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Charakterystyka i zalety szafy

Szafa lekarska MDBW/2

KARTA PRODUKTU

• kolorystyka całej szafy - RAL 7035 jasny popielaty lub RAL 9010 biały
• 3 półki szklane
• podgumowane stopki regulacyjne do poziomowania szafy

Wyposażenie fabryczne

Paleta kolorów szaf lekarskich - lakier proszkowy

• kolorystyka całej szafy: RAL 1015 (jasny beż), RAL 5010 (ciemny niebieski), RAL 6033 (miętowy zielony)
i RAL 9005 (czarny), RAL 2011 (pomarańczowy), RAL 3020 (czerwony), RAL 7032 (szary) i RAL 8017
(ciemny brąz)
• 1 lub 2 dodatkowe półki szklane S-MD/2 do szaf 2-skrzydłowych
• w podstawie szafy:

• N - wysokie nóżki z blachy [10 cm]
• NS - wysokie nóżki z blachy [10 cm] z regulowanymi stopkami [2 cm] w zakresie 0-1,4 cm
• 4 kółka [2 kółka stałe + 2 kółka kierunkowe, w tym 1 kółko z hamulcem]

Wyposażenie opcjonalne

Rodzaj szafy: wolnostojąca
Typ szafy lekarskiej: 2-skrzydłowa 4-drzwiowa
Podział szafy: 2-komorowa
Materiał szafy: blacha stalowa
Przeszklenie witrynowe szafy: tylko górna komora - drzwi i boki
Kółka w podstawie: dostępne
Konstrukcja: metalowa
Konstrukcja - materiał: czarna blacha stalowa
Grubość blachy [mm]: 0,8
Powłoka malarska szafy: lakier proszkowy (epoksydowo-poliestrowy)
Zawiasy szafy: kołkowe
Rodzaj zamka drzwi: baskwilowy z obrotowym uchwytem klamkowym
Ryglowanie drzwi: 3-punktowe
Przeszklenie drzwi - materiał: bezpieczne szkło hartowane
Przeszklenie korpusu na bokach - materiał: bezpieczne szkło hartowane
Liczba półek na wyposażeniu: 3 półki
Materiał półek: bezpieczne szkło hartowane
Rozstaw półek w pionie: regulowany
Maksymalne obciążenie 1 półki [kg]: 25
Wysokie stopki w podstawie: opcjonalnie wys. 10 cm
Kółka: opcjonalnie 2 koła stałe i 2 kierunkowe (1 koło z hamulcem)
Szerokość szafy [cm]: 90
Głębokość szafy [cm]: 42
Wysokość szafy bez wyposażenia dodatkowego [cm]: 180
Wysokość szafy z nóżkami [cm]: N: 190 cm | NS: 192 - 193,4 cm
Wysokość szafy z kółkami [cm]: 190
Ciężar szafy [kg]: 73
Numer katalogowy produktu: MDBW/2s
Certyfikacja produktu: CE
Dokument certyfikacji produktu: deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt: 23%
Gwarancja ogólna: 2 lata
Gwarant udzielający gwarancji: producent wyrobu / produktu

Dane techniczne

• oddzielnie zamykane 2 komory szafy
• witrynowe przeszklenie skrzydeł drzwi górnej komory bezpiecznym szkłem hartowanym
• przeszklenie (doświetlenie) ścian bocznych górnej komory szafy
• skrzydła drzwi dolnej komory bez przeszklenia
• 3 półki z bezpiecznego szkła hartowanego (2 w górnej komorze i 1 w dolnej)
• możliwość zmiany rozstawu pionowego półek
• maksymalne obciążenie 1 półki szklanej do 25 kg
• drzwi zamykane zamkami baskwilowymi z ryglowaniem w 3 punktach
• solidna konstrukcja szafy z blachy stalowej
• wysokość szafy 180 cm (bez wyposażenia dodatkowego podstawy)
• szerokość szafy 90 cm
• głębokość szafy 42 cm
• dostępne dodatkowe opcje wyposażenia podstawy szafy
• szafa lakierowana ekologiczną farbą proszkową na bazie polimerów
• wiele kolorów szafy do wyboru
• darmowa dostawa na terenie Polski pod adres budynku (przesyłka paletowa)
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