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NEWSkříňky pro hasiče a záchranné složky IPE

 Vybavení 1-oddílu:  
1x uzamykatelná skříň s chromovou šatní tyčí
2x kovový háček na oděv
3x dvojháček
2x police

1x chromová šatní tyč
2x kovový háček na oděv
pozink. rošt na boty
háček na opasek
příprava na držák přilby na čepici

IPE-18-A85-IIC-X1  
Požární 2-oddílová sestava typ IPB, spojená horní příčkou a roštem,  s dveřmi, otevřeným oddílem a pozinkovaným roštem.
RAL3000 hrubá lesklá

Skříň je dodávána v demontovaném stavu v balení 
o rozměrech cca 1900 x 850 x 550 mm.

V x Š x H (mm) 1780 x 1600 x 500

Počet oddílů 2

Hmotnost netto / brutto (kg) 100 / 106

Objednací kód IPE-18-A85-IIC-X1
(mechanický zámek)



NEW NEW
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 Nožičky nejsou standardním vybavením skříně. 
Lze je dokoupit samostatně.  Výška nožiček je 100 
mm. Dodány mohou být v červeném nebo černém 
provedení.

Objednací kód: IAI-01-XXX-XXX-X3

Nožičky s rektifikačním šroubem

V x Š x H (mm) 1780 x 1600 x 500

Počet oddílů 2

Hmotnost netto / brutto (kg) 113 / 119

Objednací kód IPE-18-A85-IIC-X2
(mechanický zámek)

V x Š x H (mm) 1780 x 800 x 600

Počet oddílů 2

Hmotnost netto / brutto (kg) 62 / 68

Objednací kód IPF-18-A86-IIC-X1
(mechanický zámek)

Vybavení    
1 x uzamykatelný box

lyžiny na přilbu
chromová šatní tyč

4 x kovové háčky na oděv
2 háčky na boku uvnitř skříně

 Vybavení 1-oddílu:  
1x uzamykatelná skříň s chromovou šatní tyčí
2x kovový háček na oděv
3x dvojháček
2x police

1x chromová šatní tyč
2x kovový háček na oděv
pozink. rošt na boty
háček na opasek
příprava na držák přilby na čepici

IPF-18-A86-IIC-X1  
Požární skříň 1780x800x600, s pozink. roštem.
RAL3000 hrubá lesklá

IPE-18-A85-IIC-X2  
Požární 2-oddílová sestava typ IPB s dveřmi, čepicí a pozinkovaným roštem.
RAL3000 hrubá lesklá

Skříň je dodávána v demontovaném stavu v balení 
o rozměrech cca 1900 x 850 x 550 mm.

Skříňky pro hasiče a záchranné složky IPFSkříňky pro hasiče a záchranné složky IPE
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Skříňky pro hasiče a záchranné složky IPBSkříňky pro hasiče a záchranné složky IPA

V x Š x H (mm) 1780 x 500 x 500

Počet oddílů 2

Hmotnost netto / brutto (kg) 48 / 53

Objednací kód

IPA-18-A55-IIR-X1 
(mechanický kódový zámek)

 
IPA-18-A55-IIC-X1 

(cylindrický zámek)

 Odvětrávání
speciální odvětrávání mezi 
skříněmi  
(perforace v bočních krytech)  
s propustností 80 %

V x Š x H (mm) 1780 x 400 x 500 mm

Počet oddílů 1

Hmotnost netto / brutto (kg) 41/46

Objednací kód

IPB-18-A45-IIR-X2 
(mechanický kódový zámek)

 IPB-18-A45-IIC-X2 
(cylindrický zámek)

¢ Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče 
a záchranné složky.

¢ Jedná se o svařovanou konstrukci z ocelového 
plechu tloušťky 1 mm.

¢ Zaručují okamžitou dostupnost zásahového oděvu 
kdykoli je třeba.

 Skříňky je možno za příplatek vybavit speciálním  
sklopným držákem přilby.  Prostým zatažením za přilbu  
se držák sklopí a její odebrání je tak mnohem snazší.

 Ocelové rošty lze opatřit nožičkami (výška 100 mm)  
s rektifikačním šroubem.

 Nožičky nejsou standardním vybavením skříně. 
Lze je dokoupit samostatně.  Výška nožiček je 100 mm. 
Dodány mohou být  
v červeném nebo černém provedení.

Objednací kód: IAI-01-XXX-XXX-X3

Vybavení 
2 x police, chromová šatní tyč, držák na přilbu, 3 x kovo-

vé háčky na oděv

Vybavení    
1 x uzamykatelný box, chromová šatní tyč, 3 x kovové 

háčky na oděv,  
speciální odvětrávání mezi skříněmi (perforace v bočních 

krytech)

Nožičky s rektifikačním šroubem

IPB-18-A45-IIx-X2  
Požární skříň  jednooddílová, s pozink. roštem.
RAL3000 hrubá lesklá

IPA-18-A55-IIR-X1  
Požární 2-oddílová sestava s dveřmi, čepicí a pozinkovaným roštem.
RAL3000 hrubá lesklá
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¢ Šatní skříňky upravené 
speciálně pro hasiče  
a záchranné složky, které 
mohou být za příplatek 
vybavené vysoušecím 
systémem. 

¢ Uzavírání skříně 
prostřednictvím otočného 
uzávěru zaručuje rychlý 
přístup do skříně.

¢ Jedná se o svařovanou 
konstrukci z ocelového 
plechu tloušťky 1 mm.

¢ Dno je perforované  
a speciálně vyztužené. 

¢ Skříňky jsou vybaveny 
speciální uzamykatelnou 
schránkou s otvorem 
pro vhazování drobných 
předmětů.

 Vnitřní držák na přilbu, 
uzamykatelný box

 Háčky na opasek

 Vysoušeč příkon 500 W/hod.

¢ Šatní skříňky upravené 
speciálně pro hasiče a záchranné 
složky. Jedná se o svařovanou 
konstrukci z ocelového plechu 
tloušťky 1 mm.

¢ Dno je perforované 
a speciálně vyztužené. 

¢ Skříňky jsou vybaveny 
speciální uzamykatelnou 
schránkou s otvorem pro 
vhazování drobných předmětů.

¢ Skříňka je otevřená, aby 
výstroj byla ihned dostupná.

Skříňky pro hasiče a záchranné složky IPDSkříňky pro hasiče a záchranné složky IPC

V x Š x H (mm) 1780 x 1000 x 600

Počet oddílů 2

Hmotnost netto / brutto (kg) 95 / 101

Objednací kód

IPD-18-A16-IIC-D2
(cylindrický zámek)

IPD-18-A16-IIR-D2
(mechanický kódový zámek)

V x Š x H (mm) 1780 x 1000 x 600

Počet oddílů 2

Hmotnost netto / brutto (kg) 71 / 78

Objednací kód

IPC-18-A16-IIR-D2 
(mechanický kódový zámek)

IPC-18-A16-IIC-D2 
(cylindrický zámek)

Vybavení    
chromová šatní tyč s háčky, 

vnitřní držák na přilbu, 
háčky na opasek, uzamyka-

telné úložné boxy Vybavení    
chromová šatní tyč s háčky, 

vnitřní držák na přilbu, háčky 
na opasek,  

uzamykatelné úložné boxy, 
vysoušeč (příkon 500 W/hod) 

IPD-18-A16-IIC-D2  
Požární skříň 2-oddílová s dveřmi a otočným uzávěrem, uvnitř uzamykatelné boxy, s pozink. roštem.
RAL3000 hrubá lesklá

IPC-18-A16-IIR-D2   
Požární 2-oddílová sestava s uzamykatelnými boxy, čepicí a pozinkovaným roštem.
RAL3000 hrubá lesklá
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¢ Šatní skříňky upravené 
speciálně pro hasiče a záchranné 
složky. Jedná se o montovanou 
konstrukci z ocelového plechu 
tloušťky 1 a 1,3 mm.

¢ Skříňka je otevřená, aby 
výstroj byla ihned dostupná. 
Bočnice jsou doplněny o perforaci 
pro co nejvyšší větratelnost 
oděvů.

¢ Skříňky IPO doporučujeme 
ukotvit na stěnu (zavěsit), 
případně lze doplnit o nožičky 
a ukotvit do stěny.

 Ocelové rošty lze opatřit nožičkami  
(výška 100 mm s rektifikačním šroubem. 

 Jako alternativu lze dodat doplň-
kový profil pro montáž držáků přileb. 
Tímto způsobem získáte navíc polico-
vý prostor.

základní sestava 

doplňující sestava

¢ Šatní skříňky upravené 
speciálně pro hasiče a záchranné 
složky. Jedná se o montovanou 
konstrukci z ocelového plechu 
tloušťky 1 a 1,3 mm.

¢ Skříňka je otevřená, aby 
výstroj byla ihned dostupná, 
a bočnice jsou doplněny 
o perforaci pro co nejvyšší 
větratelnost oděvů.

¢ Tato sestava skříní je určena 
pro přímou montáž na stěnu. 
Dodává se v demontu.

V x Š x H (mm) 1780 x 1000 x 500

Počet oddílů 3

Hmotnost netto / brutto (kg) 48 / 55

Objednací kód IPS-18-X15-IIX-XX

V x Š x H (mm) 1780 x 750 x 500

Počet oddílů 2

Hmotnost netto / brutto (kg) 49 / 55

Objednací kód  IPO-18-X75-IIX-X1

Vybavení    
chromová šatní tyč, 

držák na přilbu, 
3 x kovové háčky na oděv, 

speciální odvětrávání

Vybavení    
chromová šatní tyč,  
3 x držák na přilbu,  

speciální odvětrávání

Skříňky pro hasiče a záchranné složky IPSSkříňky pro hasiče a záchranné složky IPO

IPS-18-X15-IIX-XX
Požární skříň trojdílná, otevřená, s pozinkovaným roštem.
RAL3000 hrubá lesklá

IPO-18-X75-IIX-X1  
Požární 2-oddílová asymetrická sestava a pozinkovaným roštem.
RAL3000 hrubá lesklá
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 Cylindrický zámek

Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou 
standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Cylindrické 
zámky je možno vybavit systémem generálního klíče.

 Mechanický kódový zámek

Zámek s čtyřmístným kódem s možností jeho přestavení
a systémem generálního klíče. Jedná se o příplatkovou
výbavu.

 Skříňky je možno za příplatek vybavit speciálním 
sklopným držákem přilby.  Prostým zatažením za přilbu se 
držák sklopí a její odebrání je tak mnohem snazší.

Objednací kód: IAI-02-XXX-IXX-T1

 Nožičky nejsou standardním vybavením skříně. 
Lze je dokoupit samostatně.  Výška nožiček je 100 mm. 
Dodány mohou být v červeném nebo černém provedení.

Objednací kód: IAI-01-XXX-XXX-X3

Možnosti uzamykáníVýklopný držák helmy 

shop.satniskrinky.cz
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Reference

Feuerwehr Buochs Ennetbürgen

Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon Feuerwehr HamburgFeuerwehr Wallenwil/Eschlikon

Freiwillige Feuerwehr Erpfting Freiwillige Feuerwehr Munchehof

Bayerisches Rotes Kreuz Bayerisches Rotes Kreuz

Nordic Lockers Nordic Lockers



Tritón Pardubice, spol. s r. o.
č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

Tel.: +420 467 401 121

pobočka Praha
Klánovická 485/43, 198 02 Praha 9, Česká republika

Tel: +420 242 441 160

E-mail: info@satniskrinky.cz

www.shop.satniskrinky.cz

www.satniskrinky.cz


