Skříně na lyže
a snowboardy
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SKŘÍNĚ NA LYŽE A SNOWBOARDY 1-DVÉŘOVÉ
Možnosti barev: standard

kov šedá (RAL 7035)

kov šedá (RAL 7035)
kov modrá (RAL 5005)

kov šedá (RAL 7035)
kov černá (RAL 9005)

Možnosti barev: dle vzorníku RAL

Skříně na lyže a snowboardy

A

C
B

1-dvéřová

Výška x šířka x hloubka (mm) (A x B x C)

2155 x 320 x 600

Počet oddílů

1

Vybavení

1 x police, vysoušeč obuvi pro 2 páry

Hmotnost netto / brutto (kg)

41 / 48

Objednací kód

LSS-21-A36-XXX-X1

kov šedá
2155 x 320 x 600 mm
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kov šedá / kov modrá
2155 x 320 x 600 mm

kov šedá / kov černá
2155 x 320 x 600 mm

SKŘÍNĚ NA LYŽE A SNOWBOARDY 1-DVÉŘOVÉ
Možnosti barev: standard

kov šedá (RAL 7035)

kov šedá (RAL 7035)
kov modrá (RAL 5005)

kov šedá (RAL 7035)
kov černá (RAL 9005)

Možnosti barev: dle vzorníku RAL

Skříně na lyže a snowboardy

A

C
B

1-dvéřová

Výška x šířka x hloubka (mm) (A x B x C)

2155 x 520 x 600

Počet oddílů

1

Vybavení

1 x police, vysoušeč obuvy pro 4 páry

Hmotnost netto / brutto (kg)

48 / 55

Objednací kód

LSS-21-A56-XXX-X1

kov šedá
2155 x 520 x 600 mm

kov šedá / kov modrá
2155 x 520 x 600 mm

kov šedá / kov černá
2155 x 520 x 600 mm
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VYSOUŠEČE BOT, LYŽÁKŮ, VYSOUŠECÍ SYSTÉMY
Vysoušeče bot, lyžáků, holínek a vysoušecí systémy pracují na principu neustálé cirkulace proudu teplého
vzduchu, který je vháněn do sušeného předmětu. Teplý vzduch okolo 45°C (při okolní teplotě 15°C až 25°C) je ideální
pro rychlé, hygienické a bezpečné sušení. Vysoušeče jsou standardně vyráběny s analogovým časovacím zařízením, které
umožňuje nastavení doby vypnutí od 1 do 120 minut.
Vysoušecí systémy mají široké využítí v různých odvětvích jako např. hasičské záchranné sbory, chemické laboratoře, stavební firmy, průmyslové provozy, zemědělci, hotely, chaty, penziony, rybáři, správy a údržby silnic, armáda, policie,
hokejové kluby, fotbalové kluby a další.
Vysoušeč lze využít jako: vysoušeč bot, lyžáků, holínek, sušící skříň

Vysoušeč obuvi pro 2 páry

6,0

Skříně na lyže a snowboardy

1118,2

1118,2

1271,5

349,9

150,0

Vysoušeč obuvi pro 4 páry

1118,2

1118,2

1271,5

350

128,0

222,0
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83,0

