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SLVR - L – skrinka laboratórna rohová dvierková ľavá
SLVR - P – skrinka laboratórna rohová dvierková pravá

SLNO – skrinka laboratórna nástenná otvorená

Výbava skrinky:  1x dvierka, zámok s 2 kľúčmi, kovová úchytka, 1x výškovo polohovateľná poli-
ca, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné hrany 
sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, nožičky s nastavením výšky, kvalitné 
závesy typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky šírka v mm hĺbka v mm výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoji

SLVR - Ľ 720 720 720/860

SLVR - P 720 720 720/860
Pozn: skrinku typu SLVR –Ľ/P je možné vyrábať aj v prevedení ako otvorenú – SLVRO. Ako spodná skrinka pri stoloch s výlevkou 
môže byť použitá ako inštalačná skrinka.

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

Výbava skrinky:  1x výškovo polohovateľná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 
18 mm, všetky kontaktné hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovo-
vé segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na 
stenu 

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky šírka v mm hĺbka v mm výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoji

SLNO/400 400 320 480

SLNO/450 450 320 480

SLNO/500 500 320 480

SLNO/600 600 320 480

SLNO/900 900 320 480

SLNO/1200 1200 320 480

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa
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SLND – skrinka laboratórna nástenná dvierková SLNS – skrinka laboratórna nástenná presklená

Výbava skrinky:  1 resp. 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľ-
ná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné 
hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu 
s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy 
typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky šírka v mm hĺbka v mm výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoji

SLND/400 400 320 480

SLND/450 450 320 480

SLND/500 500 320 480

SLND/600 600 320 480

SLND/900 900 320 480

SLND/1200 1200 320 480

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

Výbava skrinky:  1 resp. 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľ-
ná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné 
hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu 
s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy 
typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°, 2-vrstvo-
vé bezpečnostné sklo v ráme

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky šírka v mm hĺbka v mm výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoji

SLNS/600 600 320 480

SLNS/900 900 320 480

SLNS/1200 1200 320 480

Pozn: skrinku typu SLNS je možné vyrobiť s posuvnými presklenými dvierkami

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa
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SLND – skrinka laboratórna nástenná dvierková SLNS – skrinka laboratórna nástenná presklená

Výbava skrinky:  1 resp. 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľ-
ná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné 
hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu 
s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy 
typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky šírka v mm hĺbka v mm výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoji

SLND/400 400 320 480

SLND/450 450 320 480

SLND/500 500 320 480

SLND/600 600 320 480

SLND/900 900 320 480

SLND/1200 1200 320 480

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

Výbava skrinky:  1 resp. 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľ-
ná polica, laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm, všetky kontaktné 
hrany sú ošetrené ABS hranou hrúbky 2 mm, kovové segmenty pre fixáciu 
s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy 
typu BLUM/HETTICH s možnosťou otvárania podľa voľby až do 170°, 2-vrstvo-
vé bezpečnostné sklo v ráme

Skrinka je certifikovaná podľa normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky šírka v mm hĺbka v mm výška v mm pre prácu v sede/prácu v stoji

SLNS/600 600 320 480

SLNS/900 900 320 480

SLNS/1200 1200 320 480

Pozn: skrinku typu SLNS je možné vyrobiť s posuvnými presklenými dvierkami

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa




