
Laboratorní nábytek
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•	 Zvažujete novou laboratoř?

•	 Modernizujete Vaši stávající laboratoř?

•	 Chcete kvalitní, praktické a bezpečné pracoviště?

Potom	HELAGO-CZ	je	tou	správnou	volbou!

Sdělte nám Vaše požadavky a návrh a realizaci už nechte na nás. Zhotovíme nábytek na míru Vašeho pracoviště, Vaší laboratoře. Dodáme 
potřebné přístroje a zajistíme servis. Vaše chemikálie bezpečně uskladníme v certifikovaných bezpečnostních skříních odolných vůči požáru. O 
čistý vzduch na Vašem pracovišti se postarají naše digestoře. Svěřte se i Vy do naší péče!

Proč	zvolit	laboratorní	nábytek	od	firmy	HELAGO-CZ?

•	 Máme mnoholeté zkušenosti v oboru
•	 Otevřený přístup k zákazníkovi
•	 Prvotní návrh včetně 3D vizualizací ZDARMA
•	 Dbáme nejen na kvalitu zpracování, ale zároveň se snažíme o vytvoření příjemného pracovního prostředí
•	 Dodáme Vám nábytek i přístrojové vybavení ⇒	výhoda jednoho dodavatele!
•	 Máte možnost ověřit si kvalitu našich služeb, viz reference na www.helago-cz.cz/reference

Laboratorní nábytek

Na	co	si	dát	při	výběru	laboratorního	nábytku	pozor?

Mnohdy bývá při zadávání zakázky vyvíjen primární tlak ze strany investora na co nejnižší cenu, což je pochopitelné. Nicméně je ale třeba si 
uvědomit, že ne vždy je nejlevnější nabídka tou nejlepší volbou. Vždy je třeba pečlivě porovnat  i navrhované konstrukční materiály.

Jeden příklad za všechny: Pracovní povrchy lze zvolit od nejobyčejnějších s cenou pár set korun za bm až po kvalitní, chemicky odolné...
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Skříňky	spodní	zásuvkové
l 5×	zásuvka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SZ1-45-60-90 450 × 600 × 900 
SZ1-60-60-90 600 × 600 × 900 
SZ1-45-75-90 450 × 750 × 900 
SZ1-60-75-90 600 × 750 × 900 
SZ1-45-45-90 450 × 450 × 900 
SZ1-60-45-90 600 × 450 × 900 

l 3×	mělká	zásuvka	l 1×	hluboká	zásuvka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SZ2-45-60-90 450 × 600 × 900  
SZ2-60-60-90 600 × 600 × 900 
SZ2-45-75-90 450 × 750 × 900 
SZ2-60-75-90 600 × 750 × 900 
SZ2-45-45-90 450 × 450 × 900 
SZ2-60-45-90 600 × 450 × 900 

l 4×	mělká	zásuvka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SZ3-45-60-75 450 × 600 × 750
SZ3-60-60-75 600 × 600 × 750 
SZ3-45-75-75 450 × 750 × 750 
SZ3-60-75-75 600 × 750 × 750 
SZ3-45-45-75 450 × 450 × 750 
SZ3-60-45-75 600 × 450 × 750 

Skříňky	spodní	dvířkové
l 1×	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SC1-45-60-90 450 × 600 × 900 
SC1-60-60-90 600 × 600 × 900 
SC1-45-75-90 450 × 750 × 900 
SC1-60-75-90 600 × 750 × 900 
SC1-45-45-90 450 × 450 × 900 
SC1-60-45-90 600 × 450 × 900 
SC1-45-60-75 450 × 600 × 750 
SC1-60-60-75 600 × 600 × 750 

l 2×	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SC2-75-60-90 750 × 600 × 900 
SC2-90-60-90 900 × 600 × 900 
SC2-12-60-90 1200 × 600 × 900 
SC2-75-75-90 750 × 750 × 900 
SC2-90-75-90 900 × 750 × 900 
SC2-12-75-90 1200 × 750 × 900 
SC2-75-45-90 750 × 450 × 900 
SC2-90-45-90 900 × 450 × 900 
SC2-12-45-90 1200 × 450 × 900 
SC2-75-60-75 750 × 600 × 750 
SC2-90-60-75 900 × 600 × 750 
SC2-12-60-75 1200 × 600 × 750 

l 2×	posuvná	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SP1-75-60-90 750 × 600 × 900 
SP1-90-60-90 900 × 600 × 900 
SP1-12-60-90 1200 × 600 × 900 
SP1-75-75-90 750 × 750 × 900 
SP1-90-75-90 900 × 750 × 900 
SP1-12-75-90 1200 × 750 × 900 
SP1-75-45-90 750 × 450 × 900 
SP1-90-45-90 900 × 450 × 900 
SP1-12-45-90 1200 × 450 × 900 
SP1-75-60-75 750 × 600 × 750 
SP1-90-60-75 900 × 600 × 750 
SP1-12-60-75 1200 × 600 × 750 

Skříňky spodní

Základ sestavy laboratorního nábytku vytvoří naše vlastní typizovaná řada nábytku, kterou lze v rámci zachování konstrukčních možností 
libovolně modifikovat a případně ji doplnit atypy. Při návrhu laboratoře dbáme především na Vaši bezpečnost, proto, vyžaduje-li to prováděná 
laboratorní praxe, Vám navrhneme vhodné odsávání nebo doplníme laboratorní sestavu o digestoř. Samozřejmostí je možnost volby barevného 
provedení laboratorního nábytku. Ze vzorníků výrobců laminovaných dřevotřískových desek (Kronospan, Egger, ...) si můžete vybrat libovolné 
dekory na korpusy, dvířka skříněk a čílka zásuvek, dle vzorníku RAL vybrat vhodnou barvu úchytek, energetických nástaveb a jiných kovových 
částí a vše doladit vhodnou barvou ABS hran. Nebo můžete samozřejmě vše svěřit do našich rukou. Naši projektanti se již postarají o sladění 
jednotlivých částí laboratorního nábytku. Vaše laboratoř tak bude nejen praktická a bezpečná, ale bude i příjemným pracovním prostředím.

Výsledkem	naší	práce	je	vždy	laboratoř	„na	míru“	odpovídající	požadavkům	budoucího	uživatele

Spodní skříňky mají široké uplatnění na každém pracovišti. Poskytují poměrně velký úložný prostor pro přehledné uspořádání uskladněných 
věcí. Skříňky jsou osazeny kovovými zásuvkovými lištami, ve standardním provedení jsou s částečným výsuvem. Dle požadavku zákazníka lze 
zásuvky osadit pojezdy s plným výsuvem a užitným zatížením dle účelu použití nebo použít zásuvky s kovovými boky, sloužícími jako pojezdy 
(systém METABOX). Všechny přední plochy a boky skříněk jsou opatřeny hranou ABS. Spodní skříňky je možno vyrobit v různých barevných 
provedeních, na kovových či plastových stavitelných nohách nebo na pevných soklech. Je možné instalovat zámky na stejné nebo různé klíče, 
u zásuvkových skříněk centrální zámek. 

Skříňky je možné osadit nerezovými, kameninovými nebo polypropylénovými dřezy v závislosti na požadované chemické odolnosti.
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Skříňky	spodní	kombinované

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SK1-45-60-90 450 × 600 × 900  
SK1-60-60-90 600 × 600 × 900 
SK1-45-75-90 450 × 750 × 900 
SK1-60-75-90 600 × 750 × 900 
SK1-45-45-90 450 × 450 × 900 
SK1-60-45-90 600 × 450 × 900 
SK1-45-60-75 450 × 600 × 750 
SK1-60-60-75 600 × 600 × 750 

l 1×	zásuvka	l 1×	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SK2-75-60-90 750 × 600 × 900 
SK2-90-60-90 900 × 600 × 900 
SK2-12-60-90 1200 × 600 × 900 
SK2-75-75-90 750 × 750 × 900 
SK2-90-75-90 900 × 750 × 900 
SK2-12-75-90 1200 × 750 × 900 
SK2-75-45-90 750 × 450 × 900 
SK2-90-45-90 900 × 450 × 900 
SK2-12-45-90 1200 × 450 × 900 
SK2-75-60-75 750 × 600 × 750 
SK2-90-60-75 900 × 600 × 750 
SK2-12-60-75 1200 × 600 × 750

l 2×	zásuvka	l 2×	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SK22-75-60-90 750 × 600 × 900
SK22-90-60-90 900 × 600 × 900
SK22-12-60-90 1200 × 600 × 900
SK22-75-75-90 750 × 750 × 900
SK22-90-75-90 900 × 750 × 900
SK22-12-75-90 1200 × 750 × 900
SK22-75-45-90 750 × 450 × 900
SK22-90-45-90 900 × 450 × 900
SK22-12-45-90 1200 × 450 × 900
SK22-75-60-75 750 × 600 × 750
SK22-90-60-75 900 × 600 × 750
SK22-12-60-75 1200 × 600 × 750

l 1×	zásuvka	l 2×	dvířka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SK3-75-60-90 750 × 600 × 900 
SK3-90-60-90 900 × 600 × 900 
SK3-12-60-90 1200 × 600 × 900 
SK3-75-75-90 750 × 750 × 900 
SK3-90-75-90 900 × 750 × 900 
SK3-12-75-90 1200 × 750 × 900 
SK3-75-45-90 750 × 450 × 900 
SK3-90-45-90 900 × 450 × 900 
SK3-12-45-90 1200 × 450 × 900 
SK3-75-60-75 750 × 600 × 750 
SK3-90-60-75 900 × 600 × 750 
SK3-12-60-75 1200 × 600 × 750 

l 5×	zásuvka	l 1×	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SK6-40-60-90 400 × 600 × 900 

SK6-45-60-90 450 × 600 × 900 
SK6-60-60-90 600 × 600 × 900 
SK6-40-75-90 400 × 750 × 900 
SK6-45-75-90 450 × 750 × 900 
SK6-60-75-90 600 × 750 × 900

l 1×	dvířka	l 1×	výsuvná	pracovní	deska
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SK7-40-60-90 400 × 600 × 900
SK7-45-60-90 450 × 600 × 900 
SK7-60-60-90 600 × 600 × 900 
SK7-40-75-90 400 × 750 × 900
SK7-45-75-90 450 × 750 × 900 
SK7-60-75-90 600 × 750 × 900 

l 1×	dvířka	l 1×	sklopná	pracovní	deska

Všeobecné rozměry skříňky spodní Skříňka s výsuvnou pracovní deskou Skříňka se sklopnou pracovní deskou

Skříňky spodní
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Skříňky	spodní	rohové	a	ukončovací

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SR1-90-90-90 900 ×   900 × 900 
SR1-10-10-90 1000 × 1000 × 900 
SR1-11-11-90 1100 × 1100 × 900 
SR1-12-12-90 1200 × 1200 × 900 
SR1-90-90-75 900 ×   900 × 750 
SR1-10-10-75 1000 × 1000 × 750 
SR1-11-11-75 1100 × 1100 × 750 
SR1-12-12-75 1200 × 1200 × 750

l Rovná	dvířka	l Vnitřní	roh
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SR2-90-90-90 900 ×   900 × 900 
SR2-10-10-90 1000 × 1000 × 900 
SR2-11-11-90 1100 × 1100 × 900 
SR2-12-12-90 1200 × 1200 × 900 
SR2-90-90-75 900 ×   900 × 750 
SR2-10-10-75 1000 × 1000 × 750 
SR2-11-11-75 1100 × 1100 × 750 
SR2-12-12-75 1200 × 1200 × 750 

l Lomená	dvířka	l Vnitřní	roh

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SR3-45-60-90 450 × 600 × 900 
SR3-60-60-90 600 × 600 × 900 
SR3-45-75-90 450 × 750 × 900 
SR3-60-75-90 600 × 750 × 900 
SR3-45-60-75 450 × 600 × 750 
SR3-60-60-75 600 × 600 × 750 

l Ukončovací
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SR4-45-60-90 450 × 600 × 900 
SR4-60-60-90 600 × 600 × 900 
SR4-45-75-90 450 × 750 × 900 
SR4-60-75-90 600 × 750 × 900 
SR4-45-60-75 450 × 600 × 750 
SR4-60-60-75 600 × 600 × 750 

l Ukončovací	l Otevřená
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SR5-60-60-90 600 × 600 × 900 
SR5-75-75-90 750 × 750 × 900 
SR5-60-60-75 600 × 600 × 750 
SR5-75-75-75 750 × 750 × 750 

l S	dvířky	l Vnější	roh

l Skříňka	spodní	dřezová	ukončovací
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SD8-12-60-90 1 200 × 600 × 900 

SD8-15-60-90 1 500 × 600 × 900 
SD8-12-75-90 1 200 × 750 × 900 
SD8-15-75-90 1 500 × 750 × 900 

* dřez dle výběru

l Skříňka	spodní	dřezová	ukončovací
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SD7-12-60-90 1 200 × 600 × 900 

SD7-15-60-90 1 500 × 600 × 900 
SD7-12-75-90 1 200 × 750 × 900 
SD7-15-75-90 1 500 × 750 × 900 

* dřez dle výběru

Revision note
5

Date
2

SD7 - 15-60-90

3

Edition

32

4
RevNo

Revision note
5

RevNo
43 6

3 6

Skříňky spodní

Skříňky	spodní	policové
l 2×	přestavitelná	police
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SO1-45-60-90 450 × 600 × 900 
SO1-60-60-90 600 × 600 × 900 
SO1-90-60-90 900 × 600 × 900 
SO1-45-75-90 450 × 750 × 900 
SO1-60-75-90 600 × 750 × 900 
SO1-90-75-90 900 × 750 × 900 
SO1-45-45-90 450 × 450 × 900 
SO1-60-45-90 600 × 450 × 900 
SO1-90-45-90 900 × 450 × 900 
SO1-45-45-75 450 × 450 × 750 
SO1-60-45-75 600 × 450 × 750 
SO1-90-45-75 900 × 450 × 750 

l 4×	přestavitelná	police	l 1×	svislá	přepážka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
SO2-90-60-90 900 × 600 × 900 
SO2-12-60-90 1200 × 600 × 900 
SO2-15-60-90 1500 × 600 × 900 
SO2-90-75-90 900 × 750 × 900 
SO2-12-75-90 1200 × 750 × 900 
SO2-15-75-90 1500 × 750 × 900 
SO2-90-45-90 900 × 450 × 900 
SO2-12-45-90 1200 × 450 × 900 
SO2-15-45-90 1500 × 450 × 900 
SO2-90-45-75 900 × 450 × 750 
SO2-12-45-75 1200 × 450 × 750 
SO2-15-45-75 1500 × 450 × 750
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Skříňky	horní,	plná	dvířka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HC1-45-30-60 450 × 300 × 600 
HC1-60-30-60 600 × 300 × 600 
HC1-45-30-70 450 × 300 × 700
HC1-60-30-70 600 × 300 × 700 
HC1-45-25-60 450 × 250 × 600 
HC1-60-25-60 600 × 250 × 600
HC1-45-25-70 450 × 250 × 700 
HC1-60-25-70 600 × 250 × 700 

l 1×	plná	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HC2-75-30-60 750 × 300 × 600 
HC2-90-30-60 900 × 300 × 600 
HC2-12-30-60 1200 × 300 × 600 
HC2-75-30-70 750 × 300 × 700 
HC2-90-30-70 900 × 300 × 700 
HC2-12-30-70 1200 × 300 × 700 
HC2-75-25-60 750 × 250 × 600 
HC2-90-25-60 900 × 250 × 600 
HC2-12-25-60 1200 × 250 × 600 
HC2-75-25-70 750 × 250 × 700 
HC2-90-25-70 900 × 250 × 700 
HC2-12-25-70 1200 × 250 × 700

l 2×	plná	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HCP-75-30-60 750 × 300 × 600 
HCP-90-30-60 900 × 300 × 600 
HCP-12-30-60 1200 × 300 × 600 
HCP-75-30-70 750 × 300 × 700 
HCP-90-30-70 900 × 300 × 700 
HCP-12-30-70 1200 × 300 × 700 
HCP-75-25-60 750 × 250 × 600 
HCP-90-25-60 900 × 250 × 600 
HCP-12-25-60 1200 × 250 × 600 
HCP-75-25-70 750 × 250 × 700 
HCP-90-25-70 900 × 250 × 700 
HCP-12-25-70 1200 × 250 × 700

l 2×	posuvná	dvířka

Skříňky	horní,	prosklená	dvířka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HS1-45-30-60 450 × 300 × 600 
HS1-60-30-60 600 × 300 × 600 
HS1-45-30-70 450 × 300 × 700 
HS1-60-30-70 600 × 300 × 700 
HS1-45-25-60 450 × 250 × 600 
HS1-60-25-60 600 × 250 × 600 
HS1-45-25-70 450 × 250 × 700 
HS1-60-25-70 600 × 250 × 700 

l 1×	prosklená	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HS2-75-30-60 750 × 300 × 600
HS2-90-30-60 900 × 300 × 600 
HS2-12-30-60 1200 × 300 × 600 
HS2-75-30-70 750 × 300 × 700 
HS2-90-30-70 900 × 300 × 700 
HS2-12-30-70 1200 × 300 × 700 
HS2-75-25-60 750 × 250 × 600 
HS2-90-25-60 900 × 250 × 600 
HS2-12-25-60 1200 × 250 × 600 
HS2-75-25-70 750 × 250 × 700 
HS2-90-25-70 900 × 250 × 700 
HS2-12-25-70 1200 × 250 × 700

l 2×	prosklená	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HSP-75-30-60 750 × 300 × 600 
HSP-90-30-60 900 × 300 × 600 
HSP-12-30-60 1200 × 300 × 600 
HSP-75-30-70 750 × 300 × 700 
HSP-90-30-70 900 × 300 × 700 
HSP-12-30-70 1200 × 300 × 700 
HSP-75-25-60 750 × 250 × 600 
HSP-90-25-60 900 × 250 × 600 
HSP-12-25-60 1200 × 250 × 600 
HSP-75-25-70 750 × 250 × 700 
HSP-90-25-70 900 × 250 × 700 
HSP-12-25-70 1200 × 250 × 750

l 2×	posuvná,	prosklená	dvířka

Skříňky	horní	s	nikou

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HC1N-45-30-60 450 × 300 × 600 
HC1N-60-30-60 600 × 300 × 600 
HC1N-45-30-70 450 × 300 × 700 
HC1N-60-30-70 600 × 300 × 700 
HC1N-45-25-60 450 × 250 × 600 
HC1N-60-25-60 600 × 250 × 600 
HC1N-45-25-70 450 × 250 × 700 
HC1N-60-25-70 600 × 250 × 700 

l 1×	plná	dvířka,	nika
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HC2N-75-30-60 750 × 300 × 600 
HC2N-90-30-60 900 × 300 × 600 
HC2N-12-30-60 1200 × 300 × 600 
HC2N-75-30-70 750 × 300 × 700 
HC2N-90-30-70 900 × 300 × 700 
HC2N-12-30-70 1200 × 300 × 700 
HC2N-75-25-60 750 × 250 × 600 
HC2N-90-25-60 900 × 250 × 600 
HC2N-12-25-60 1200 × 250 × 600 
HC2N-75-25-70 750 × 250 × 700 
HC2N-90-25-70 900 × 250 × 700 
HC2N-12-25-70 1200 × 250 × 700 

l 2×	plná	dvířka,	nika

Skříňky horní
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Skříňky horní

Skříňky	horní	policové

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HO1-45-30-60 450 × 300 × 600 
HO1-60-30-60 600 × 300 × 600 
HO1-45-30-70 450 × 300 × 700 
HO1-60-30-70 600 × 300 × 700 
HO1-45-25-60 450 × 250 × 600 
HO1-60-25-60 600 × 250 × 600 
HO1-45-25-70 450 × 250 × 700 
HO1-60-25-70 600 × 250 × 700 

l 2×	police
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HO2-75-30-60 750 × 300 × 600 
HO2-90-30-60 900 × 300 × 600 
HO2-12-30-60 1200 × 300 × 600 
HO2-75-30-70 750 × 300 × 700 
HO2-90-30-70 900 × 300 × 700 
HO2-12-30-70 1200 × 300 × 700 
HO2-75-25-60 750 × 250 × 600 
HO2-90-25-60 900 × 250 × 600 
HO2-12-25-60 1200 × 250 × 600 
HO2-75-25-70 750 × 250 × 700 
HO2-90-25-70 900 × 250 × 700 
HO2-12-25-70 1200 × 250 × 700 

l Dělená	l 4×	police
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HOM-90-18-30 900 × 180 × 300 
HOM-53-18-48 530 × 180 × 480 
HOM-11-18-48 1100 × 180 × 480 

l Dělená

Nástavce	horní

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
NO1-45-45-50 450 × 450 × 500 
NO1-60-45-50 600 × 450 × 500 
NO1-75-45-50 750 × 450 × 500

l 2×	police
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
NC1-45-45-50 450 × 450 × 500 
NC1-60-45-50 600 × 450 × 500 

l 1×	plná	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
NC2-75-45-50 750 × 450 × 500 
NC2-90-45-50 900 × 450 × 500 
NC2-10-45-50 1000 × 450 × 500 
NC2-11-45-50 1100 × 450 × 500 
NC2-12-45-50 1200 × 450 × 500 

l 2×	plná	dvířka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
NCP-75-45-50 750 × 450 × 500 
NCP-90-45-50 900 × 450 × 500 
NCP-10-45-50 1000 × 450 × 500
NCP-11-45-50 1100 × 450 × 500
NCP-12-45-50 1200 × 450 × 500

l 2×	posuvná	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
NO2-75-45-50 750 × 450 × 500 
NO2-90-45-50 900 × 450 × 500 
NO2-10-45-50 1000 × 450 × 500 
NO2-11-45-50 1100 × 450 × 500 
NO2-12-45-50 1200 × 450 × 500

l Dělené	police
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Skříňky horní

Skříňky	horní	rohové	a	ukončovací

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HOR-30-30-60 300 × 300 × 600 
HOR-45-30-60 450 × 300 × 600 
HOR-60-30-60 600 × 300 × 600 
HOR-45-30-70 450 × 300 × 700 
HOR-60-30-70 600 × 300 × 700 
HOR-45-25-60 450 × 250 × 600 
HOR-60-25-60 600 × 250 × 600 
HOR-45-25-70 450 × 250 × 700 
HOR-60-25-70 600 × 250 × 700 

l 2×	police
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HOR2-60-30-60 600 × 300 × 600
HOR2-60-30-70 600 × 300 × 700 
HOR2-60-25-60 600 × 250 × 600 
HOR2-60-25-70 600 × 250 × 700 

l Bez	dvířek	l 2×	police
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
HDR-60-30-60 600 × 300 × 600 
HDR-60-30-70 600 × 300 × 700 
HDR-60-25-60 600 × 250 × 600 
HDR-60-25-70 600 × 250 × 700 

l Plná	dvířka

Ukázky	možného	uspořádání
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Stoly / kontejnery

Kovové konstrukce pracovních stolů jsou antikorozně upraveny a jsou výškově stavitelné v rozmezí ± 30 mm. Otvory jsou zakryty plastovými záslepkami. Vzhledem ke 
své pevnosti a stabilitě jsou stoly s kovovou konstrukcí vhodné i pod těžší přístroje a zařízení. Stoly je možno doplnit pevnými, posuvnými nebo pojízdnými kontejnery.

Kovové	podnože

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
TK1-75-60-90 750 × 600 × 900 
TK1-90-60-90 900 × 600 × 900 
TK1-12-60-90 1200 × 600 × 900 
TK1-15-60-90 1500 × 600 × 900 
TK1-75-60-75 750 × 600 × 750 
TK1-90-60-75 900 × 600 × 750 
TK1-12-60-75 1200 × 600 × 750 
TK1-15-60-75 1500 × 600 × 750 

l Kovová	podnož
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
TK2-75-60-90 750 × 600 × 900 
TK2-90-60-90 900 × 600 × 900 
TK2-12-60-90 1200 × 600 × 900 
TK2-15-60-90 1500 × 600 × 900 
TK2-75-60-75 750 × 600 × 750 
TK2-90-60-75 900 × 600 × 750 
TK2-12-60-75 1200 × 600 × 750 
TK2-15-60-75 1500 × 600 × 750 

l S	lamino	policemi

Kontejnery

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
KCK-40-50-60 400 × 500 × 600 
KCK-45-50-60 450 × 500 × 600 
KCK-50-50-60 500 × 500 × 600 
KCK-40-50-55 400 × 500 × 550 
KCK-45-50-55 450 × 500 × 550 
KCK-50-50-55 500 × 500 × 550 

l Na	kolečkách	l 1×	plná	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
KC-40-50-60 400 × 500 × 600 
KC-45-50-60 450 × 500 × 600 
KC-50-50-60 500 × 500 × 600 
KC-40-50-55 400 × 500 × 550 
KC-45-50-55 450 × 500 × 550 
KC-50-50-55 500 × 500 × 550 

l Bez	koleček	l 1×	plná	dvířka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
KZK-40-50-60 400 × 500 × 600 
KZK-45-50-60 450 × 500 × 600 
KZK-50-50-60 500 × 500 × 600 
KZK-40-50-55 400 × 500 × 550 
KZK-45-50-55 450 × 500 × 550 
KZK-50-50-55 500 × 500 × 550 

l Na	kolečkách	l 4×	zásuvka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
KZ-40-50-60 400 × 500 × 600 
KZ-45-50-60 450 × 500 × 600 
KZ-50-50-60 500 × 500 × 600 
KZ-40-50-55 400 × 500 × 550 
KZ-45-50-55 450 × 500 × 550 
KZ-50-50-55 500 × 500 × 550 

l Bez	koleček	l 4×	zásuvka

Stoly

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
TL-75-60-90 750 × 600 × 900 
TL-90-60-90 900 × 600 × 900 
TL-12-60-90 1200 × 600 × 900 
TL-15-60-90 1500 × 600 × 900 
TL-75-60-75 750 × 600 × 750 
TL-90-60-75 900 × 600 × 750 
TL-12-60-75 1200 × 600 × 750 
TL-15-60-75 1500 × 600 × 750 

l Boky	lamino	l Pracovní	deska	lamino

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
TV-12-60-75 1200 × 600 × 750
TV-15-60-75 1500 × 600 × 750
TV-12-60-90 1200 × 600 × 900
TV-15-60-90 1500 × 600 × 900

l Stůl	váhový	s	úložným	prostorem

Váhový stůl svojí konstrukcí zamezuje nežádoucím vibracím při přesném vážení. 

Obj.	kód Pracoviště š	×	h	×	v	[mm]
TV1-90-60-75 1 900 × 600 × 750
TV1-12-60-75 1 1200 × 600 × 750
TV1-12-60-75 2 1200 × 600 × 750
TV1-15-60-75 2 1500 × 600 × 750
TV1-90-60-90 1 900 × 600 × 900
TV1-12-60-90 1 1200 × 600 × 900
TV1-12-60-90 2 1200 × 600 × 900
TV1-15-60-90 2 1500× 600 × 900

l Stůl	váhový
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Kontejnery / energetické sloupky

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
KOK-40-50-60 400 × 500 × 600 
KOK-45-50-60 450 × 500 × 600 
KOK-50-50-60 500 × 500 × 600 
KOK-40-50-55 400 × 500 × 550 
KOK-45-50-55 450 × 500 × 550 
KOK-50-50-55 500 × 500 × 550

l Na	kolečkách	l 2×	police
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
KO-40-50-60 400 × 500 × 600 
KO-45-50-60 450 × 500 × 600 
KO-50-50-60 500 × 500 × 600 
KO-40-50-55 400 × 500 × 550 
KO-45-50-55 450 × 500 × 550 
KO-50-50-55 500 × 500 × 550 

l Bez	koleček	l 2×	police

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
KKK-40-50-60 400 × 500 × 600 
KKK-45-50-60 450 × 500 × 600 
KKK-50-50-60 500 × 500 × 600 
KKK-40-50-55 400 × 500 × 550 
KKK-45-50-55 450 × 500 × 550 
KKK-50-50-55 500 × 500 × 550 

l Na	kolečkách	
l 1×	plná	dvířka	l 1×	zásuvka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
KK-40-50-60 400 × 500 × 600 
KK-45-50-60 450 × 500 × 600 
KK-50-50-60 500 × 500 × 600 
KK-40-50-55 400 × 500 × 550 
KK-45-50-55 450 × 500 × 550 
KK-50-50-55 500 × 500 × 550 

l Bez	koleček	
l 1×	plná	dvířka	l 1×	zásuvka

Kontejnery

Další	média:
Sestavy laboratorních stolů a energetické sloupky je možno osadit libovolnými médii potřebnými pro provoz laboratoře - voda, tlakový vzduch, vakuum, technic-
ké plyny apod. Používáme praxí ověřené laboratorní armatury firmy BROEN nebo NUOVA FAR. Při jejich výběru Vám naši pracovníci rádi poradí.

Kovové energetické sloupky slouží pro rozvod médií na jednostranném i oboustranném laboratorním stole. Jejich konstrukce umožňuje vzájemné propojení 
výškově stavitelnými policemi. Jejich použití není limitováno zvoleným pracovním povrchem laboratorního stolu.

Energetické	sloupky

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
ES1-20-15-60 200 × 150 × 600 

l Jednostranný

 - 2× elektrická zásuvka 230 V, 16 A, IP44
 - 1× jistič

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
ES2-20-20-60 200 × 200 × 600 

l Oboustranný

 - 4× elektrická zásuvka 230 V, 16 A, IP44
 - 1× jistič

Ukázka	možného	uspořádání
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Skříně vysoké

Vysoké skříně je možné osadit stavitelnými kovovými nohami výšky 150 mm (standardně plastové nohy výšky 100 mm + nacvakávací sokl), lze 
měnit počet a rozestup volných polic, použít barevné sklo nebo dvířkové části nahradit zásuvkovými. Tyto skříně lze osadit zámky.

Skříně	vysoké

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
VC-75-45-20 750 × 450 × 2000 
VC-90-45-20 900 × 450 × 2000 
VC-10-45-20 1000 × 450 × 2000 
VC-11-45-20 1100 × 450 × 2000 
VC-12-45-20 1200 × 450 × 2000 

l 4×	plná	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
VS-75-45-20 750 × 450 × 2000
VS-90-45-20 900 × 450 × 2000 
VS-10-45-20 1000 × 450 × 2000 
VS-11-45-20 1100 × 450 × 2000 
VS-12-45-20 1200 × 450 × 2000 

l 4×	prosklená	dvířka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
VK-75-45-20 750 × 450 × 2000 
VK-90-45-20 900 × 450 × 2000 
VK-10-45-20 1000 × 450 × 2000 
VK-11-45-20 1100 × 450 × 2000 
VK-12-45-20 1200 × 450 × 2000 

l 2×	prosklená	dvířka	l 2×	plná	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
VK1-75-45-20 750 × 450 × 2000 
VK1-90-45-20 900 × 450 × 2000 
VK1-10-45-20 1000 × 450 × 2000 
VK1-11-45-20 1100 × 450 × 2000 
VK1-12-45-20 1200 × 450 × 2000 

l 2×	plná	dvířka	l Horní	police

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
VK2-75-45-20 750 × 450 × 2000 
VK2-90-45-20 900 × 450 × 2000 
VK2-10-45-20 1000 × 450 × 2000 
VK2-11-45-20 1100 × 450 × 2000 
VK2-12-45-20 1200 × 450 × 2000 

l 2×	posuvná	plná	dvířka	l Horní	police

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
VK3-75-45-20 750 × 450 × 2000 
VK3-90-45-20 900 × 450 × 2000 
VK3-10-45-20 1000 × 450 × 2000 
VK3-11-45-20 1100 × 450 × 2000 
VK3-12-45-20 1200 × 450 × 2000 

l 2×	posuvná	prosklená	dvířka	l 2×	posuvná	
plná	dvířka

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
VK4-75-45-20 750 × 450 × 2000 
VK4-90-45-20 900 × 450 × 2000 
VK4-10-45-20 1000 × 450 × 2000 
VK4-11-45-20 1100 × 450 × 2000 
VK4-12-45-20 1200 × 450 × 2000 

l 4×	plná	dvířka	l Police	uprostřed

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
VK5-75-45-20 750 × 450 × 2000 
VK5-90-45-20 900 × 450 × 2000 
VK5-10-45-20 1000 × 450 × 2000 
VK5-11-45-20 1100 × 450 × 2000 
VK5-12-45-20 1200 × 450 × 2000 

l 2×	plná	dvířka	l 2×	prosklená	dvířka	
l Police
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Skříně vysoké

Skříně	šatní

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
BC1-45-60-20 450 × 600 × 2000 
BC1-60-45-20 600 × 450 × 2000 
BC1-60-60-20 600 × 600 × 2000 

l 1×	dvířka
Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
BC2-60-45-20 600 × 450 × 2000 
BC2-75-45-20 750 × 450 × 2000 
BC2-90-45-20 900 × 450 × 2000 
BC2-60-60-20 600 × 600 × 2000 
BC2-75-60-20 750 × 600 × 2000 
BC2-90-60-20 900 × 600 × 2000 

l 2×	dvířka

Všeobecné rozměry 
pro závěsnou skříňku

Rozměry pro vysokou skříň

Regály

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
RL-75-40-20 750 × 400 × 2000 
RL-90-40-20 900 × 400 × 2000 
RL-10-40-20 1000 × 400 × 2000 
RL-12-40-20 1200 × 400 × 2000 
RL-75-60-20 750 × 600 × 2000 
RL-90-60-20 900 × 600 × 2000 
RL-10-60-20 1000 × 600 × 2000 
RL-12-60-20 1200 × 600 × 2000 

l Lamino

Obj.	kód š	×	h	×	v	[mm]
RL1-75-75-20 750 × 750 × 2000 
RL1-90-90-20 900 × 900 × 2000 

l Lamino	l Rohový

Ukázky	možného	uspořádání



La
bo

ra
to

rn
í 

ná
by

te
k

141www.helago-cz.cz

Dělicí systém

Jednoduchý, ale velice efektivní systém pro přehledné uspořádání uložených věcí v zásuvkách a na policích.

Výhody:

 ∙ snadná instalace

 ∙ až 30% úspora místa

 ∙ přehlednost

 ∙ flexibilta

 ∙ úspora času při ukládání i vyhledávání

Systém lze snadno instalovat jak do nově vyráběného nábytku, tak i do nábytku stávajícího. Nevyžaduje odbornou montáž a k jeho instalaci není potřeba žádné 
speciální nářadí. Instalace probíhá ve dvou až třech krocích a bez problému ji zvládnete vlastními silami.

Poznámka:	U nového nábytku lze 1. krok nahradit předpřipravením drážek pro dělicí přepážky již při výrobě.

Děliče lze snadno a rychle posouvat po dělicích přepážkách a jednoduše tak nastavit potřebné rozdělení zásuvky či police. Sami budete překvapeni, co vše bude  
mít místo ve Vašich zásuvkách a policích.

Obj.	kód Typ Výška	[mm] Délka	[mm] Poznámka Cena
7201.200103 Podélná hliníková přepážka 35 na míru 285,-	/	bm
7201.200101 Podélná hliníková přepážka 55 na míru 285,-	/	bm
7201.200100 Podélná hliníková přepážka 100 na míru 518,-	/	bm
7201.240060 Posuvný dělič do zásuvek 35 140 zkracovatelný po 10 mm 28,-	/	ks
7201.240061 Posuvný dělič do zásuvek 35 170 zkracovatelný po 10 mm 37,-	/	ks
7201.240180 Posuvný dělič do zásuvek 55 77 zkracovatelný po 10 mm 25,-	/	ks
7201.240187 Posuvný dělič do zásuvek 55 170 zkracovatelný po 10 mm 28,-	/	ks
7201.240821 Posuvný dělič do zásuvek 100 170 zkracovatelný po 10 mm 86,-	/	ks
7201.220102 Lišta pro vsunutí podélné přepážky 35 na míru 211,-	/	bm
7201.220101 Lišta pro vsunutí podélné přepážky 55 na míru 279,-	/	bm
7201.210121 Plexi čelo na polici 35 na míru pro vsunutí do drážky 252,-	/	bm
7201.210113 Plexi čelo na polici 35 na míru pro nalepení na hranu 287,-	/	bm
7201.210120 Plexi čelo na polici 55 na míru pro vsunutí do drážky 290,-	/	bm
7201.210111 Plexi čelo na polici 55 na míru pro nalepení na hranu 316,-	/	bm
7201.240151 Posuvný dělič na police 35 300 zkracovatelný po 50 mm 45,-	/	ks
7201.240152 Posuvný dělič na police 35 400 zkracovatelný po 50 mm 51,-	/	ks
7201.240104 Posuvný dělič na police 55 330 zkracovatelný po 25 mm 46,-	/	ks
7201.240141 Posuvný dělič na police 55 400 zkracovatelný po 25 mm 69,-	/	ks

Dělicí	systém	H+H

1.	krok:
Připevnění samolepicího dělicího rastru

2.	krok:
Vložení hliníkových nebo plexisklových 
přepážek

3.	krok:
Nacvaknutí posuvných děličů

Vyzkoušejte systém H+H třeba jen na části Vašich zásuvek. Na základě našich zkušeností si brzy objednáte i úpravu zbývajícího počtu.

Dále Vám nabízíme možnost kompletní výměny Vašich zásuvek, se kterými nejste spokojeni (např. nemají plnovýsuv), za zásuvky s kvalitními pojezdovými 
mechanismy se 100% výsuvem s možností dotahu. Samozřejmostí je možnost zachování čílek Vašich původních zásuvek (umožňuje-li to konstrukce zásuvek) 
a výměny pouze zásuvkových korpusů.
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Zásuvkové systémy

Jsou vhodné všude tam, kde vznikla potřeba přehledného uskladnění velkého počtu položek, balení, vzorků atd. na co nejmenší půdorysné ploše. Vysoká 
variabilita tohoto zásuvkového systému dává dobrý předpoklad k umístění těchto zásuvek do téměř jakýchkoliv prostor.

Výhody:

 ∙ kvalita zpracování

 ∙ praktičnost, variabilita

 ∙ jednoduchá montáž

 ∙ plnovýsuv

 ∙ velký úložný prostor

 ∙ systém automatického dovření

Velkokapacitní	zásuvkové	systémy	FAMA	7007	řada	GX

V závislosti na velikosti a tvaru místnosti je možné modifikovat počet i výšku jednotlivých sloupců zásuvek. Stejně tak je možné uzpůsobit rozpon zásuvek, 
v 25 mm krocích (100, 125, 150, ...), přímo konkrétním potřebám zákazníka, a to již od minimální výšky 100 mm nebo v dvojnásobné výšce zásuvky (200, 
250, ...). Dna zásuvek mohou být buď plná, nebo perforovaná, což zvyšuje přehled o zboží uskladněném ve vyšších patrech a zároveň minimalizuje usazování 
prachu na dně zásuvek.

Jednotlivé zásuvky je možné pro větší přehlednost označit abecedníkem (plastová podložka s možností kombinace až sedmi písmen) a lze je odlišit různou 
barvou čílek. Vnitřní prostor zásuvek lze komfortně rozdělit pomocí snadno přestavitelných děličů. Tím se opět zvýší přehlednost pro personál a zároveň se 
zamezí volnému pohybu uskladněného zboží, vzorků, atd. Vzhledem k možnosti uskladnit velké množství pomůcek, vzorků, přípravků, atd. na relativně malém 
půdorysném prostoru je zásuvkový systém řady GX tou správnou volbou. Vyrábí se ve čtyřech hloubkách zásuvek (900, 1 000, 1 100, 1 200 mm).

Jednotlivé sloupce zásuvek je možné doplnit o centrální zámek a v případě vyšších sestav i o schůdek, který zajišťuje snadný přístup k horním zásuvkám. Je-li 
schůdek vysunut a zatížen, automaticky se zajistí proti pohybu. Poté, co přestane být používán, se automaticky vrátí zpět do své výchozí polohy.

Typ
Šířka	sloupce	
[mm]

Užitná	hloubka	
zásuvky	[mm]

Celková	hloubka	
zásuvky	[mm] Cena

GX	900 410 800 900 na	vyžádání
GX	1000 410 900 1 000 na	vyžádání
GX	1100 410 1 000 1 100 na	vyžádání
GX	1200 410 1 100 1 200 na	vyžádání
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Otočníky

Obj.	kód Velikost	(∅	×	v)	[mm] Počet	pater	/	otoč
7001.2020 malý - 420 × 680 3patrový - centrálně otočný
7001.2021 malý - 420 × 680 4patrový - centrálně otočný
7001.2022 velký - 590 × 980 5patrový - centrálně otočný
7001.2120 malý - 420 × 680 3patrový - plata samostatně otočná, výškově nastavitelná
7001.2121 malý - 420 × 680 4patrový - plata samostatně otočná, výškově nastavitelná
7001.2122 velký - 590 × 980 5patrový - plata samostatně otočná, výškově nastavitelná

Zvolený pracovní povrch Vašeho pracoviště velkou měrou určuje jeho užitné vlastnosti, zejména chemickou a mechanickou odolnost, a v neposlední řadě i jeho 
životnost. Volba závisí na charakteru činnosti, na druhu používaných přístrojů, pomůcek, chemikálií apod. Při jeho výběru Vám rádi poradí naši pracovníci. Hrany 
pracovních povrchů jsou proveditelné dvěma způsoby: bez	zvýšeného	okraje	/	se	zvýšeným	okrajem

Nabídka pracovních povrchů může být rozšířena o speciální povrchy pro elektrotechnický, petrochemický a potravinářský průmysl.

Pracovní	povrchy

Odsávání / otočníky / pracovní povrchy

1.	 Laminovaná	dřevotřísková	deska	(LTD)	s	ABS	hranou	
+ velký výběr barev a dekorů, možnost kombinace s jinou barvou hrany, nízká cena 
- minimální chemická i mechanická odolnost 
Maximální rozměry (š × h) [mm]:  2800 × 2070*

2.	 Postformingová	pracovní	deska	
+ velký výběr barev a dekorů, oproti LTD má vyšší chemickou i mechanickou odolnost, nízká cena 
- pouze o něco vyšší chemická i mechanická odolnost 
Maximální rozměry (š × h) [mm]: 4100 × 900**

3.	 Kompaktní	deska	s	vysokotlakým	laminátem	HPL	MAX	COMPACT,	TRESPA	
+ vysoká pevnost, střední chemická i mechanická odolnost (odolává cca 120 taxativně vyjmenovaným chemikáliím buď trvale, nebo pokud se odstraní do 
15 minut), odolnost vůči vodě, snadná údržba, možnost bezespárového provedení pracovní desky až do rozměru viz níže 
- omezený výběr ze 7 barev 
Maximální rozměry (š × h) [mm]: 4100 × 1850

4.	 Slinutá	keramická	dlažba	
+ velký výběr barev a dekorů, oproti LTD má vyšší chemickou i mechanickou odolnost, příznivá cena 
- spáry mezi formáty, nekompatibilní krajové a rohové díly tvořící zvýšený okraj, nutnost použít podkladovou desku (standardně vodovzdorná překližka 
tloušťky 24 mm) 
Maximální rozměry (š × h) [mm]: bez omezení

5.	 Chemicky	odolná	laboratorní	dlažba	
+ vysoká chemická odolnost, „bez rozměrového omezení“, dlouhá životnost , kompatibilní krajové a rohové díly tvořící zvýšený okraj 
- velké množství spár, horší údržba, nutná podkladová deska (standardně vodovzdorná překližka tloušťky 24 mm), omezený výběr barev, vyšší cena 
Maximální rozměry (š × h) [mm]: bez omezení

6.	 Chemicky	odolná	laboratorní	dlažba	-	velkoplošná	
+ vysoká chemickou odolnost, malý počet spár (formát dlaždice až 1280 × 1280 mm), snadná údržba, dlouhá životnost, kompatibilní krajové a rohové díly 
tvořící zvýšený okraj 
- nutná podkladová deska (standardně vodovzdorná překližka tloušťky 24 mm), omezený výběr barev, vyšší cena 
Maximální rozměry (š × h) [mm]: bez omezení

7.	 Kompaktní	chemicky	odolná	keramická	deska	
+ vysoká chemická odolnost, u menších stolů bez jediné spáry, u větších stolů je minimum spár, lze vyrobit spolu se zvýšeným okrajem jako jeden celek 
(beze spár formát desky až 1000 × 2000 mm), možnost vlepení dřezů a výlevek pod i na desku, snadná údržba, dlouhá životnost 
- omezený výběr barev, cena 
Maximální rozměry (š × h) [mm]: bez omezení

*   U vybraných dekorů možnost až 5600 × 2070 mm – na objednávku
**  U vybraných dekorů hloubka až 1200 mm – na objednávku

Polohovatelná	odsávací	ramena	pro	laboratoře

Polohovatelná odsávací ramena Nederman lze použít v každém prostředí od montážních stanic, kde jsou odsávány výpary 
pájek, až po laboratoře, kde je zajišťována důležitá ochrana proti vysoce agresivním nebo škodlivým plynům. Široký rozsah 
různých ramen, dymníků a konzolí tvoří výborný základ pro vznik řešení šitých na míru. K dostání též v ESD provedení. Více 
informací najdete na našem webu www.helago-cz.cz

Odsávání

Centrální	vakuový	systém	Labobase

Laboratorní nábytek lze osadit centrálním vakuovým systémem Labobase. 
Bližší informace o tomto produktu viz sekce Ostatní vybavení.

Stolní otočníky slouží v laboratořích především k ukládání často užívaných přípravků, roztoků...
Standardně jsou otočníky vyráběny ve dvou velikostech a dvou variantách (centrálně - společ-
ně-otočná plata, nebo samostatně otočná, výškově stavitelná plata). Plata jsou z bílého, snadno 
omyvatelného duroplastu s chromovanými zábradlíčky. Stabilita je zajištěna masivním základem.
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Stolní	digestoř	HELAGO	HDS
Digestoř typu HELAGO HDS je stolní laboratorní digestoř, která najde uplatnění všude tam, kde z důvodu nedostatku místa není možné použít klasickou samo-
statně stojící digestoř typu HD. V provedení standard je konstrukce digestoře včetně vnějšího pláště vyrobena z LTD s možností volby pracovního povrchu a 
vnitřního vyložení. Přední část pracovního prostoru kryje vertikálně posuvné okno z bezpečnostního skla v dřevěném rámu. Na pravé straně digestoře je panel 
s ovládacími prvky osvětlení a ventilátoru a elektrické zásuvky.

Vzhledem k velké variabilitě co do osazení médii, vyloženní a typu 
pracovního povrchu nelze určit obecnou cenu digestoře. Přesnou 
kalkulaci Vám zpracujeme na základě poptávky.

Digestoře

Volitelná	výbava:

Vnitřní	vyložení:
 - vysokotlaký laminát HPL (snáší střední che-
mické i tepelné zatížení)

 - keramická dlažba
 - bezpečnostní sklo
 - velkoplošná chemicky odolná dlažba

Povrch	pracovní	plochy:
 - vysokotlaký laminát HPL (snáší střední che-
mické i tepelné zatížení)

 - keramická dlažba
 - chemicky odolná dlažba (dlaždice 
144 × 144 mm)

 - velkoplošná chemicky odolná dlažba
 - bezpečnostní sklo

Příslušenství:
 - ventily a vývody médií dle požadavku - plyn, 
voda (výlevka 150 × 150 mm) - musí být 
projednáno technicky možné řešení, s nutnou 
úpravou stolu

 - držák laboratorních pomůcek
 - navýšení počtu zásuvek 230 V
 - proudový chránič
 - monitorovací jednotka kontrolující činnost 
digestoře dle ČSN EN 14 175

 - plastový nebo kovový ventilátor

Samostatně	stojicí	digestoř	HELAGO	HD

Digestoř typu HELAGO HD je samostatně stojící laboratorní digestoř s možností dovybavení o spodní úložnou skříňku, kterou lze v případě potřeby rovněž napojit 
na odtah.V provedení standard je konstrukce digestoře včetně vnějšího pláště vyrobena z LTD s možností volby povrchu pracovní plochy a vnitřního vyložení.  
Přední část  pracovního prostoru kryje vertikálně posuvné okno z bezpečnostního skla v dřevěném rámu. Po stranách digestoře jsou panely s ovládacími prvky 
osvětlení a ventilátoru a elektrické zásuvky. Na horizontálním panelu pod pracovní deskou je vyvedeno dálkové ovládání laboratorních kohoutů umístěných 
v pracovním prostoru digestoře.

Obj.	kód
Vnější	rozměry		
(š	×	h	×	v)	[mm]	*

Vnitřní	rozměry		
(š	×	h	×	v)	[mm]	**

8002.HD129022 1 200 × 900 × 2 200 1 160 × 670 × 990
8002.HD159022 1 500 × 900 × 2 200 1 460 × 670 × 990
8002.HD189022 1 800 × 900 × 2 200 1 760 × 670 × 990

Základní	provedení:
 - konstrukce LTD
 - pracovní deska postforming
 - bez výlože
 - dvouzdrojové svítidlo IP65
 - 2× elektrická zásuvka 230 V, 16 A, IP44
 - 2× vypínač (osvětlení ventilátor)
 - přetlaková klapka
 - bezpečnostní posuvné sklo v dřevěném rámu
 - 1× elektrický jistič 13 A
 - 1m odsávací flexibilní hadice

Volitelná	výbava:

Vnitřní	vyložení:
 - vysokotlaký laminát HPL (snáší střední che-
mické i tepelné zatížení)

 - keramická dlažba
 - bezpečnostní sklo
 - velkoplošná chemicky odolná dlažba

Povrch	pracovní	plochy:
 - vysokotlaký laminát HPL (snáší střední che-
mické i tepelné zatížení)

 - keramická dlažba
 - chemicky odolná dlažba (dlaždice 
144 × 144 mm)

 - velkoplošná chemicky odolná dlažba
 - bezpečnostní sklo

Příslušenství:
 - ventily a vývody médií dle požadavku
 - výlevka 150 × 150 mm)
 - držák laboratorních pomůcek
 - navýšení počtu zásuvek 230 V
 - proudový chránič
 - monitorovací jednotka kontrolující činnost 
digestoře dle ČSN EN 14 175

 - plastový nebo kovový ventilátor
 - spodní úložná skříňka
 - spodní úložná skříňka (uzamykatelná, s odsá-
váním, záchytné vaničky)

Obj.	kód
Vnější	rozměry		
(š	×	h	×	v)	[mm]	*

Vnitřní	rozměry		
(š	×	h	×	v)	[mm]	**

8002.HDS127513 900 × 750 × 1 300 860 × 550 × 990
8002.HDS97513 1 200 × 750 × 1 300 1 160 × 550 × 990

Základní	provedení:
 - konstrukce LTD
 - pracovní deska postforming
 - bez výlože
 - dvouzdrojové svítidlo IP65
 - 2× elektrická zásuvka 230 V, 16 A, IP44
 - 2× vypínač (osvětlení ventilátor)
 - přetlaková klapka
 - bezpečnostní posuvné sklo v dřevěném rámu
 - 1× elektrický jistič 13 A
 - 1m odsávací flexibilní hadice
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  * Standardně vyráběné rozměry digestoře lze na přání zákazníka a s ohledem na konstrukční možnosti modifikovat. U stolní digestoře nesmí rozměry přesáh-
nout 1 500 mm.

** Vnitřní rozměry se mohou lišit dle zvolené výlože

Vzhledem k velké variabilitě co do osazení médii, vyloženní a typu 
pracovního povrchu nelze určit obecnou cenu digestoře. Přesnou 
kalkulaci Vám zpracujeme na základě poptávky.
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Nerezový	mycí	stůl	s	dřezem	otevřený
Základní konstrukce je tvořena z masivního rámu z čtvercových trubek 40 × 40 mm vyztužených krycími plechy, které jednak zakrývají z pohledových stran spodní 
část dřezu, jednak vyztužují celou konstrukci zařízení. Nohy mycího stolu jsou opatřeny šroubovými seřiditelnými koncovkami, které umožní vyrovnání stolu do 
vodorovné roviny a eliminují případné nerovnosti podlahy v rozsahu ± 30 mm.
Deska mycího stolu je vysoká 50 mm, standardně se zadním zdviženým dvojitým přehnutým lemem 50 mm vysokým. Deska je prolomená a spádovaná směrem 
k dřezu. Rádiusové dřezy jsou do desky zavařeny s pomocí poloautomatického robota, eliminujícího tepelné namáhání a následnou deformaci v místě sváru.
Desky mycích stolů přesahují standardně 20 mm na všech stranách přes základní konstrukci. Všechny stoly jsou standardně opatřeny dvěma uzemňovacími 
šrouby umístěnými vždy na krajních zadních nohou. Uzemňovací šrouby, a stejně tak i ostatní spojovací materiál na výrobcích, jsou výhradně nerezové. Spodní 
pevné police tloušťky 40 mm jsou konstruovány s ohledem na předpokládané zvýšené zatížení také jako sendvičové, vyztužené podlepením laminovanou dře-
votřískou a dodatečnými profily. Výška spodní hrany police od podlahy je 150 mm. Prostor v základní konstrukci je využit k vytvoření nejrůznějších typových řad 
výrobků podle charakteru jejich použití.
Povrchová úprava jemným broušením se vyznačuje hladším povrchem, který je potom méně náchylný k zašpinění, a vyžaduje tedy nižší nároky na údržbu. Jemně 
broušený povrch zaručuje také trvalý pohledový design. Všechny mycí stoly jsou vyrobeny z chromniklové oceli 18/8 AISI 304, použité dřezy jsou všechny v 
rádiusovém bezspárovém provedení.
S mycími stoly lze objednat kompletní odpadové armatury obsahující sifon, růžici a sítko.
Bez mycích stolů s dřezy se nemůže obejít žádný gastronomický nebo potravinářský provoz a jejich použití je všestranné. Jejich nezastupitelnost vyplývá z přís-
ných hygienických předpisů.

Typ
Rozměry	[mm]

Počet	nohou Popis Příplatky
Délka Šířka Výška

AMS 1-010
600 - 2 000 

2 100 - 2 800
600 / 700 / 800 900

4 
6

Otevřený prostor 
Prolomená spádovaná deska 

1× dřez: 450 × 450 × 250

Jiný dřez 
Provedení lemů

AMS 1-020
600 - 2 000 

2 100 - 2 800
600 / 700 / 800 900

4 
6

1× plná pevná police
Prolomená spádovaná deska

1× dřez: 450 × 450 × 250

Jiný dřez
Odpadkový koš
Provedení lemů

AMS 1-021
600 - 2 000 

2 100 - 2 800
600 / 700 / 800 900

4 
6

1× plná roštovaná police
Prolomená spádovaná deska

1× dřez: 450 × 450 × 250

Jiný dřez
Odpadkový koš
Provedení lemů

Nerezový	pracovní	stůl	s	dvěma	policemi
Pracovní stoly v různém provedení jsou základními prvky vybavení velkokuchyňských a potravinářských provozů. Základní konstrukce je tvořena nohami z čtver-
cových trubek 40 × 40 mm a vyztužená profilovými nosníky pod deskou. Všechny nohy stolu jsou opatřeny šroubovými seřiditelnými plastovými koncovkami, 
které umožní vyrovnání stolu do vodorovné roviny a eliminují případné nerovnosti podlahy v rozsahu ± 30 mm. Desky pracovních stolů tl. 50 mm, ve stadardu se 
zadním lemem výšky 50 mm, jsou k základní konstrukci pevně připevněné pečlivě vybroušenými sváry a navíc po délce sešroubovány s profilovanými nosníky. 
Desky přesahují standardně 20 mm na všech stranách přes základní konstrukci. Všechny stoly jsou standardně opatřeny dvěma uzemňovacími šrouby, umístě-
nými vždy na krajních zadních nohou. Uzemňovací šrouby, a stejně tak i ostatní spojovací materiál na výrobcích, jsou výhradně nerezové. Veškeré pohybující se 
díly (zásuvky, dvířka) jsou vedeny na valivých ložiskách osazených na nerezových kolejnicích.
Prostor v základní konstrukci je využit k vytvoření nejrůznějších typových řad výrobků podle charakteru jejich použití.
Spodní pevné police tloušťky 40 mm jsou konstruovány s ohledem na předpokládané zvýšené zatížení také jako sendvičové, vyztužené podlepením laminovanou 
dřevotřískou a dodatečnými profily. Výška spodní hrany police od podlahy je 150 mm. U přestavitelných polic je s ohledem na nižší hmotnost využito vyztužení 
nerezovými profily. Stoly jsou vyrobeny z ušlechtilé chromniklované oceli AISI 304, povrchová úprava jemným broušením se vyznačuje hladším povrchem, a má 
tedy nižší nároky na údržbu. Jemně broušený povrch zaručuje také trvalý pohledový design.

Typ
Rozměry	[mm]

Počet	nohou Popis Příplatky
Délka Šířka Výška

APS 022
600 - 2 000 

2 100 - 2 800
600 / 700 / 800 900

4 
6

Otevřený prostor 
2× plná pevná police

GN zásuvka pod deskou
Uzamykání zásuvky

APS 100
600 - 2 000
2 100 - 2800

600 / 700 / 800 900
4 
6

Uzavřený prostor
2× police (1× přestavitelná)

GN zásuvka pod deskou
Uzamykání zásuvky

APS 200
1 000 - 2 000 
2 100 - 2 800

600 / 700 / 800 900
4 
6

Uzavřený prostor, posuvná dvířka 
2× police (1× přestavitelná)

Uzamykání

APS 300
600 - 1 500

1 600 - 2 800
600 / 700 / 800 900

4 
6

Uzavřený prostor, křídlová dvířka
2× police (1× přestavitelná)

Uzamykání

Nerezové stoly

Uvedené typy nerezových stolů jsou pouze ukázkou možností výroby nerezového nábytku. Obraťte se na nás s Vašimi požadavky a my Vám dodáme nerezový 
nábytek přímo dle Vašich představ.
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Laboratorní židle

FORMEX	-	V3646	 sedačka otočná

l Výška: 90 - 110 cm l Výška sedáku: 50 - 70 cm l Rozměr sedáku: ∅ 40 cm l Hmotnost: 11,5 kg l Povrchová 
úprava: chrom l Provedení: čalounění, výškově stavitelná, plyn, pojízdná

Obj.	kód Typ Popis Cena

8004.V3646 FORMEX	-	V3646 Sedačka otočná 5	032,-

FORM	-	V3644	 sedačka otočná

l Výška: 50 - 70 cm l Výška sedáku: 50 - 70 cm l Rozměr sedáku: ∅ 40 cm l Hmotnost: 6,5 kg l Povrchová 
úprava: chrom l Provedení: čalounění, výškově stavitelná, plyn, pojízdná

Obj.	kód Typ Popis Cena

8004.V3644 FORM	-	V3644 Sedačka otočná 2	482,-

FORMEX

FORMED	-	V3643	 sedačka otočná

l Výška: 90 - 110 cm l Výška sedáku: 50 - 70 cm l Rozměr sedáku: ∅ 40 cm l Hmotnost: 11 kg l Povrchová 
úprava: chrom l Provedení: čalounění, výškově stavitelná, plyn, pojízdná

Obj.	kód Typ Popis Cena

8004.V3643 FORMED	-	V3643 Sedačka otočná 4	894,-

FORMEKA	-	V006CAB	 sedačka otočná

l Výška: 90 - 110 cm l Výška sedáku: 54 - 74 cm l Rozměr sedáku: ∅ 40 cm l Hmotnost: 11 kg l Povrchová 
úprava: chrom l Provedení: čalounění, výškově stavitelná, plyn, pojízdná

Obj.	kód Typ Popis Cena

8004.V006CAB FORMEKA	-	V006CAB Sedačka otočná 4	894,-

Série	ANTISTATIC

Tyto tři židle jsou navrženy speciálně pro pracoviště, kde je požadováno antistatické prostředí. Kromě jiných se to 
týká zejména provozů zabývajicích se výrobou elektrotechnických součástek či jejich kompletací, kde použití této 
židle společně s antistatickou podlahou může předejít škodám, způsobeným statickou elektřinou.

TECNO	230	 antistatická židle

l Výška: 89 - 109 cm l Výška sedáku: 42 - 52 cm l Hloubka sedáku: 60 cm l Šířka sedáku: 60 cm l Hmotnost: 
13 kg l Antistatická potahová látka l Hliníkový leštěný kříž l Antistatická kolečka l Plynový píst

Obj.	kód Typ Popis Cena

8004.230M TECNO	230 Antistatická židle 5	680,-

TECNO	238	 antistatická židle

l Antistatická otočná židle l Opěrák střední l Mechanika CPL - light verze kontakt permanent nebo synchronní 
mechanika l Nastavení výšky opěráku UP - DOWN l Kříž hliníkový leštěný l Antistatická kolečka l Plynový píst

Obj.	kód Typ Popis Cena

8004.238CPL TECNO	238	-	CPL Antistatická židle - mechanika CPL 5	820,-

8004.238SY TECNO	238	-	SY Antistatická židle - synchronní mechanika 6	990,-

FORM

TECNO 238

TECNO 230
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Co musí bezpečnostní skříň zvládnout?
Hlavní úlohou, ke které jsou bezpečnostní skříně určeny, je ochrana před požárem. Chráníme tak nebezpečné materiály v případě nárůstu okolní teploty nad 
180 °C (v případě požáru). 

Tím dosáhneme: l zabránění explozím, které mohou požár zesílit l zajištění dostatečného času pro opuštění prostoru l zajištění dostatečného času pro 
záchranu a vyproštění zařízení / zásah hasičského sboru. 

Co se stane, pokud je teplotní hranice 180 °C překročena? 
Při takových teplotách dosáhne většina chemických látek teploty vznícení, což může mít za následek i explozi. 

Vlastnosti ohně jsou stejné po celém světě! 
Ať jste v Londýně či v Lisabonu, je to jedno. Oheň se bude chovat všude stejně. Teplotní křivka ukazuje, že teplota ohně se v průběhu 5 minut může zvýšit až na 
576 °C. Po 30 minutách dosáhne až 842 °C a po 90 minutách dosahují plameny teplot až přes 1000 °C.

Oteplovací křivka je zakreslena dle normy EN 1363. Teplotní hranice 180 °C, kterou prostor 
uvnitř konstrukce bezpečnostní skříně nepřekročí, byla testována v souladu s normou BS 
EN 14470-1.

Ukázka odolnosti konstrukce bezpečnostní skříně vůči ohni

lll 30minutová ochrana před požárem je základní ochranou, která zajistí dostatečný čas pro opuštění prostoru a záchranu zařízení
lll 90minutová ochrana před požárem je optimální ochranou a proto tedy zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost pro lidi a okolní prostředí
lll bezpečnostní skříně vyhovující normě BS EN 14470-1 poskytnou Vašemu uchovávanému materiálu maximální bezpečí

l Jak dlouho jsou nebezpečné materiály v bez-
pečnostní skříni chráněny? Obrázky jasně ukazují, 
že dvouplášťová ocelová skříň neudrží vnitří teplo-
tu 180 °C déle než 3 minuty. 

l Bezpečnostní skříň typu 30 EN, nabízená v kata-
logu, zajistí 30minutovou ochranu vnitřího prosto-
ru, aniž by jeho teplota přesáhla hranici 180 °C. Je 
tedy 10krát bezpečnější ve srovnání s dvouplášťo-
vou ocelovou skříní. 

l Nejvyšší bezpečnosti však dosáhneme pou-
žitím bezpečnostní skříně typu 90 EN. Ta zajistí 
90minutovou ochranu vnitřího prostoru, aniž 
by jeho teplota přesáhla hranici 180 °C. Je tedy 
30krát bezpečnější ve srovnání s dvouplášťovou 
ocelovou skříní. Znamená to, že hasičský sbor má 
dostatek času na vyproštění zařízení z ohroženého 
prostoru.

Po třech minutách nebezpečí!1 Po třiceti minutách OK.2 Po devadesáti minutách OK.3

Dvouplášťová ocelová skříň1 Bezpečnostní skříň typu 30 EN2 Bezpečnostní skříně typu 90 EN3

Bezpečnostní skříně ASECOS

Bezpečnostní skříně ASECOS
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l Bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pra-
covištích 
l 90minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 
l Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů) 
l Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu 
l Police lze nastavit do libovolné polohy 
l Uzemnění (standard) 
l Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
l Dvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

l Jemné dovření dveří 
l Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné 
l Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvy-

šuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

l Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem ulo-
ženým ve skříni 
l Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným 

systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), který automaticky za-
vře dveře v případě indikace požáru 

l 3 stavitelné police s ochranou proti naklonění a vytažení, nastavi-
telné do různé výšky po 32 mm - zátěž na jednu polici (rovnoměrně 
rozložená) přibližně 75 kg
l Snadno vyjímatelná záchytná vana na dně skříně s trojstranným 

krajovým těsněním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů
l 1 perforovaná kovová deska vložená na dně záchytné vany

Dveře

Obsluha 

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (volitelný) 

l Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně

Standardní výbava interiéru (komaxitovaný ocelový plech)

Bezpečnostní skříně typ 90 odolné vůči požáru křídlové dveře

Skříň šířky 1 200 mm (VBF.196.120)
l Pár křídlových dveří
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 200 × 615 × 1 968 mm,  vnitřní 1 050 × 520 × 1 740 mm
l Hmotnost: přibližně 420 kg 
l Objem záchytné vany 33 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 90 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF196120 Šířka 1 200 mm, křídlové dveře Světle šedá Police 61 990,-

8101.VBF196120G Šířka 1 200 mm, křídlové dveře Žlutá Police 61 990,-

8101.HFTF5816 Systém blokování dveří 1 ks (volitelné) 4 050,-

8101.EPML5534 Police navíc 970,-

Skříň šířky 600 mm (VBF.196.60)
l Jedny křídlové dveře
l Rozměry (š × h × v): vnější  600 × 615 × 1 968 mm, vnitřní 450 × 520 × 1 740 mm
l Hmotnost: přibližně 260 kg 
l Objem záchytné vany 22 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 90 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF19660 Šířka 600 mm, křídlové dveře levé Světle šedá Police 49 170,-

8101.VBF19660R Šířka 600 mm, křídlové dveře pravé Světle šedá Police 49 170,-

8101.VBF19660G Šířka 600 mm, křídlové dveře levé Žlutá Police 49 170,-

8101.VBF19660GR Šířka 600 mm, křídlové dveře pravé Žlutá Police 49 170,-

8101.HFTF5815 Systém blokování dveří 1 ks (volitelné) 2 110,-

8101.EPML5553 Police navíc 830,-

Bezpečnostní skříně ASECOS

Skříň šířky 900 mm (VBF.196.90)
l Pár křídlových dveří
l Rozměry (š × h × v): vnější  900 × 615 × 1 968 mm, vnitřní 750 × 520 × 1 740 mm
l Hmotnost: přibližně 310 kg 
l Objem záchytné vany 23 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 90 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF19690 Šířka 900 mm, křídlové dveře Světle šedá Police 59 850,-

8101.VBF19690G Šířka 900 mm, křídlové dveře Žlutá Police 59 850,-

8101.HFTF5816 Systém blokování dveří 1 ks (volitelné) 4 050,-

8101.EPML11166 Police navíc 970,-
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Bezpečnostní skříně ASECOS

l Bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pra-
covištích 
l 90minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 
l Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů) 
l Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu 
l Police lze nastavit do libovolné polohy 
l Uzemnění (standard) 
l Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
l Dvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

l Jemné dovření dveří 
l Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné 
l Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvy-

šuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

l Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem ulo-
ženým ve skříni 
l Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným 

systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), který automaticky za-
vře dveře v případě indikace požáru 

l 2 stavitelné police s ochranou proti naklonění a vytažení, nastavi-
telné do různé výšky po 32 mm - zátěž na jednu polici (rovnoměrně 
rozložená) přibližně 75 kg
l Snadno vyjímatelná záchytná vana na dně skříně s trojstranným 

krajovým těsněním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů
l 1 perforovaná kovová deska vložená na dně záchytné vany

Dveře

Obsluha 

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (volitelný) 

l Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně

Standardní výbava interiéru (komaxitovaný ocelový plech)

Bezpečnostní skříně typ 90 odolné vůči požáru křídlové dveře

Skříň šířky 1 200 mm (VBF.129.120)
l Pár křídlových dveří
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 200 × 615 × 1 298 mm
 vnitřní 1 050 × 520 × 1 070 mm
l Hmotnost: přibližně 270 kg 
l Objem záchytné vany 33 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 90 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF129120 Šířka 1 200 mm, křídlové dveře Světle šedá Police 59 850,-

8101.VBF129120G Šířka 1 200 mm, křídlové dveře Žlutá Police 59 850,-

8101.HFTF5816 Systém blokování dveří 1 ks (volitelné) 4 050,-

8101.EPML5534 Police navíc 970,-

Skříň šířky 600 mm (VBF.129.60)
l Jedny křídlové dveře
l Rozměry (š × h × v): vnější  600 × 615 × 1 298 mm
 vnitřní 450 × 520 × 1 070 mm
l Hmotnost: přibližně 170 kg 
l Objem záchytné vany 22 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 90 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF12960 Šířka 600 mm, křídlové dveře levé Světle šedá Police 43 210,-

8101.VBF12960R Šířka 600 mm, křídlové dveře pravé Světle šedá Police 43 210,-

8101.VBF12960G Šířka 600 mm, křídlové dveře levé Žlutá Police 43 210,-

8101.VBF12960GR Šířka 600 mm, křídlové dveře pravé Žlutá Police 43 210,-

8101.HFTF5815 Systém blokování dveří 1 ks (volitelné) 2 110,-

8101.EPML5553 Police navíc 830,-
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Standardní vybavení interiéru

l Velký úložný prostor, plně vysouvatelné, plynule pohyblivé 
l Svařené, nepropouští tekutiny 
l Zátěž na jednu zásuvku (rovnoměrně rozložená) přibližně 60 kg 
  (1 200 mm) nebo 25 kg (600 mm)

Zásuvky 
l 3 police nastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být nakloněny 

či vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) přibližně 75 kg 
l 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně
l 1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těsněním 

pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů. Umístěna na dně skříně.

Police 

l Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem ulo-
ženým ve skříni 
l Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným 

systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), automaticky zavře 
dveře v případě indikace požáru

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standard) 

Dveře
l Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně
l Při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchyto-

vými svislými páskami 

l Jemné dovření dveří 
l Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné 
l Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvy-

šuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí 

Obsluha 

l Bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pra-
covištích 
l 90minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 
l Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
l Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu 
l Police lze nastavit do volitelné polohy 
l Uzemnění (standard)
l Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
lDvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

Bezpečnostní skříně typ 90 odolné vůči požáru skládací dveře

Skříň šířky 1 200 mm (VBFT.196.120)
l Pár skládacích dveří
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 200 × 615 × 1 968 mm,  vnitřní 1 050 × 520 × 1 740 mm
l Hmotnost: přibližně 420 kg 
l Objem záchytné vany 33 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 90 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBFT196120 Šířka 1 200 mm, skládací dveře Světle šedá Police 68 380,-

8101.VBFT196120G Šířka 1 200 mm, skládací dveře Žlutá Police 68 380,-

8101.VBFT1961204 Šířka 1 200 mm, skládací dveře Světle šedá 4 zásuvky 81 570,-

8101.VBFT1961204G Šířka 1 200 mm, skládací dveře Žlutá 4 zásuvky 81 570,-

8101.VBFT1961206 Šířka 1 200 mm, skládací dveře Světle šedá 6 zásuvek 90 630,-

8101.VBFT1961206G Šířka 1 200 mm, skládací dveře Žlutá 6 zásuvek 90 630,-

8101.EPML5534 Police navíc 970,-

Skříň šířky 600 mm (VBFT.196.60)
l Jedny skládací dveře
l Rozměry (š × h × v): vnější  600 × 615 × 1 968 mm, vnitřní 450 × 520 × 1 740 mm
l Hmotnost: přibližně 260 kg 
l Objem záchytné vany 22 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 90 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBFT19660 Šířka 600 mm, skládací dveře levé Světle šedá Police 52 300,-

8101.VBFT19660R Šířka 600 mm, skládací dveře pravé Světle šedá Police 52 300,-

8101.VBFT19660G Šířka 600 mm, skládací dveře levé Žlutá Police 52 300,-

8101.VBFT19660GR Šířka 600 mm, skládací dveře pravé Žlutá Police 52 300,-

8101.VBFT196604 Šířka 600 mm, skládací dveře levé Světle šedá 4 zásuvky 59 340,-

8101.VBFT196604R Šířka 600 mm, skládací dveře pravé Světle šedá 4 zásuvky 59 340,-

8101.VBFT196604G Šířka 600 mm, skládací dveře levé Žlutá 4 zásuvky 59 340,-

8101.VBFT196604GR Šířka 600 mm, skládací dveře pravé Žlutá 4 zásuvky 59 340,-

8101.VBFT196606 Šířka 600 mm, skládací dveře levé Světle šedá 6 zásuvek 65 100,-

8101.VBFT196606R Šířka 600 mm, skládací dveře pravé Světle šedá 6 zásuvek 65 100,-

8101.VBFT196606G Šířka 600 mm, skládací dveře levé Žlutá 6 zásuvek 65 100,-

8101.VBFT196606GR Šířka 600 mm, skládací dveře pravé Žlutá 6 zásuvek 65 100,-

8101.EPML5553 Police navíc 830,-

Bezpečnostní skříně ASECOS



La
bo

ra
to

rn
í 

ná
by

te
k

152 www.helago-cz.cz

Bezpečnostní skříně ASECOS

l Bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pra-
covištích 
l30minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1
l Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
l Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu 
l Uzemnění (standard) 
l Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1200 mm)
lDvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

l Jemné dovření dveří 
l Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné 
l Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvy-

šuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí 

Obsluha 

l Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem ulo-
ženým ve skříni 
l Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným 

systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), automaticky zavře 
dveře v případě indikace požáru 

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (volitelný) 

Dveře

l Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně 

l 3 police nastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být na-
kloněny či vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) 
přibližně 75 kg
l 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně
l 1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těs-

něním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů. Umístěna na 
dně skříně. 

Standardní výbava interiéru (ocelový plech)

Bezpečnostní skříně typ 30 odolné vůči požáru křídlové dveře

Skříň šířky 1 200 mm (F30.197.120)
l Pár křídlových dveří
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 200 × 600 × 1 970 mm
 vnitřní 1 130 × 505 × 1 650 mm
l Hmotnost: přibližně 280 kg 
l Objem záchytné vany 60 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.F30197120 Šířka 1 200 mm, křídlové dveře Světle šedá Police 50 710,-

8101.F30197120G Šířka 1 200 mm, křídlové dveře Žlutá Police 50 710,-

8101.HFTF5816 Systém blokování dveří 1 ks (volitelné) 4 050,-

8101.EPML9386 Police navíc 950,-

Skříň šířky 600 mm (F30.197.60)
l Jedny křídlové dveře
l Rozměry (š × h × v): vnější  600 × 600 × 1 970 mm
 vnitřní 530 × 505 × 1 650 mm
l Hmotnost: přibližně 200 kg 
l Objem záchytné vany 27 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.F3019760 Šířka 600 mm, křídlové dveře levé Světle šedá Police 40 450,-

8101.F3019760R Šířka 600 mm, křídlové dveře pravé Světle šedá Police 40 450,-

8101.F3019760G Šířka 600 mm, křídlové dveře levé Žlutá Police 40 450,-

8101.F3019760GR Šířka 600 mm, křídlové dveře pravé Žlutá Police 40 450,-

8101.HFTF5815 Systém blokování dveří 1 ks (volitelné) 2 110,-

8101.EPML9432 Police navíc 800,-
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Bezpečnostní skříně ASECOS

l Bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pra-
covištích
l 30minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1
l Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů) 
l Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu
l Uzemnění (standard)
l Vyrábí se ve dvou šířkách (600 mm a 1 200 mm)
lDvojí barevné provedení (šedá, žlutá)

l Jemné dovření dveří 
l Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné 
l Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvy-

šuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí

Obsluha 

l Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem ulo-
ženým ve skříni 
l Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným 

systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), automaticky zavře 
dveře v případě indikace požáru 

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standard)

Dveře

l Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně 
l Při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchyto-

vými svislými páskami 

l 3 police nastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být na-
kloněny či vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) 
přibližně 75 kg 
l 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně, záchytná vana 

na dně skříně 
l 1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těs-

něním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů. Umístěna na 
dně skříně.

Standardní výbava interiéru (ocelový plech)

Bezpečnostní skříně typ 30 odolné vůči požáru skládací dveře

Skříň šířky 1 200 mm (F30T.197.120)
l Pár skládacích dveří
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 200 × 600 × 1 970 mm
 vnitřní 1 130 × 505 × 1 710 mm
l Hmotnost: přibližně 280 kg 
l Objem záchytné vany 60 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.F30T197120 Šířka 1 200 mm, skládací dveře Světle šedá Police 54 470,-

8101.F30T197120G Šířka 1 200 mm, skládací dveře Žlutá Police 54 470,-

8101.EPML9386 Police navíc 950,-

Skříň šířky 600 mm (F30T.197.60)
l Jedny skládací dveře
l Rozměry (š × h × v): vnější  600 × 600 × 1 970 mm
 vnitřní 530 × 505 × 1 710 mm
l Hmotnost: přibližně 200 kg 
l Objem záchytné vany 27 l

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.F30T19760 Šířka 600 mm, skládací dveře levé Světle šedá Police 42 440,-

8101.F30T19760R Šířka 600 mm, skládací dveře pravé Světle šedá Police 42 440,-

8101.F30T19760G Šířka 600 mm, skládací dveře levé Žlutá Police 42 440,-

8101.F30T19760GR Šířka 600 mm, skládací dveře pravé Žlutá Police 42 440,-

8101.EPML9432 Police navíc 800,-
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Bezpečnostní skříně ASECOS

Bezpečnostní skříně kombinované typ 90 odolné vůči požáru kombinované dveře

Skříň šířky 1 200 mm
l Jedny skládací a jedny křídlové dveře
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 200 × 615 × 1 968 mm
 vnitřní 1 050 × 520 × 1 740 mm
l Hmotnost: přibližně 420 kg

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 90 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBFT.SL+4Z Šířka 1 200 mm, kombinované dveře Světle šedá 4 zásuvky + 4 výsuvné police 64 700,-

8101.VBFT.SL+6Z Šířka 1 200 mm, kombinované dveře Světle šedá 5 zásuvek + 6 výsuvných polic 73 910,-

8101.VBFT.SL+P4Z Šířka 1 200 mm, kombinované dveře Světle šedá 4 police + 4 výsuvné police 57 660,-

8101.VBFT.SL+P6Z Šířka 1 200 mm, kombinované dveře Světle šedá 4 police + 6 výsuvných polic 61 110,-

Standardní vybavení interiéru

l Velký úložný prostor, plně vysouvatelné, plynule pohyblivé 
l Svařené, nepropouští tekutiny 
l Zátěž na jednu zásuvku (rovnoměrně rozložená) přibližně 25 kg

Zásuvky (část na hořlaviny)

l 3 police nastavitelné do různé výšky po 32 mm, nemohou být na-
kloněny či vytaženy - zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) 
přibližně 75 kg 
l 1 perforovaná kovová deska vložená na dně skříně
l 1 záchytná vana snadno vyjímatelná s trojstranným krajovým těs-

něním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů. Umístěna na 
dně skříně.

Police (část na hořlaviny) 

l Drží dveře otevřené, což umožňuje pohodlný přístup k věcem ulo-
ženým ve skříni 
l Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu s integrovaným 

systémem pro zavření dveří (tavitelný spoj), automaticky zavře 
dveře v případě indikace požáru

Systém s blokováním dveří v otevřeném stavu (standard) 

Dveře

l Úhel otevření 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně
l Při otevření nepřekáží, prostorově úsporné, chráněné bezzáchyto-

vými svislými páskami 

l Jemné dovření dveří 
l Otvírání s minimálním úsilím - jednoduché a bezpečné 
l Systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor, což zvy-

šuje bezpečnost obsluhy a chrání důležité komponenty před korozí 

Obsluha 

l Kombinovaná skříň pro hořlavé kapaliny, kyseliny a louhy
l Bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pra-

covištích 
l 90minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 
l Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů)
l Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu 
l Police lze nastavit do volitelné polohy 
l Uzemnění (standard)

l Zátěž na jednu polici (rovnoměrně rozložená) přibližně 25 kg
l Kapacita police cca 15 litrů

Výsuvné police (část na kyseliny a louhy)
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Bezpečnostní skříně ASECOS

l Bezpečné a schválené uchovávání nebezpečných materiálů na pra-
covištích 
l 90 resp. 30minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 
l Použití vložky zámku (vhodné pro systém univerzálních klíčů) 
l Ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu 
l Uzemnění (standard)

l Křídlové dveře či zásuvku lze snadno otevírat - jednoduché a bez-
pečné 

Obsluha 

l Široký úhel otevření 
l Lze je nechat otevřené v jakékoli pozici (typ 90) 
l Systém blokování otevřených dveří (volitelný u typu 30) 
l Automatické zavření v případě indikace požáru 

Dveře 

Zásuvka 

l Lze ji nechat vytaženou v jakékoli pozici 
l Lze vidět celý úložný prostor - snadný a bezpečný přístup ke všem 

uloženým nádobám 
l Uzemňovací svod se svorkou uvnitř zásuvky (standardní) 
l Svařovaná záchytná vana, nepropouští tekutiny 
l Využitelná výška uvnitř úložného prostoru přibližně 460 mm 
l Rovnoměrné zatížení zásuvky přibližně 50 kg 

l Zásuvka včetně záchytné vany 
l Nebo křídlové dveře včetně jedné záchytné vany a perforované ko-

vové desky (vložky)

Standardní vybavení interiéru (laminované ocelové plechy)

Spodní bezpečnostní skříně typ 90/30 odolné vůči požáru křídlové dveře nebo zásuvka

Spodní skříň typ 90, šířka 890 mm
l Typ 90
l Rozměry (š × h × v): vnější  890 × 570 × 600 mm, 
 vnitřní 770 × 450 × 500 mm
l Hmotnost skříně (oba modely) přibližně 140 kg

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF6089S Šířka 890 mm, zásuvka Světle šedá Záchytná vana 37 540,-

8101.VBF6089T Šířka 890 mm, křídlové dveře Světle šedá Záchytná vana 41 100,-

8101.HFFT21543 Podstava (oba modely) Světle šedá Výška 30 mm 1 890,-

8101.EPML12680 Police (křídlové dveře) 1 060,-

Spodní skříň typ 90, šířka 1 100 mm
l Typ 90
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 100 × 570 × 600 mm
 vnitřní 980 × 450 × 500 mm
l Hmotnost skříně přibližně 180 kg

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF60110S Šířka 1 100 mm, zásuvka Světle šedá Záchytná vana 38 850,-

8101.VBF601102S Šířka 1 100 mm, 2× zásuvka Světle šedá Záchytná vana 51 300,-

8101.VBF60110T Šířka 1 100 mm, křídlové dveře Světle šedá Záchytná vana 42 810,-

8101.VBF60110A Šířka 1 100 mm, křídlové dveře + 
zásuvka

Světle šedá Záchytná vana 51 250,-

8101.HFFT21044 Podstava (všechny modely) Světle šedá Výška 30 mm 1 890,-

8101.EPML8376 Police (křídlové dveře) 950,-

8101.EPML7275 Police (křídlové dveře + zásuvka) 830,-
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Bezpečnostní skříně ASECOS

Spodní skříň typ 30, šířka 1 100 mm / 1 400 mm
l Typ 30
l Rozměry (š × h × v ): vnější  1 100 × 550 × 600 mm / 1 400 × 550 × 600 mm
 vnitřní 980 × 445 × 510 mm / 770 × 445 × 510 mm, 470 × 445 × 510 mm
l Hmotnost skříně přibližně 120 kg (šířka 1 100 mm) / 140 kg (šířka 1 400 mm)

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.F3060140S Šířka 1 400 mm, 2× zásuvka Světle šedá Zásuvky včetně zách. vany 37 570,-

8101.F3060110S Šířka 1 100 mm, zásuvka Světle šedá Zásuvka včetně zách. vany 30 590,-

8101.F30601102S Šířka 1 100 mm, 2× zásuvka Světle šedá Zásuvky včetně zách. vany 35 430,-

8101.F3060110T Šířka 1 100 mm, křídlové dveře Světle šedá Křídl. dveře vč. zách. vany 32 210,-

8101.HFFT21398 Podstava (šířka 1 400 mm) Světle šedá Výška 30 mm 2 370,-

8101.HFFT21044 Podstava (šířka 1 100 mm) Světle šedá Výška 30 mm 1 890,-

8101.EPML8376 Police (křídlové dveře) 950,-

Spodní skříň typ 90, šířka 1 400 mm
l Typ 90
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 400 × 570 × 600 mm, 
 vnitřní 770 × 450 × 500 mm, 470 × 450 × 500 mm
l Hmotnost skříně přibližně 230 kg

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF60140S Šířka 1 400 mm, 2× zásuvka Světle šedá Záchytná vana 53 130,-

8101.VBF60140T Šířka 1 400 mm, křídlové dveře + 
zásuvka

Světle šedá Záchytná vana 54 270,-

8101.HFFT21398 Podstava (oba modely) Světle šedá Výška 30 mm 2 370,-

8101.EPML12680 Police (křídlové dveře) 1 060,-

Spodní skříň typ 90, šířka 590 mm
l Typ 90
l Rozměry (š × h × v): vnější  590 × 570 × 600 mm, 
 vnitřní 470 × 450 × 500 mm
l Hmotnost skříně přibližně 120 kg

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBF6059S Šířka 590 mm, zásuvka Světle šedá Záchytná vana 29 870,-

8101.VBF6059T Šířka 590 mm, křídlové dveře Světle šedá Záchytná vana 30 470,-

8101.HFFT21399 Podstava (oba modely) Světle šedá Výška 30 mm 1 890,-

8101.EPML7275 Police (křídlové dveře) 830,-

Spodní skříň typ 90, šířka 1 100 mm, chlazená
l Typ 90
l Chlazení: +4 °C, při pokojové teplotě 22 °C
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 100 × 570 × 630 mm (včetně podstavy), 
 vnitřní 750 × 430 × 480 mm
l Hmotnost skříně přibližně 200 kg

Obj. kód Bezpečnostní skříň typ 30 Barva Vybavení interiéru Cena

8101.VBFK60110 Šířka 1 100 mm, zásuvka chlazená Světle šedá Záchytná vana 99 980,-
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Ventilace 

l Vzduchové potrubí je odolné vůči rozleptání, není kovové 
l Neustálý odvod vzduchu z obou oddělených úložných prostor po-

mocí jednoho odtahu z vrchu (vysoké skříně), nebo zadní části 
(spodní skříně), včetně plastového potrubí 

Technické parametry

l Rozměry záchytné vany (všechny modely): 
430 × 475 × 80 mm (š × h × v)
l Objem záchytné vany 15 l
l Rovnoměrné zatížení zásuvky přibližně 25 kg

l Robustní konstrukce 
l 1 vyjímatelná plastová záchytná vana odolná vůči chemikáliím, ne-

propouští tekutiny

Zásuvky

l Široký úhel otevření, více než 90° 
l Dvířka mohou být ovládána a zamykána zvlášť 
l Použití vložky zámku 

Křídlové dveře

Provedení 

l Vysoké skříně jsou vyrobeny z ocelových, laminovaných plechů, 
vnitřek je vyložen melaminem pro vysokou chemickou odolnost 
l Spodní skříně jsou vyrobeny celé z melaminu 
l Konstrukce spojů je provedena tak, aby nedocházelo k vypařování 

nebezpečných látek do ovzduší 
l Oddělené úložné prostory 
l Umístění systému zavírání dveří mimo úložný prostor zvyšuje 

odolnost pohyblivých částí a chrání příslušné komponenty proti 
korozi 

 lSpeciální skříně pro bezpečné uchovávání agresivních, nebezpeč-
ných materiálů, zejména kyselin a zásad. Nevhodné pro skladování 
hořlavin! 

Bezpečnostní skříně na kyseliny a zásady křídlové dveře

Vysoká skříň šířky 1 200 mm
l Na kyseliny a zásady
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 200 × 605 × 1 970 mm
 vnitřní 485 × 565 × 1 865 mm (na jeden oddělený úložný prostor)
l Hmotnost: přibližně 160 kg

Obj. kód Skříně na kyseliny a zásady Barva Vybavení interiéru Cena

8102.SL19612012 Skříň 1 200 mm Světle šedá S 12 zásuvkami vč. zách. van 70 060,-

8102.SL1961208 Skříň 1 200 mm Světle šedá S 8 zásuvkami vč. zách. van 63 160,-

Vysoká skříň šířky 600 mm
l Na kyseliny a zásady
l Rozměry (š × h × v): vnější  600 × 605 × 1 970 mm
 vnitřní 485 × 565 × 930 mm (na jeden oddělený úložný prostor)
l Hmotnost: přibližně 125 kg

Obj. kód Skříně na kyseliny a zásady Barva Vybavení interiéru Cena

8102.SL196606 Skříň 600 mm, levé dveře Světle šedá Se 6 zásuvkami vč. zách. van 45 520,-

8102.SL196606R Skříň 600 mm, pravé dveře Světle šedá Se 6 zásuvkami vč. zách. van 45 520,-

8102.SL196604 Skříň 600 mm, levé dveře Světle šedá Se 4 zásuvkami vč. zách. van 42 070,-

8102.SL196604R Skříň 600 mm, pravé dveře Světle šedá Se 4 zásuvkami vč. zách. van 42 070,-

Spodní skříň šířky 1 100 mm
l Na kyseliny a zásady
l Rozměry (š × h × v): vnější  1 100 × 570 × 600 mm (úplná hl. vč. plastového vedení 670 mm)
 vnitřní 485 × 550 × 530 mm (na jeden oddělený úložný prostor)
l Hmotnost: přibližně 60 kg

Obj. kód Spodní skříně na kyseliny a zásady Barva Vybavení interiéru Cena

8102.SL601104 Skříň 1 100 mm Světle šedá Se 4 zásuvkami vč. zách. van 22 920,-

8102.SL601102 Skříň 1 100 mm Světle šedá Se 2 zásuvkami vč. zách. van 19 950,-

8102.EPML7212 Podstava Světle šedá Výška 30 mm 1 890,-

Spodní skříň šířky 590 mm
l Na kyseliny a zásady
l Rozměry (š × h × v): vnější  590 × 570 × 600 mm
 vnitřní 480 × 530 × 560 mm
l Hmotnost: přibližně 40 kg

Obj. kód Spodní skříně na kyseliny a zásady Barva Vybavení interiéru Cena

8102.SL60592 Skříň 590 mm, levé dveře Světle šedá Se 2 zásuvkami vč. zách. van 16 080,-

8102.SL60592R Skříň 590 mm, pravé dveře Světle šedá Se 2 zásuvkami vč. zách. van 16 080,-

8102.SL60591 Skříň 590 mm, levé dveře Světle šedá S 1 zásuvkou vč. zách. van 13 940,-

8102.SL60591 Skříň 590 mm, pravé dveře Světle šedá S 1 zásuvkou vč. zách. van 13 940,-

8102.EPML7379 Podstava Světle šedá Výška 30 mm 1 890,-

Bezpečnostní skříně ASECOS
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Bezpečnostní skříně StoreLAB

Skříň bezpečnostní na jedy a reagencie
l Určena ke skladování škodlivých a vodu ohrožujících látek l Je vyrobena z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvě RAL 7035 (šedá) l Uzamykatelné dveře mají větrací otvory l Skříň je 
vybavena centrálním připojením na ventilaci (DN 75) ve stropu skříně l Vnitřní vybavení skříně: 3 záchytné police 
(objem 20 l každá) vyrobeny z plátové oceli s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 7035) l Záchytná vana vyro-
bena ze 3mm plátové oceli, galvanizovaná, záchytný objem 20 l

Obj. kód Typ
Vnitřní rozměry 
š × h × v [mm]

Vnější rozměry 
š × h × v [mm] Dveře

Hmotnost 
[kg] Cena

8202.B806211A CHS 500 412 × 467 × 1 844 500 × 500 × 1 950 1 48 17 330,-

8202.B806210A CHS 950 862 × 467 × 1 844 950 × 500 × 1 950 2 76 20 740,-

Obj. kód Typ Cena

8202.B802826A Police, šedá ocel, CHS 500 1 770,-

8202.B802828A PE vložka do záchytné vany pro skladování agresivních látek, CHS 500 1 630,-

8202.B802830A PE vložka do police pro skladování agresivních látek, CHS 500 1 320,-

8202.B802827A Police, šedá ocel, CHS 950 1 180,-

8202.B802829A PE vložka do záchytné vany pro skladování agresivních látek, CHS 950 1 490,-

8202.B802831A PE vložka do police pro skladování agresivních látek, CHS 950 1 180,-

CHS 1200

Skříň bezpečnostní na reagencie a hořlavé kapaliny

l Určena ke skladování škodlivých a vodu ohrožujících látek l Je vyrobena z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvě RAL 7035 (šedá) l Uzamykatelné dveře (model GL pryskyřičné sklo) 
mají větrací otvory l Vnitřní vybavení skříně: police s maximální nosností 70 kg / nastavitelná výška polic po 
25 mm l Model VS se 2 vysouvatelnými sběrnými vanami pro plný rozsah l Záchytná vana vyrobena ze 3mm 
plátové oceli, galvanizovaná l Objem záchytných polic 20 l, objem záchytné vany 30 l

Obj. kód Typ
Vnitřní rozměry 
š × h × v [mm]

Vnější rozměry 
š × h × v [mm] Dveře

Hmotnost 
[kg] Cena

8202.B806207A CHS 950 / SiB 30 862 × 467 × 1 240 950 × 500 × 1 950 2 145 30 400,-

8202.B806208A CHS 950 / SiB 60 862 × 467 × 1 240 950 × 500 × 1 950 2 150 33 660,-

Obj. kód Typ Cena

8202.B802826A Police, šedá ocel 1 770,-

8202.B802830A PE vložka do záchytné vany pro skladování agresivních látek 1 320,-

CHS 950 / SiB 30
Skříň bezpečnostní pro kyseliny a louhy

l Skříň je určena pro skladování kyselin a louhů l Korpus je vyroben z plátů potažených HPL v barvě šedé RAL 7035, 
což zajišťuje vysokou ochranu vůči korozi a mechanickému poškození l Uzamykatelné dveře jsou samostatné pro 
každou sekci l Skříň má větrací mřížky v zadní stěně a ve stropě vývod pro připojení na ventilaci (DN 75) l Vnitřní 
vybavení skříně: výsuvná police se zarážkou na konci l Maximální nosnost police 20 kg l Přední hrana police je 
v atraktivním dřevěném provedení l PE vana na polici zajištěná proti vyklouznutí, zároveň je snadno vyjímatelná

Obj. kód Typ
Vnější rozměry 
š × h × v [mm]

Výsuvné 
police Dveře

Hmotnost 
[kg] Cena

8202.B802823A SLS-AUS 1100 1 100 × 570 × 600 2 2 32 19 980,-

Obj. kód Typ Cena

8202.B802824A Výsuvná police pro typ SLS-AUS 1100 2 280,-

8202.B802825A Podstavec (sokl) o výšce 35 mm pro typ SLS-AUS 1100 1 350,-

SLS-AUS 1100

Skříň bezpečnostní pro kyseliny a louhy
l Skříň je určena pro skladování kyselin a louhů l Korpus je vyroben z plátů potažených HPL v barvě šedé RAL 
7035, což zajišťuje vysokou ochranu vůči korozi a mechanickému poškození l Je rozdělena do dvou horizontálních 
sekcí pro oddělené skladování kyselin a louhů l Uzamykatelné dveře jsou samostatné pro každou sekci (prosklené 
u typu SLS 600 G) l Panty dveří jsou standardně umístěny na pravé straně (na vyžádání na straně levé) l Skříň 
má větrací mřížky v zadní stěně a ve stropě vývod pro připojení na ventilaci (DN 75) l Ve standardní dodávce bez 
zabudovaného ventilátoru l Je vybavena nožkami s nastavitelnou výškou zevnitř skříně l Vnější rozměry (š × h × v) 
600 × 600 × 1 935 mm l Vnitřní vybavení (odolné proti korozi): výsuvná police se zarážkou na konci (max. nos-
nost 20 kg), přední hrana police je v atraktivním dřevěném provedení, PE vana na polici zajištěná proti vyklouznutí, 
zároveň je snadno vyjímatelná
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Obj. kód Typ
Vnější rozměry 
š × h × v [mm]

Výsuvné 
police Dveře

Hmotnost 
[kg]

Provede-
ní dveří Cena

8202.B803010D SLS 600/4 600 × 600 × 1 935 2 × 2 2 110 levé 38 810,-

8202.B803011D SLS 600/4 600 × 600 × 1 935 2 × 2 2 110 pravé 38 810,-

8202.B803012D SLS 600/6 600 × 600 × 1 935 2 × 3 2 116 levé 43 590,-

8202.B803013D SLS 600/6 600 × 600 × 1 935 2 × 3 2 116 pravé 43 590,-

8202.B803014D SLS 600 GL/6 600 × 600 × 1 935 2 × 3 2 (skleněné) 116 levé 46 260,-

8202.B803015D SLS 600 GL/6 600 × 600 × 1 935 2 × 3 2 (skleněné) 116 pravé 46 260,-

Obj. kód Typ Cena

8202.B802824A Výsuvná police 2 280,-

Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 30
l Skříň je schválena pro skladování hořlavých kapalin na pracovišti dle EN 14470-1, typ 30 (s odolností proti 
požáru 30 minut) l Vnější plášť je vyrobený z plátové oceli s povrchovou úpravou v šedé barvě RAL 7035, dveře 
vybavené zámkem v barvě šedé RAL 7035 nebo žluté RAL 1007 l Je vybavena nožkami s nastavitelnou výškou 
zevnitř skříně l V případě požáru automatické uzavření dveří (při teplotě < +50 °C) a jejich utěsnění včetně větracích 
otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l Ventilační přípojka DN 100, ale možný provoz i bez aktivního odtahu l Vnitřní 
vybavení: 1× sběrná vana (18 l) l Dírkovaný kryt pro záchytnou vanu sloužící jako police l Samouzavírací teplotní 
mechanismus

Obj. kód Typ
Vnitřní rozměry 
š × h × v [mm]

Vnější rozměry 
š × h × v [mm]

Hmotnost 
[kg] Dveře Cena

8201.B802601A SiS Type 30/600 475 × 515 × 1 600 595 × 595 × 1 960 147 1 pravé 37 820,-

8201.B802600A SiS Type 30/1200 1 075 × 515 × 1 600 1 195  ×  595 × 1 960 225 2 dveře 47 810

Obj. kód Typ Cena

8201.B802611A Police z plátové oceli pro typ 600 700,-

8201.B802610A Police z plátové oceli pro typ 1200 840,-

SiS Type 30/600

Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Skříň je schválena pro skladování hořlavých tekutin na pracovišti dle EN 14470-1 (Typ 90) l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvách: RAL 7035 (šedá) / RAL 1007 (žlutá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny 
z desek potažených HPL (vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez 
oceli l Vnitřní vybavení skříně: záchytná vana s děrovanou krycí deskou 22 l, 3 police (typ 600), 2 police (typ 600 
- 1 300) s výškou nastavitelnou v intervalu 64 mm l Max. nosnost police je 75 kg l Automatický samouzavírací 
teplotní mechanismus l V případě požáru automatické uzavření dveří (při teplotě +50 °C) a jejich utěsnění včetně 
větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l Skříň má otvor na připojení ventilační přípojky DN 75 l Je také 
možný provoz i bez aktivního odtahu l Skříň je vybavena nožkami s nastavitelnou výškou zevnitř skříně l Vnější 
rozměry typu 600 (š × h × v): 595 × 598 × 1 935 mm l Vnitřní rozměry typu 600 (š × h × v): 492 × 430 × 1 700 mm 
l Vnější rozměry typu 600 - 1 300 (š × h × v): 595 × 598 × 1 315 mm l Vnitřní rozměry typu 600 - 1 300 (š × h × v): 
492 × 430 × 1 080 mm l Vnitřní vybavení: záchytná vana (objem 22 l), 1 děrovaný kryt na vanu, který slouží jako 
police, 3 police, 2 police (typ 90/600 - 1300), samouzavírací teplotní mechanismus

Obj. kód Typ Barva Materiál police Hmotnost [kg] Dveře Cena

8201.B802000D SiS Type 90/600 šedá ocel 306 1 pravé 49 980,-

8201.B802527B SiS Type 90/600 šedá nerez 306 1 pravé 54 480,-

8201.B802100G SiS Type 90/600 žlutá ocel 306 1 pravé 49 980,-

8201.B802528G SiS Type 90/600 žlutá nerez 306 1 pravé 54 480,-

8201.B802529B SiS Type 90/600-1300 šedá ocel 225 1 pravé 44 770,-

8201.B802530B SiS Type 90/600-1300 šedá nerez 225 1 pravé 47 890,-

8201.B802531G SiS Type 90/600-1300 žlutá ocel 225 1 pravé 44 770,-

8201.B802532G SiS Type 90/600-1300 žlutá nerez 225 1 pravé 47 890,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802050D Police z plátové oceli 760,-

8201.B802533B Police z plátové oceli, nerez 1 630,-

8201.B802060D PE vložka do spodní záchytné vany, pro skladování agresivních látek 1 770,-

8201.B802070D PE vložka pro skladování agresivních látek 1 180,-

Obj. kód Typ
Vnější rozměry 
š × h × v [mm] Dveře Cena

8201.B802517B Vnitřní uzamykatelná skříňka na toxické látky SF1 420 × 370 × 400 1 4 920,-SiS Type 90/600-1300
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Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Skříň je schválena pro skladování hořlavých tekutin na pracovišti dle EN 14470-1 (Typ 90) l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou vy-
soce kvalitním práškovým lakem v barvách: RAL 7035 (šedá) / RAL 1007 (žlutá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny z de-
sek potažených HPL (vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez oceli 
l Vnitřní vybavení skříně: záchytná vana s děrovanou krycí deskou 24 l, 3 police s výškou nastavitelnou v intervalu 
64 mm l Max. nosnost police je 75 kg l Automatický samouzavírací teplotní mechanismus l V případě požáru 
automatické uzavření dveří (při teplotě +50 °C) a jejich utěsnění včetně větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) 
l Skříň má otvor na připojení ventilační přípojky DN 75 l Je také možný provoz i bez aktivního odtahu l Skříň 
je vybavena nožkami s nastavitelnou výškou zevnitř skříně l Vnější rozměry (š × h × v): 900 × 598 × 1 935 mm 
l Vnitřní rozměry (š × h × v): 797 × 430 × 1 700 mm l Vnitřní vybavení: záchytná vana (objem 24l), 1 děrovaný 
kryt na vanu, který slouží jako police, 3 police, samouzavírací teplotní mechanismus

Obj. kód Typ Barva Materiál police Hmotnost [kg] Dveře Cena

8201.B802519B SiS Type 90/900 šedá ocel 395 2 63 290,-

8201.B802520B SiS Type 90/900 šedá nerez 395 2 69 080,-

8201.B802521G SiS Type 90/900 žlutá ocel 395 2 63 290,-

8201.B802522G SiS Type 90/900 žlutá nerez 395 2 69 080,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802523B Police z plátové oceli 900,-

8201.B802524B Police z plátové oceli, nerez 1 970,-

8201.B802525B PE vložka do spodní záchytné vany, pro skladování agresivních látek 2 220,-

8201.B802526B PE vložka pro skladování agresivních látek 1 490,-

Obj. kód Typ
Vnější rozměry 
š × h × v [mm] Dveře Cena

8201.B802517B Vnitřní uzamykatelná skříňka na toxické látky SF1 420 × 370 × 400 1 4 920,-

SiS Type 90/900

SiS Type 90/1200

Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Skříň je schválena pro skladování hořlavých tekutin na pracovišti dle EN 14470-1 (Typ 90) l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou vy-
soce kvalitním práškovým lakem v barvách: RAL 7035 (šedá) / RAL 1007 (žlutá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny z de-
sek potažených HPL (vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez oceli 
l K vnitřnímu vybavení skříně patří: záchytná vana s děrovanou krycí deskou 22 l, 3 police (typ 1 200), 2 police (typ 
1 200 - 1 300) s výškou nastavitelnou v intervalu 64 mm l Max. nosnost police je 75 kg l Automatický samouza-
vírací teplotní mechanismus l V případě požáru automatické uzavření dveří (při teplotě +50°C) a jejich utěsnění 
včetně větracích otvorů (při teplotě +70°C±10°C) l Skříň má otvor na připojení ventilační přípojky DN 75 l Je také 
možný provoz i bez aktivního odtahu l Skříň je vybavena nožkami s nastavitelnou výškou zevnitř skříně l Vnější 
rozměry typu 600 (š × h × v): 595 × 598 × 1 935 mm l Vnitřní rozměry typu 600 (š × h × v): 492 × 430 × 1 700 mm 
l Vnější rozměry typu 600 - 1 300 (š × h × v): 595 × 598 × 1 315 mm l Vnitřní rozměry typu 600 - 1 300 (š × h × v): 
492 × 430 × 1 080 mm l Vnitřní vybavení: záchytná vana (objem 33l), 1 děrovaný kryt na vanu, který slouží jako 
police, 3 police (typ 900/1200), 2 police (typ 90/1200 - 1300), samouzavírací teplotní mechanismus

Obj. kód Typ Barva Materiál police Hmonost [kg] Dveře Cena

8201.B802002D SiS Type 90/1200 šedá ocel 505 2 64 470,-

8201.B802510B SiS Type 90/1200 šedá nerez 505 2 71 500,-

8201.B802102G SiS Type 90/1200 žlutá ocel 505 2 64 470,-

8201.B802511G SiS Type 90/1200 žlutá nerez 505 2 71 500,-

8201.B802512B SiS Type 90/1200-1300 šedá ocel 380 2 63 290,-

8201.B802513B SiS Type 90/1200-1300 šedá nerez 380 2 69 980,-

8201.B802514G SiS Type 90/1200-1300 žlutá ocel 380 2 63 290,-

8201.B802515G SiS Type 90/1200-1300 žlutá nerez 380 2 69 980,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802052D Police z plátové oceli 900,-

8201.B802516B Police z plátové oceli, nerez 1 970,-

8201.B802062D PE vložka do spodní záchytné vany, pro skladování agresivních látek 2 220,-

8201.B802072D PE vložka pro skladování agresivních látek 1 490,-

Obj. kód Typ
Vnější rozměry 
š × h × v [mm] Dveře Cena

8201.B802517B Vnitřní uzamykatelná skříňka na toxické látky SF1 420 × 370 × 400 1 4 920,-

8201.B802518B Vnitřní uzamykatelná skříňka na toxické látky SF2 1 000 × 370 × 400 2 9 990,-
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Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Skříň je schválena pro skladování hořlavých tekutin na pracovišti dle EN 14470-1 (Typ 90) l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvách: RAL 7035 (šedá) / RAL 1007 (žlutá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny 
z desek potažených HPL (vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez 
oceli l Police s výškou nastavitelnou v intervalu 64 mm l V případě požáru automatické uzavření dveří (při teplotě 
+50 °C) a jejich utěsnění včetně větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l Skříň má otvor na připojení ventilační 
přípojky DN 75 l Je také možný provoz i bez aktivního odtahu l Je vybavena nožkami s nastavitelnou výškou 
zevnitř skříně l Pravé dveře (na vyžádání i levé) l Vnější rozměry (š × h × v): 595 × 598 × 1 935 mm l Vnitřní 
rozměry (š × h × v): 492 × 430 × 1 700 mm l Vnitřní vybavení: výsuvné samozajížděcí police se zvýšenými okraji 
(max. nosnost police je 50 kg) l Samouzavírací teplotní mechanismus

Obj. kód Typ Barva Police Materiál police Hmotnost [kg] Dveře Cena

8201.B802570B SiS Type 90/600 VS6 šedá 6 ocel 317 1 65 330,-

8201.B802571B SiS Type 90/600 VS6 šedá 6 nerez 317 1 70 470,-

8201.B802572G SiS Type 90/600 VS6 žlutá 6 ocel 317 1 65 330,-

8201.B802573G SiS Type 90/600 VS6 žlutá 6 nerez 317 1 70 470,-

8201.B802574B SiS Type 90/600 VS5 šedá 5 ocel 313 1 63 150,-

8201.B802575B SiS Type 90/600 VS5 šedá 5 nerez 313 1 67 360,-

8201.B802576G SiS Type 90/600 VS5 žlutá 5 ocel 313 1 63 150,-

8201.B802577G SiS Type 90/600 VS5 žlutá 5 nerez 313 1 67 360,-

8201.B802578B SiS Type 90/600 VS4 šedá 4 ocel 309 1 60 180,-

8201.B802579B SiS Type 90/600 VS4 šedá 4 nerez 309 1 63 620,-

8201.B802580G SiS Type 90/600 VS4 žlutá 4 ocel 309 1 60 180,-

8201.B802581G SiS Type 90/600 VS4 žlutá 4 nerez 309 1 63 620,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802582B Deska děrovaná krycí pro polici pro typ VS, ocel 940,-

8201.B802583B Deska děrovaná krycí pro polici pro typ VS, nerez 2 060,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802582B Deska děrovaná krycí pro polici pro typ VS, ocel 940,-

8201.B802583B Deska děrovaná krycí pro polici pro typ VS, nerez 2 060,-

8201.B802594B Deska děrovaná krycí pro přihrádku na odpad pro typ ES, ocel 940,-

8201.B802595B Deska děrovaná krycí pro přihrádku na odpad pro typ ES, nerez 2 060,-

Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Skříň je schválena pro skladování hořlavých tekutin na pracovišti dle EN 14470-1 (Typ 90) l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvách: RAL 7035 (šedá) / RAL 1007 (žlutá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny 
z desek potažených HPL (vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez 
oceli l Police s výškou nastavitelnou v intervalu 64 mm l V případě požáru automatické uzavření dveří (při teplotě 
+50 °C) a jejich utěsnění včetně větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l Skříň má otvor na připojení ventilační 
přípojky DN 75 l Je také možný provoz i bez aktivního odtahu l Je vybavena nožkami s nastavitelnou výškou 
zevnitř skříně l Pravé dveře (na vyžádání i levé) l Vnější rozměry (š × h × v): 595 × 598 × 1 935 mm l Vnitřní 
rozměry (š × h × v): 492 × 430 × 1 700 mm l Vnitřní vybavení: výsuvné samozajížděcí police se zvýšenými okraji 
(max. nosnost police je 50 kg) l 1 samozajížděcí přihrádka, např. na nádobu s odpadem (max. nosnost police je 
50 kg) l Samouzavírací teplotní mechanismus

Obj. kód Typ Barva Police Materiál police Hmotnost [kg] Dveře Cena

8201.B802584B SiS Type 90/600 VS3-ES šedá 3 ocel 314 1 63 450,-

8201.B802585B SiS Type 90/600 VS3-ES šedá 3 nerez 314 1 66 560,-

8201.B802586G SiS Type 90/600 VS3-ES žlutá 3 ocel 314 1 63 450,-

8201.B802587G SiS Type 90/600 VS3-ES žlutá 3 nerez 314 1 66 560,-

8201.B802588B SiS Type 90/600 VS4-ES šedá 4 ocel 318 1 65 940,-

8201.B802589B SiS Type 90/600 VS4-ES šedá 4 nerez 318 1 69 530,-

8201.B802590G SiS Type 90/600 VS4-ES žlutá 4 ocel 318 1 65 940,-

8201.B802591G SiS Type 90/600 VS4-ES žlutá 4 nerez 318 1 69 530,-

SiS Type 90/600 VS6

SiS Type 90/600 VS4-ES
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Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Schválena pro skladování hořlavých kapalin na pracovišti dle EN 14470-1 (typ 90), umožňuje skladovat nebez-
pečné látky přímo na místech, kde se používají: pod deskou pracovního stolu, pod digestoří atd. l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvě RAL 7035 (šedá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny z desek potažených HPL 
(vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez oceli l Police s výškou 
nastavitelnou v intervalu 64 mm l V případě požáru automatické uzavření dveří a zásuvek (při teplotě +50 °C) a jejich 
utěsnění včetně větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l Na zadní straně skříně je otvor pro připojení ventilační 
přípojky DN 75 l Je také možný provoz i bez aktivního odtahu l Skříňka je vybavena dveřmi nebo zásuvkami s cy-
lindrickým zámkem l Pravé dveře u typu FT (na vyžádání i levé) l Vnější rozměry (š × h × v): 577 × 570 × 600 mm  
(typ 600), 577 × 500 × 600 mm (typ 600-500) l Vnitřní rozměry (š × h × v): 485 × 432 × 514 mm (typ 600), 
485 × 362 × 514 mm (typ 600-500) l Vnitřní vybavení skříně je vyrobeno z plátové oceli s povrchovou úpravou 
v barvě šedé (RAL 7035) a zahrnuje:
l Typ 600 FT (1 dveře) - 1 záchytná vana (7,5 litru) s děrovanou krycí deskou, která slouží jako police
l Typ 600 SF (1 zásuvka) - 1 výsuvná záchytná vana (10 litrů) s děrovanou krycí deskou, která slouží jako police

Obj. kód Typ Barva Materiál police Hmotnost [kg] Dveře / zásuvka Cena

8201.B802800A Typ 90/600 FT šedá ocel 92 1 dveře 29 410,-

8201.B802919A Typ 90/600 FT šedá nerez 92 1 dveře 31 430,-

8201.B802800G Typ 90/600 FT žlutá ocel 92 1 dveře 29 410,-

8201.B802919G Typ 90/600 FT žlutá nerez 92 1 dveře 31 430,-

8201.B802801A Typ 90/600 SF šedá ocel 95 1 zásuvka 30 590,-

8201.B802920A Typ 90/600 SF šedá nerez 95 1 zásuvka 32 590,-

8201.B802801G Typ 90/600 SF žlutá ocel 95 1 zásuvka 30 590,-

8201.B802920G Typ 90/600 SF žlutá nerez 95 1 zásuvka 32 590,-

8201.B802895G Typ 90/600-500 SF žlutá ocel 88 1 zásuvka 30 590,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802802A Police, ocel 760,-

8201.B802803A Police, nerez 1 770,-

8201.B802804A Sokl, 35 mm 1 350,-

8201.B802805A Sokl, 35 mm děrovaný 1 550,-

Obj. kód Typ Barva Materiál police Hmotnost [kg] Dveře / zásuvka Cena

8201.B802901G Typ 90/880-500 FT žlutá ocel 143 2 dveře 40 300,-

8201.B802916G Typ 90/880 SF SF žlutá ocel 150 2 zásuvky 50 540,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802816A Police, ocel 900,-

8201.B802817A Police, nerez 2 110,-

8201.B802866A Sokl, 35 mm 1 350,-

8201.B802867A Sokl, 35 mm děrovaný 1 550,-

Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Schválena pro skladování hořlavých kapalin na pracovišti dle EN 14470-1 (typ 90), umožňuje skladovat nebez-
pečné látky přímo na místech, kde se používají: pod deskou pracovního stolu, pod digestoří atd. l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvě RAL 7035 (šedá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny z desek potažených HPL 
(vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez oceli l Police s výškou 
nastavitelnou v intervalu 64 mm l V případě požáru automatické uzavření dveří a zásuvek (při teplotě +50 °C) a jejich 
utěsnění včetně větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l Na zadní straně skříně je otvor pro připojení venti-
lační přípojky DN 75 l Je také možný provoz i bez aktivního odtahu l Skříňka je vybavena dveřmi nebo zásuvkami 
s cylindrickým zámkem l Pravé dveře u typu FT (na vyžádání i levé) l Vnitřní vybavení skříně je vyrobeno z plátové 
oceli s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 7035) a zahrnuje
l Typ 880-500 FT (2 dveře) - 1 záchytná vana (18 litrů) s děrovanou krycí deskou, která slouží jako police, vnější 
rozměry (š × h × v): 877 × 500 × 600 mm, vnitřní rozměry (š × h × v): 785 × 362 × 514 mm
l Typ 880 SF SF (2 zásuvky) - 1 záchytná vana (18 litrů) s děrovanou krycí deskou, která slouží jako police, vnější 
rozměry (š × h × v): 877 × 570 × 600 mm, vnitřní rozměry (š × h × v): 374 × 432 × 514 mm

AUS Type 90/600 FT

AUS Type 90/600 SF

AUS Type 90/880 FT
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Bezpečnostní skříně StoreLAB

Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Schválena pro skladování hořlavých kapalin na pracovišti dle EN 14470-1 (typ 90), umožňuje skladovat nebez-
pečné látky přímo na místech, kde se používají: pod deskou pracovního stolu, pod digestoří atd. l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvě RAL 7035 (šedá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny z desek potažených HPL 
(vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez oceli l Police s výškou 
nastavitelnou v intervalu 64 mm l V případě požáru automatické uzavření dveří a zásuvek (při teplotě +50 °C) a 
jejich utěsnění včetně větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l Na zadní straně skříně je otvor pro připojení 
ventilační přípojky DN 75 l Je také možný provoz i bez aktivního odtahu l Skříňka je vybavena dveřmi nebo 
zásuvkami s cylindrickým zámkem l Pravé dveře u typu FT (na vyžádání i levé) l Vnější rozměry (š × h × v): 
1 100 × 570 × 600 mm / 1 100 × 500 × 600 (typ 1100-500 FT SF) l Vnitřní rozměry (š × h × v): 960 × 417 × 440 mm 
model SF, 1 005 × 417 × 470 mm model FT, 486/486 × 417 × 470/440 mm model FT SF, 486/486 × 417 × 440 mm 
model SF SF, 484 × 362 × 514 mm model 1100-500 FT SF l Vnitřní vybavení skříně je vyrobeno z plátové oceli 
s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 7035) a zahrnuje
l Typ 1 100 FT (1 dveře) - 1 záchytná vana (16 litru) s děrovanou krycí deskou, která slouží jako police
l Typ 1 100 SF (1 zásuvka) - 1 záchytná vana (16 litrů) s děrovanou krycí deskou, která slouží jako police
l Typ 1 100 FT SF (1 dveře a 1 zásuvka) - kombinace typu 600 FT a 600 SF
l Typ 1 100 SF SF (2 nezávisle otevíratelné zásuvky) - 2 záchytné vany (10 litrů) s děrovanou krycí deskou

Obj. kód Typ Barva Materiál police Hmotnost [kg] Dveře / zásuvka Cena

8201.B802806A Typ 90/1100 FT šedá ocel 179 2 dveře 41 790,-

8201.B802807A Typ 90/1100 SF šedá ocel 188 1 zásuvka 39 850,-

8201.B802808A Typ 90/1100 FT SF šedá ocel 181 1 vlevo / 1 vpravo 51 920,-

8201.B802809A Typ 90/1100 SF SF šedá ocel 188 2 zásuvky 52 280,-

8201.B802890LG Typ 90/1100-500 FT SF žlutá ocel 144 1 pravé / 1 zásuvka 51 920,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802810A Police, ocel 900,-

8201.B802811A Police, nerez 2 110,-

8201.B802812A Sokl, 35 mm 1 350,-

8201.B802813A Sokl, 35 mm děrovaný 1 550,-
AUS Type 90/1100 FT SF

AUS Type 90/1100 FT

AUS Type 90/1100 SF

AUS Type 90/1100 SF SF

Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny – FWF 90
l Schválena pro skladování hořlavých kapalin na pracovišti dle EN 14470-1 (typ 90), umožňuje skladovat nebez-
pečné látky přímo na místech, kde se používají: pod deskou pracovního stolu, pod digestoří atd. l Celá konstrukce 
skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 s odolností proti požáru 
90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli s povrchovou úpravou 
vysoce kvalitním práškovým lakem v barvě RAL 7035 (šedá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny z desek potažených HPL 
(vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez oceli l Police s výškou 
nastavitelnou v intervalu 64 mm l V případě požáru automatické uzavření dveří a zásuvek (při teplotě +50 °C) a jejich 
utěsnění včetně větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l Na zadní straně skříně je otvor pro připojení ventilační 
přípojky DN 75 l Je také možný provoz i bez aktivního odtahu l Skříňka je vybavena dveřmi nebo zásuvkami s cy-
lindrickým zámkem l Pravé dveře u typu FT (na vyžádání i levé) l Vnější rozměry (š × h × v): 1 400 × 570 × 600 mm 
/ 1 400 × 500 × 600 (typ 1400-500 SF) l Vnitřní rozměry (š × h × v): 786/486 × 417 × 470/440 mm model FT SF, 
786/486 × 417 × 440 mm model SF SF, 374/485 × 362 × 514 mm model 1400-500 SF l Vnitřní vybavení skříně je 
vyrobeno z plátové oceli s povrchovou úpravou v barvě šedé (RAL 7035) a zahrnuje: typ 1 400 FT SF (2 nezávisle 
otevíratelné dveře a 1 zásuvka, poměr 2/3 : 1/3) - část s dveřmi: 1 záchytná vana (12 litrů) s děrovanou krycí deskou, 
část s zásuvkou: 1 záchytná vana (10 litrů) s děrovanou krycí deskou l Typ 1 400 SF SF (2 nezávisle otevíratelné 
zásuvky, poměr 2/3 : 1/3) - 2 záchytné vany (16 a 10 litrů), s děrovanou krycí deskou

Obj. kód Typ Barva Materiál police Hmotnost [kg] Dveře / zásuvka Cena

8201.B802814A Typ 90/1400 FT SF šedá ocel 209 2 vlevo / 1 vpravo 54 000,-

8201.B802815A Typ 90/1400 SF SF šedá ocel 223 2 zásuvky 54 620,-

8201.B802907G Typ 90/1400-500 SF žlutá ocel 197 2 zásuvky 57 660,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802816A Police, ocel 900,-

8201.B802817A Police, nerez 2 110,-

8201.B802818A Sokl, 35 mm 1 830,-

8201.B802819A Sokl, 35 mm děrovaný 2 000,-AUS Type 90/1400 SF SF

AUS Type 90/1400 FT SF
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Bezpečnostní skříně StoreLAB

Skříň bezpečnostní na hořlavé tekutiny a toxické látky
l Schválena pro skladování hořlavých kapalin na pracovišti dle EN 14470-1 (typ 90) a pro skladování toxických 
látek l Celá konstrukce skříně je testována a schválena nezávislým zkušebním ústavem podle EN 14470, část 1 
s odolností proti požáru 90 minut se sendvičovou izolací podle DIN 4102 l Vnější plášť je vyroben z plátové oceli 
s povrchovou úpravou vysoce kvalitním práškovým lakem v barvě RAL 7035 (šedá) l Vnitřní stěny jsou vyrobeny 
z desek potažených HPL (vysokotlaký laminát) v barvě RAL 7035, spodní přední hrana skříně je vyrobena z nerez 
oceli l Police s výškou nastavitelnou v intervalu 64 mm l Ve stropě skříně je otvor pro připojení ventilační přípojky 
DN 75 l Je také možný provoz i bez aktivního odtahu l Skříňka je vybavena uzamykatelnými dveřmi l Je vybavena 
nožkami s nastavitelnou výškou zevnitř skříně l Vnější rozměry (š × h × v): 1 195 × 600 × 1 935 mm l Vnitřní vyba-
vení skříně: sběrná vana (objem 22 l) l Dírkovaný kryt sloužící jako police l V případě požáru automatické uzavření 
dveří a zásuvek (při teplotě +50 °C) a jejich utěsnění včetně větracích otvorů (při teplotě +70 °C ± 10 °C) l 2 × 2 nebo 
2 × 3 výsuvné police se zvýšenými okraji vyrobeny z PE, bílá barva l Oddělovací police

Obj. kód Typ Barva Materiál police Hmotnost [kg] Dveře / police Cena

8201.B802820A Type 90/1200 KL1 šedá ocel 325 4 / 4 78 650,-

8201.B802821A Type 90/1200 KL2 šedá ocel 335 4 / 6 83 440,-

8201.B802822A Type 90/1200 KL3 GL šedá ocel 340 4 / 6 86 420,-

Ventilátor pro bezpečnostní skříně
l Ventilátor je určen pro odsávání výparů z vnitřního prostoru bezpečnostních skříní určených pro skladování hoř-
lavých kapalin a skříní určených pro skladování chemikálií
l Typy 1, 2 a 3:
l Nelze použít u bezpečnostních skříní, které jsou umístěny pod pracovní deskou l Součástí dodávky je montážní 
plošina umožňující snadné napojení sací části ventilátoru na vývod ve stropu bezpečnostní skříně l Typ 3 lze použít 
i ve výbušném prostředí
l Typ 4:
l Je vybaven flexi hadicí DN 75 pro napojení na ventilační přípojku bezpečnostní skříně l Součástí je standardní 
přívodní šňůra a vypínač
l Typ 8:
l Stejný jako Typ 4, navíc světelný indikátor kontroly funkčnosti odtahu
l Typ 5 - 7:
l Lze použít u bezpečnostních skříní, které jsou umístěny pod pracovní deskou l Může stát na nebo vedle bezpeč-
nostní skříně (bez montážní plošiny) l Zákazník si musí připojit ventilátor na ventilační přípojku bezpečnostní skříně

Obj. kód Typ Napájení [V] Hmotnost [kg] Cena

8201.B802839A Typ 1 230 6 10 110,-

8201.B802840A Typ 2 400 6 11 180,-

8201.B802841A Typ 3 400 6 16 350,-

8201.B802842A Typ 4 230 7,5 16 540,-

8201.B802843A Typ 8 230 8 19 880,-

8201.B802844A Typ 5 230 6 10 110,-

8201.B802845A Typ 6 400 6 11 180,-

8201.B802846A Typ 7 400 6 16 350,-

Obj. kód Typ Cena

8201.B802880A Zařízení filtrační GFA Basic 41 770,-

8201.B802883A Adaptér montážní na bezpečnostní skříně storeLAB FWF 30 a 90 1 170,-

8201.B802885A Adaptér montážní na bezpečnostní skříně StoreLAB CHS 950 1 170,-

Filtrační zařízení GFA Basic
l Filtrační zařízení GFA Basic s nucenou cirkulací vzduchu firmy LaCont je určeno pro ventilaci bezpečnostních 
skříní storeLAB® určených na skladování hořlavin, FWF 30 a FWF 90 dle normy EN 14470-1 
l Výhody: Již nikdy nebudete muset řešit výbušnou zónu okolo bezpečnostních skříní l Úspora instalačních 
nákladů spojených s napojením skříně na externí ventilaci, resp. na odvedení znečištěného vzduchu mimo místnost 
l Maximální ochrana zdraví zaměstnanců díky 100% filtraci všech výparů l Nízké náklady na servis a údržbu 
l Díky svému velmi tichému provozu může být provozováno přímo na pracovišti
l Filtrační zařízení je schopno zachytit jak „hrubé“ znečištění částicemi (prach, apod.), tak silné znečištění uhlovo-
díkovými výpary a plyny l Zanesení filtru je indikováno pomocí varovných LED diod l Uhlovodíkové výpary jsou 
z odsávaného vzduchu odstraňovány průchodem skrz filtr z aktivního uhlí l Takto očištěný vzduch může být pak 
vypuštěn přímo do atmosféry v místnosti l Speciální vlastností tohoto filtru je jeho tandemová struktura, kdy při 
signalizaci  poškození hlavního filtru funguje cca ještě 14 dní zabudovaný druhý filt

SiS Type 90/1200 KL

GFA Basic

Typ 1 - 3

Typ 5 - 7

Typ 4 + 8


