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Charakterystyka i zalety szafy

Szafa kartotekowa KOP/3

KARTA PRODUKTU

• kolor korpusu szafy z palety podstawowej
• kolor frontu szuflad z palety podstawowej

Wyposażenie fabryczne

Paleta podstawowa kolorów Paleta Plus kolorów (dopłata)

• kolor korpusu szafy z palety Plus
• kolor frontu szuflad z palety Plus

Wyposażenie opcjonalne

Rodzaj kartoteki: wolnostojąca
Materiał kartoteki: blacha stalowa
Rodzaj archiwów: koperty
Format archiwów: B5
Typ szuflad: 2-rzędowe z przegrodą
Ilość szuflad: 3 szuflady
Centralny zamek szuflad: Tak
Mechanizm szuflad: prowadnice teleskopowe
Maksymalne obciążenie 1 szuflady: 80 kg
Blokada wysunięcia więcej niż 1 szuflady: Tak
Blokada wypadnięcia szuflady: Tak
Konstrukcja: metalowa
Konstrukcja - materiał: czarna blacha stalowa
Grubość blachy [mm]: 0,6 - 2,0
Powłoka malarska: lakier proszkowy (epoksydowo-poliestrowy)
Szuflada - szerokość [cm]: 53,8
Szuflada - wysokość [cm]: 22,5
Szuflada - głębokość [cm]: 50
Szerokość szafy [cm]: 62
Głębokość szafy [cm]: 58
Wysokość szafy [cm]: 81,8
Ciężar szafy [kg]: 40
Numer katalogowy produktu: KOP/3s
Certyfikacja produktu: CE
Gwarancja ogólna: 2 lata
Producent: KART-MAP

Dane techniczne

• 3 szuflady dwurzędowe z przegrodą na karty pacjenta w kopertach B5
• prowadnice teleskopowe szuflad
• maksymalne obciążenie 1 szuflady do 80 kg
• zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady
• szuflady zamykane jednym zamkiem centralnym
• zabezpieczenie przed możliwością wysunięcia więcej niż jednej szuflady
• solidny korpus szafy i szuflady wykonany z blachy stalowej
• lakierowana ekologiczną farbą proszkową na bazie polimerów
• wiele kolorów korpusu szafy do wyboru (paleta podstawowa bez dopłaty, paleta Plus z dopłatami)
• możliwość wyboru frontu szuflad w innym kolorze niż korpusu szafy
• możliwość wykorzystania szafy jako nadstawki lub przystawki kartotekowej
• darmowa dostawa na terenie Polski pod adres budynku (przesyłka paletowa)
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