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SKŘÍŇKA NA STŮL NEBO NA ZEĎ S FILTRACÍ 

 

Použití 

Tato skříňka je určená ke skladování nebezpečných látek v laboratoři, 
může být postavená na stole nebo pod ním, nebo zavěšená na zdi. 

Legislativa 

− standardní varovné značení podle ČSN ISO 3864, ČSN ISO 7010, 
NF X08.003 a směrnicí 92/58/EEC 

− elektrické větráky ve shodě s CE specifikacemi 

 
Výhody 

− možnost skladovat různé skupiny chemických látek odděleně 
ve shodě s doporučeními BOZP 

− samostatná skříňka zajišťující Vaši bezpečnost 

− eliminace nebezpečných výparů 

− žádné nutné napojení na ventilaci, žádné nutné instalační 
práce 

− přehled o skladovaných látkách 

− vysoce účinný filtr s aktivním uhlím vhodným pro Vaše 
skladované látky testovaný dle normy NF X 15-211 

− snadná výměna filtru  

− výškově nastavitelné děrované police s nosností max. 20 kg 

− vyjímatelná záchytná vana z PVC  
 
 
 
 

 

Technická data 

− konstrukce z oceli 12/10 

− epoxidový nátěr bílý RAL 9010  

− 1 úložné oddělení pro jedy: křídlová dvířka, zamykání na klíč, 
varovná tabulka „jed“ 

− 2 úložná oddělení pro chemikálie: posuvná dvířka 
z polykarbonátu, zamykání na klíč, 2 výškově nastavitelné 
děrované police, 2 vyjímatelné záchytné vany na dně 

− oddělení s filtrem: tichý elektrický ventilátor – 220-240V, 50Hz, 
průtok 86m3/h, IP54, 20W, 0,1A, 43dB(A), zamykatelné, 
vybavené přípojným kabelem se zástrčkou 

Možnosti 

− filtr s aktivním uhlím – pro digestoř je nutné vybrat při objednání 
vhodný filtr, který bude vhodný pro produkty, se kterými budete 
pracovat v digestoři 

− nivelační nožičky 

 

 

Ref. 
Filtr 

Popis 
Vnější rozměry 
V x Š x H (mm) 

Vnitřní rozměry 
V x Š x H (mm) 

Počet 
polic 

Počet 
záchytných 

van 

Skladovací 
kapacita 

1L/2,5L láhví 

Váha 
(kg) 

Cena Kč 
univerzální organický formaldehyd 

AF10 CDFCORG CDFORG CDFFOR skříňka s filtrací 850 x 810 x 325 
2x 535 x 385 x 275 
1x 350 x 300 x 305 

2 2 57/12 50 na vyžádání 

AF11 - - - skříňka bez filtrace 550 x 810 x 325 535 x 790 x 275 1 1 60/10 35 na vyžádání 
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