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KOROZNĚ ODOLNÉ LABORATORNÍ SKŘÍNĚ 
         NA KYSELINY A ZÁSADY  

                                   
 

Legislativa 

− velké varovné tabulky ve shodě s ČSN ISO 3864, 
92/58/CEE a NF X08.003 

− ve shodě s EN 14727 
 
 
 
Pasivní ochrana 

 
Výhody 

− speciálně navrženo na skladování kyselin a zásad 

− vyrobeno z celulárního PVC se skvělou odolností 
proti agresivním výparům a tekutinám 

− vysouvací šuplíky pro skladování kyselin a/nebo 
zásad 

− venkovní komponenty skříně vyrobeny 
z bezpečnostního plastu 

− velmi příznivá cena a vysoká odolnost! 

− vyrobeno zcela z celulárního PVC zabezpečující  
dlouhou životnost při kontaktu s agresivními 
látkami 

− 2 nezávislé uzamykatelné prostory pro  
skladování např. kyselin a zásad  
(platí pro typ STOR-190) 

− v každém prostoru min. 2 výsuvné záchytné vany 
z polypropylenu se zarážkou proti vypadnutí 
(mimo typ STOR-60) 

− výsuvné kolejničky kompletně z polypropylenu 

 
Aktivní ochrana 

− možností napojení odvětrávání (vnitřní ventilační 
kanál pro snadné odsávání) 

− možnost dodání chemicky odolného ventilátoru 
jako součást laboratorní skříně 

− dveře se zámkem 

− všechny součásti vyrobeny z materiálů vysoce 
odolných vůči korozi  

 



            
 
 

*Ceny již od 8.900,- Kč bez dopravy a DPH. Rádi Vám však připravíme konkrétní cenovou nabídku! 

Ref. 
Vnější rozměry 
V x Š x H (mm) 

Počet úložných oddělení Počet záchytných polic na oddělení  Úložná 
kapacita (L) 

 Váha (kg) Cena Kč* 
spodní horní spodní horní 

STOR-60 600 x 600 x 600 1 - 1 - 220  30 na vyžádání 

STOR-100 1100 x 600 x 600 1 - 2 výsuvné - 190  40 na vyžádání 

STOR-190 1900 x 600 x 600 1 1 2 výsuvné 2 výsuvné 2 x 190  70 na vyžádání 

 
 

Příslušenství na vyžádání 
Ref. Popis Vzduchový výkon (m3/hod  Cena Kč* 

FAN Chemicky odolný ventilátor 160  na vyžádání 

 


