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Šatníky
SumW

Vybavenie šatňových skriniek SumW je rovnaké
ako u predchádzajúcich modelov Sum. Vetranie
je zabezpečené vďaka špeciálne navrhnutému
perforovanému vetraciemu systému. Plocha
vetracých otvorov je 110cm².
Ku dverám je dodávaná samolepiaca menovka
s rozmermi 80x27mm.
Dvierka na šatníkovej skrini sú vybavené
1-bodovým uzamykaním (na objednávku
3-bodové). Zamykanie je riešené cylindrickým
zámkom s dvoma kľúčmi alebo otočným
uzáverom na visiaci zámok.
Dvierka a steny sú výrabané špecialným
profilovaním, vďaka tomuto riešeniu bolo
možné dosiahnuť vysokú tuhosť.
Horná polička je namontovaná 300mm pod
vrchom skrinky.
Bočné steny a deliaca priečka je vybavená
otvormi pre osadenie vnútorného príslušenstva.

Rozmery:
• výška 1800mm alebo 1940mm s
nastaviteľnými nožičkami
• šírka 300, 400, 600, 800, 900 alebo
1200mm
• hĺbka 500mm
Šírka šatníkov:
• 300mm (bez deliacej priečky)
• 400mm (s deliacou priečkou)
Rozmery dvierok:
• výška 1716mm
• šírka 249 alebo 349mm
• hĺbka 18mm
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Šatníky
SusW

Šatňové skrinky sú vyrobené v štyroch variantoch
v závislosti od počtu oddelení: 2, 3, 4, 5 - oddelení.
Vetranie je zabezpečené vďaka špeciálne
navrhnutému perforovanému vetraciemu systému.
Plocha vetracých otvorov je 27,5cm²/dvierka.
Ku všetkým dverám je dodávaná samolepiaca
menovka s rozmermi 80x27mm.
Dvierka na šatníkovej skrini sú vybavené 1-bodovým
uzamykaním (na objednávku 3-bodové). Zamykanie
je riešené cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi
alebo otočným uzáverom na visiaci zámok.
Dvierka a steny sú výrabané špecialným profilovaním,
vďaka tomuto riešeniu bolo možné dosiahnuť
vysokú tuhosť.
Bočné steny a deliaca priečka je vybavená otvormi
pre osadenie vnútorného príslušenstva.

Rozmery:
• výška 1800mm alebo 1940mm s nastaviteľnými
nožičkami
• šírka 300, 400, 600, 800, 900 alebo 1200mm
• hĺbka 500mm
Šírka šatníkov:
• 300 alebo 400mm
Rozmery dvierok:
• výška 844, 553, 408, 320mm
• šírka 249 alebo 349mm
• hĺbka 18mm
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Šatníky
SulW

Vybavenie šatňových skriniek SulW je rovnaké
ako u predchádzajúcich modelov Sul. Vetranie
je zabezpečené vďaka špeciálne navrhnutému
perforovanému vetraciemu systému. Plocha
vetracých otvorov je 55cm²/dvierka.
Ku dverám je dodávaná samolepiaca menovka
s rozmermi 80x27mm.
Dvierka na šatníkovej skrini sú vybavené
1-bodovým uzamykaním (na objednávku
3-bodové). Zamykanie je riešené cylindrickým
zámkom s dvoma kľúčmi alebo otočným
uzáverom na visiaci zámok.
Dvierka a steny sú výrabané špecialným
profilovaním, vďaka tomuto riešeniu bolo
možné dosiahnuť vysokú tuhosť.
Bočné steny a deliaca priečka je vybavená
otvormi
pre
osadenie
vnútorného
príslušenstva.

Rozmery:
• výška 1800mm alebo 1940mm s nastaviteľnými
nožičkami
• šírka 300, 400, 600, 800, 900 alebo 1200mm
• hĺbka 500mm
Šírka šatníkov:
• 300 alebo 400mm
Rozmery dvierok:
• výška 1291mm
• šírka 249 alebo 349mm
• hĺbka 18mm
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Cylindrický zámok
1-bodový alebo
3-bodový
Otočný uzáver na
visiaci zámok

Vybavenie závisí na
type šatníka:
strieška, závesná
tyč, háčiky, zrkadlo,
vešiak, menovka
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