
Osłona, szafka gaśnicy: 
Wewnątrz: magazyny hale produkcyjne, wiaty, garaże,  
Na zewnątrz: parkingi, pola kampingowe, stadiony, place tagowe, składowiska odpadów, 
W pojazdach: ciężarówki, busy, traktory, kombajny, przyczepy, dyszel przyczepki samochodowej,  

Pojemnik ochronny stosowany jako szafka lub skrzynka do 
przechowywania narzędzi, sprzętu podręcznego, 
wyposażenia pojazdu (gaśnica, apteczka, trójkąt, linka, plandeka itp)
Przystosowany do montażu zewnętrznego, odporny na warunki atmosferyczne
Do przechowywania gaśnicy w sposób umożliwiający zabezpieczenie plombą, 
jednocześnie szybkie otwarcie i wyjęcie gaśnicy bez stosowania dodatkowych opasek.
Całkowicie odporny na korozję, opady atmosferyczne, uderzeniem kamieniem, porysowanie
podczas czyszczenia. Jako jedyna szafka na rynku tego typu zapewnia stabilne i sztywne 
przechowanie gaśnicy bez stosowania obejm, opasek, gum itp. Po otwarciu szafki gaśnica
stoi stabilnie na płaskim wyprofilowanym podłożu. Wyjęcie gaśnicy jest intuicyjne i 
natychmiastowe tak, jakby stała na półce. Dzięki temu spełnia wymogom Dyrektywy Europejskiej
ustalającej intuicyjne wyjęcie gaśnicy w czasie do 6 sekund.Możliwe dodatkowe zabezpieczenie
 szafki zawleczką i plombą jak w gaśnicy. Mocowanie w dowolnym punkcie z 25 sugerowanych w spodzie szafki.
Opcja: 
- kolor czerwony góra spód czarny lub biały, zielony wojskowy, cały czarny, cały czerwony
- oznakowanie dowolnym znakiem lub LOGO.
- dodatkowe 2 obejmy z zapęciem gumowym do mocowania gaśnicy wewnątrz.
- możliwy montaż wnękowy dla uzyskania lepszego efektu wizualnego.

Profilowane dno
stabilizujące
gaśnicę

Uszczelka gumowa
z podwójnym
piórem

Zastosowanie

Opis:

Rysunek techniczny - pojemnik na gaśnice 6 kg

Jakość

Klamry zamykające

Wyposażenie opcjonalne

Podwójne mocowanie gaśnicy

Oznakowanie lub LOGOWkładka wzmacniająca
Uszczelka EDPM

Standardowe wyposażenie

630

265

240

Wewnątrz  max do  570mm Wewnątrz max do160mm

Pojemnik wykonany z najwyższej jakości materiałów, odporny na warunki atmosferyczne, korozję
oraz działanie promieniowania UV. Nowoczesny design.

Wymiary zewnętrzne [mm]: 630x265x240

Skład: polietylen + polipropylen

Ilość na palecie (szt.): 35

Waga palety [kg]: 140

Wymiary palety [cm]: 120x80x190

LOGO okienko

wkładka
        na dno pojemnika
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Profilowane dno
stabilizujące
gaśnicę

Uszczelka gumowa
z podwójnym
piórem

Wkładka
        na dno pojemnika
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Wewnątrz  max do  570mm Wewnątrz max do160mmLOGO okienko

Szafka DIA-MONT  - czerwono-czarna



Szafka DIA-MONT  - biała, zielona
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