www.malow.sk
malow@malow.sk
09 11 600 625
031 701 24 29
Malow Slovakia
Bratislavská 82/16
924 01 Galanta

Parametre šatňových skríň Sum:
- výška:
1800 mm alebo 1940 mm s nastaviteľnou výškou
- šírka:
300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm
- hĺbka:
500 mm.
Šírka šatňových skríň:
- 300 mm (bez deliacej steny)
- 400 mm (s deliacou priečkou).
Rozmer dverí:
- výška 1716 mm
- šírka 249 alebo 349 mm
- hĺbka 18mm.
Nová generácia šatníkov W je vybavením zhodná s predchádzajúcimi modelmi šatňových skriniek.
Perforovaný odvetrávací systém je navrhnutý na optimálnu výmenu vzduchu v šatníku. Špeciálne
navrhnuté otvory majú plochu 110 cm², jedná sa o registrovaný priemyselný vzor.
Ku každým dverám je dodávaná samolepiaca menovka rozmerov 80 x 27 mm.
Každá skriňa je vybavená 1 bodovým uzamykaním (na objednávku 3 bodové). Zamykanie je
riešené cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi (tiež možnosť objednania hlavného kľúča) alebo
otočným uzáverom na visiacu zámku.
Dvierka skríň sú zhotovené špeciálnym tvarovaním, ktoré zabezpečuje tuhosť dverí ako pri použití
hrubších materiálov.

Horná polica je montovaná nitovaním (svetlá výška 300 mm).
Bočné a stredné steny skrine sú opatrené otvormi na uchytenie rôzneho vnútorného vybavenia.
Korpus skríň je univerzálny pre celú radu W.

Parametre šatňových skríň Sus:
- výška:
1800 mm alebo 1940 mm s nastaviteľnou výškou
- šírka:
300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm
- hĺbka:
500 mm.
Šírka šatňových skríň:
- 300 mm
- 400 mm.
Rozmer dverí:
- výška 844, 553, 408, 320 mm
- šírka 249 alebo 349 mm
- hĺbka 18mm.

Šatníky sú vyhotovené v štyroch variantoch v závislosti od počtu oddelení: 2, 3, 4, 5 oddelení.
Nová generácia šatníkov W je vybavením zhodná s predchádzajúcimi modelmi šatňových skriniek.
Perforovaný odvetrávací systém je navrhnutý na optimálnu výmenu vzduchu v šatníku. Špeciálne
navrhnuté otvory majú plochu 27,5 cm²/ dvierka, jedná sa o registrovaný priemyselný vzor.
Ku každým dverám je dodávaná samolepiaca menovka rozmerov 80 x 27 mm.

Každá skriňa je vybavená 1 bodovým uzamykaním (na objednávku 3 bodové). Zamykanie je
riešené cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi (tiež možnosť objednania hlavného kľúča) alebo
otočným uzáverom na visiacu zámku.
Dvierka skríň sú zhotovené špeciálnym tvarovaním, ktoré zabezpečuje tuhosť dverí ako pri použití
hrubších materiálov.
Stredný panel je montovaný nitovaním.
Bočné a stredné steny skrine sú opatrené otvormi na uchytenie rôzneho vnútorného vybavenia.
Korpus skríň je univerzálny pre celú radu W.

Parametre šatňových skríň Sul:
- výška:
1800 mm alebo 1940 mm s nastaviteľnou výškou
- šírka:
300, 400, 600, 800, 900, 1200 mm
- hĺbka:
500 mm.
Šírka šatňových skríň:
- 300 mm
- 400 mm.
Rozmer dverí:
- výška 1291mm
- šírka 249 alebo 349 mm
- hĺbka 18mm.

Nová generácia šatníkov W je vybavením zhodná s predchádzajúcimi modelmi šatňových skriniek.
Perforovaný odvetrávací systém je navrhnutý na optimálnu výmenu vzduchu v šatníku. Špeciálne
navrhnuté otvory majú plochu 55 cm²/ dvierka, jedná sa o registrovaný priemyselný vzor.
Ku každým dverám je dodávaná samolepiaca menovka rozmerov 80 x 27 mm.
Každá skriňa je vybavená 1 bodovým uzamykaním (na objednávku 3 bodové). Zamykanie je
riešené cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi (tiež možnosť objednania hlavného kľúča) alebo
otočným uzáverom na visiacu zámku.
Dvierka skríň sú zhotovené špeciálnym tvarovaním, ktoré zabezpečuje tuhosť dverí ako pri použití
hrubších materiálov.

Vnútorné panely sú montované nitovaním.
Bočné a stredné steny skrine sú opatrené otvormi na uchytenie rôzneho vnútorného vybavenia.
Korpus skríň je univerzálny pre celú radu W.

Perforovaný systém špeciálne navrhnutý
pre odvetrávanie oddelení.
(perforácia šatníkov je registrovaný
priemyselný vzor).

Samolepiaca menovka.

Cylindrické uzamykanie 1 alebo 3 bodové

Otočný uzáver na visiaci zámok

Vybavenie šatníka záleží od typu: závesná tyč, háčiky, zrkadlo, menovka.

