S300

Szekrény kialakítása: Tervezéskor fokozott figyelmet fordítottunk a biztonságra, antivandál
kialakítású. Értéktárgyak tárolására alkalmas, fali szerelvényre rögzíthető. Felépítése szerint
moduláris (a szekrények egymás mellé telepíthetőek).
A látható oldala HPL lapból, vagy grafikával nyomtatott üvegből készül, pl.: promóciós
bannerrel ellátva. Eloxált alumínium képzi a szekrény szilárd keretét.
Alumínium merevítő profilok fokozzák a biztonságot a pánt és zároldalon.
Alumínium csuklópátnok helyezkednek el az alumínium merevítőkön, ajtónként 2db 55x80
mm-es méretben.
A középprofilok a szekrény hátsó részénél vannak T profilból kialakítva.
A polctartók rozsdamentes acélból készülnek, melyek a szekrény alumínium szerkezetébe
vannak beépítve.
A polcok a rozsdamenetes acél konzolhoz vannak szegecselve.
A szekrény alapja 30x30x2 méretű alu zártszelvényből készül.
A lábak ± 15mm magasságban állíthatóak, ami a padló lejtését kompenzálhatja.
A szekrény korpusza – magasnyomású lamináltból készül 4 mm és 8 mm vastagságban.
Az ajtók 8 mm-es biztonsági edzett üvegből készül, melynek szélei csiszoltak és polírozottak.
Az üveg grafikáját az Rho Vetrocer nyomtató viszi fel szervetlen kerámia tinta
felhasználásával, amely ellenáll a karcoknak és a nedves környezetnek is. A nyomtatás
felbontása akár 800dpi is lehet. A grafikát az adatbázisunkból választhatja ki, használhatja
tervezője mintázatait, vagy igénybe veheti grafikusunkat egyedi témák elkészítéséhez.
A szekrény előkészített az OTS Ojmar elektronikus zárak beszereléséhez.
A szekrény korpusza választható színű HPL-ből készül.

S300 szekrény részlet: Alumínium merevítő és csuklópánt, üvegajtóval.

S300 szekrény részlet: Hátsó T profil keresztmetszete
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S300 szekrény részlet:Oldalsó alu.profil keresztmetszet
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Szekrény szellőzése
A szellőzés az ajtók és az alumínium profilok közötti hézagjain történik, vagy egyedi tervezés
alapján a hátsó HPL lap megnyitható

Szekrény ajtó részleti ábra

Szekrények jelölése:
Alapesetben az OTS Ojmar elektronikus zárrendszert körülölelő alumínium gyűrűn
jelölhetőek a szekrények, illetve a nyomtatott üveg grafikáján jelölhetőek számmal és logóval.
A számozás, grafika, betűk típusa és elhelyezése opcionális.


Alumínium gyűrű ábrája
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Jelölések és grafikák a nyomtatott üveg ajtókon
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Egyedileg elhelyezett jelölés.
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Az árlistában szereplő árak (S300) egy tárolóhelyre vonatkoznak.

