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Szafa zabezpieczająca Justr i te Kompaktowa 45 l  na 

materia ły łatwopalne, zamknięcie ręczne, 1-drzwiowa, 

żółty
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Szafa zabezpieczająca Kompaktowa na materiały łatwopalne jest niezbędna wszędzie, gdzie składowane są substancje 

niebezpieczne na stanowisku pracy. Zapewnia bezpieczne magazynowanie materiałów łatwopalnych (cieczy zapalnych), 

w celu redukcji zagrożenia pożarowego, ochrony personelu i mienia.

 

CECHY:

 

Ułatwia organizację miejsca pracy w ciasnych i zagraconych pomieszczeniach

Solidne, podwójne ściany z blachy stalowej 1 mm z izolacyjną pustką powietrzną o szerokości 38 mm, dające 

bezpieczeństwo ogniowe

Poprawia oznakowanie, uporządkowanie i rozdzielenie niebezpiecznych płynów

Zwiększa wydajność i efektywność pracy poprzez umożliwienie przechowywania płynów w pobliżu miejsca ich 

użytkowania

Podnosi bezpieczeństwo dzięki możliwości zamknięcia szafy na zamek lub kłódkę uniemożliwiając tym samym dostęp do 

zawartości osobom niepowołanym

Odblaskowe elementy pozwalają na szybkie dostrzeżenie punktów zagrożenia w warunkach ciemności lub zadymienia np. 

podczas akcji gaśniczej

Konstrukcja wykonana w całości w technice spawania z dwuwarstwowej blachy stalowej, co stanowi dodatkową izolację 

termiczną

Nie zawiera elementów nitowych, dzięki czemu konstrukcja jest sztywna i bardziej trwała

Wyposażona w dwa otwory wentylacyjne z wbudowanymi przerywaczami płomieni oraz regulowane nóżki umożliwiające 

wypoziomowanie szafy na nierównych powierzchniach

Możliwość uziemienia w celu odprowadzenia ładunku elektrostatycznego (kabel uziemiający dokupowany osobno)

Pokryta na zewnątrz i od wewnątrz odpornym na chemikalia lakierem bezołowiowym (kolor żółty), który trwale utrzymuje 

połysk oraz zmniejsza wpływ korozji i wilgotności na konstrukcje

Specjalna klamka U-Loc umożliwia łatwe i szybkie otwarcie szafy końcami palców

Klamka nie wystaje poza obrys szafy, zapobiegając przypadkowym zawadzeniom oraz uderzeniom podczas ruchu w jej 

pobliżu

Drzwi (zamykane i otwierane ręcznie) posiadają trzypunktowy system zatrzasków, zapewniający szczelne domknięcie 

drzwiczek nawet bez przekręcania kluczyka w zamku oraz zawiasy taśmowe gwarantujące płynne otwieranie i zamykanie 

szafy

Półki ociekowe zgodne z normą ANSI po zainstalowaniu w szafie pozostają minimalnie nachylone, tak aby kierować 

wyciekające płyny do tyłu szafy, a dalej w dół, do zbiornika ociekowego na dnie szafy

Wysokość półek regulowana (półki mocowane na hakach, umieszczonych w równych odstępach na całej wysokości 

szafy)

Specjalna 10-letnia gwarancja

PARAMETRY TECHNICZNE:

Atest OSHA, FM Global, NFPA

Głębokość (G) 457 mm

Gwarancja 10 lat

Ilość drzwi 1 szt

Ilość półek 1 szt

Kolor Żółty

Marka Justrite

Pojemność 45 l

Rodzaj materiału Stal CR o grubości 1 mm

Rodzaj szafy Na materiały łatwopalne

Szerokość (S) 591 mm

Waga 54 kg

Wysokość (W) 889 mm

Zamknięcie Ręczne


