltérhet a brosúrában ábrázolt színtől.
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Több mint 30 éve a biztonság világában.
Alapítva: 1987.
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