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Szafa bezpieczna podblatowa CHEMISAFE®
COMBI 400/H-720 / CS714BD
(0.00/5)
WWW: www.labro.com.pl
E-mail: labro@labro.com.pl
Opis Galeria zdjęć Kontakt
Wykonane ze stalowych płyt o grubości 1-1,5mm, sprasowanych na zimno, z proszkową,
elektrostatyczną, kwasoodporna powłoką utwardzoną w temp. 200 st.C, uzyskując powierzchnie o
grubości powyżej 90 mikronów. Wewnętrzne wykończenie z wodoodpornych paneli MFC, odpornych
na korozje i kwasy.
Certyfikacja wg normy EN 14470-1 i EN 61010.
Wyposażenie standardowe:

●
●
●
●
●
●
●

bezpieczny zamek z blokadą drzwi
bezpieczne przechowywanie ZASAD
drzwi - OTWARCIE PRAWA STRONA
stopki poziomujące
wyjście wentylacyjnego średnicy 100mm
nieiskrzące zawiasy
uziemienie

Wymiary zew.: 395 x 520 x 720mm
Wymiary wew.: 330 x 410 x 630mm
Masa: 54kg
Nośność: butle o obj. 1l - 18 szt

Akcesoria opcjonalnie:
●

metalowa półka (RIPCS40V) pokryta powłoką epoksydową, o wymiarach 280 x 330 x 30mm

Strona producenta: www.chemisafe.it
więcej
Nazwa:

Szafa bezpieczna podblatowa CHEMISAFE® COMBI 400/H-720 / CS714BD

Adres:

LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków
tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30

Strona www: www.labro.com.pl
E-mail:

labro@labro.com.pl
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