Szafy wzmocnione SRM
do przechowywania rysunków i map
przystosowane do piętrowania

Opis:

Szafy SRM służą do przechowywania wielkoformatowych druków graficznych, plakatów, planów historycznych,
rysunków budowlanych, zdjęć, itd. Znajdują zastosowanie przede wszystkich w muzeach, urzędach i biurach
architektonicznych. Doskonale zabezpieczają wielkoformatowe mapy i rysunki przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dostępne są w dwóch formatach - A0, A1 oraz w dwóch wysokościach (5-szufladowe i 10-szufladowe). Pozwala to dobrać
model szafki do ilości, rodzaju i formatu archiwizowanych rysunków lub map.
Za dopłatą istnieje możliwość dzielenia szuflad na mniejsze formaty (od A4 do A1) za pomocą dodatkowych przegród.
Przegrody te umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni do uporządkowanego przechowywania małogabarytowych
zbiorów, tj. monety, modele aut, zegarki. Można w nich przechowywać również kolekcje wzorów lub artykuły biurowe.
Umożliwia to nie tylko konstrukcja samej szafy, ale także jej wyposażenie w przyklejane szyldziki, dzięki którym każda szuflada
może być opisana, co zdecydowanie uporządkuje przechowywane materiały i przedmioty.
Szafy SRM można stawiać bezpośrednio na podłodze lub na cokołach. Ich wzmocniona konstrukcja pozwala na
piętrowanie, w układach: 10+10 lub 5+5+5+5 (ilość szuflad). W takim wypadku wzmocniona szafa musi być podstawą, a na
niej można postawić zarówno szafy wzmocnione, jak i standardową (wyłącznie 1 szt.)
Wzmocnienie szafy polega na zastosowaniu w jej korpusie giętych profili wzmacniających, umożliwiających
przeniesienie dodatkowego obciążenia w postaci nastawianych szafek Srm.
Szuflady szaf są osadzone na prowadnicach kulkowych zabezpieczonych przed wypadaniem. Posiadają centralny
zamek cylindryczny wieloszufladowy, który blokuje wszystkie szuflady. Maksymalne obciążenie wynosi 40 kg/szufladę.
Stosowana technologia przygotowania powierzchni do malowania poprzez proces fosforanowania cyrkonowego i konwersję
cyrkonową metalu, zapewnia bardzo dobrą przyczepność farby oraz odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne szaf.
Zastosowane farby zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) nie zostały sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie
dla zdrowia. Szafy posiadają 5 lat gwarancji!

Szafy wzmocnione SRM
do przechowywania rysunków i map
przystosowane do piętrowania
Dostępne warianty:

Szafa:
Kod:
Ilość szuflad:
Wymiary:
Format:

Srm 100Wst
SRM 0201010201
5
420x1315x920 mm

Cokół:
Kod:
Wymiary:

Srm 200Wst
SRM 0202010201
10
765x1315x920 mm

Srm 101Wst
SRM 0101010201
5
420x970x670 mm

Srm 201Wst
SRM 0102010201
10
765x970x670 mm

A0

A1

Srm 100W
CSRM 020301
100x1310x915 mm

Srm 101W
CSRM 010301
100x965x665 mm

Dostępne warianty:
Srm 100W st/Srm 200W st
Srm 101W st/Srm 201W st
– wymiary wewnętrzne szuflad:
– wymiary wewnętrzne szuflad:
47x1239x886 mm (wys. x szer. x gł.)
47x894x636 mm (wys. x szer. x gł.)
– waga: Srm 100W st: 142 kg, Srm 200W st: 234 kg
– waga: Srm 101W st: 94 kg, Srm 201W st: 156 kg
– wysuw szuflady: 94%
– wysuw szuflady: 68%
– prowadnice kulkowe, 3 częściowe o długości 600 mm
– maksymalne dopuszczalne obciążenie - 40 kg/szufladę
– szafa zamykana zamkiem cylindrycznym wieloszufladowym
– możliwy podział szuflady przegródkami na format A4 (i ich wielokrotność)
Standard przygotowania produktu do wysyłki:
– szafy SRM: rogi i krawędzie osłonięte kartonem, owinięte folią stretch i zbandowane do palety
– cokoły szaf SRM: rogi osłonięte kartonem, owinięte tekturą i folią stretch, bez palety
Szafa
Wymiary paczki
Cokół
Wymiary paczki
Srm 100
562x1375x980 mm
do szafy Srm 100, 200
1322x926x110 mm
Srm 200
907x1375x980 mm
Srm 101
562x1030x730 mm
do szafy Srm 101, 201
977x676x110 mm
Srm 201
907x1030x730 mm
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