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KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE FIRM I PRODUKCJI
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

PRZECIWPOŻAROWA SZAFA DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH 

Szafa do magazynowania butli gazowych pod ciśnieniem wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Można stosować w budynku, w zależności od obowiązujących 
norm. Na zewnątrz ocynkowana blacha stalowa, lakierowana proszkowo jasnoszara. 
Wysoka odporność na korozję. Podłoga ze stali nierdzewnej, by uniknąć uszkodzeń 
powstałych na skutek uderzeń. Wentylacja, dzięki otworom w drzwiach i pod 
ochronnym sufitem szafy, przygotowanym specjalnie do podłączenia pod 
istniejący system wentylacyjny. Szafa jest dostarczana z dwiema prostopadłymi 
szynami do montażu armatury oraz z dwiema poziomymi szynami do umocowania 
wywietrznika. Otwory w dachu do montażu rur (ø 25 mm) wraz z zatyczkami. Szafa 
oznaczona symbolem ostrzegawczym.

nr artykułu wymiary ładowność waga

IBK80-5017 1200 x 600 x 2015 mm 1-4 x 50 L 475 kg

IBK80-5015 600 x 600 x 2015 mm 1-2 x 50 L 295 kg

SZAFA NA BUTLE Z PROPANEM DO PRZECHOWYWANIA NA ZEWNĄTRZ 

Te solidne szafy zbudowane są w całości z blachy stalowej. Ściany boczne i drzwi mają wzór otworów do wentylacji. Tylna ściana i 
sufit całkowicie zamknięte. Zamykane drzwi z zamkiem cylindrycznym, który zapewnia ochronę przed ingerencją osób nieuprawnionych. 
Oznaczona symbolem ostrzegawczym. Łatwy montaż według dołączonej instrukcji. 

nr artykułu wymiary wewnętrzne ładowność waga drzwi

ICK27-3200 870 x 740 x 1450 mm 10 x 11 kg butle gazowe 70 kg 1

ICK27-3201 1720 x 740 x 1450 mm 20 x 11 kg butle gazowe 125 kg 2

nr artykułu: IBK80-5017

nr artykułu: ICK27-3201

nr artykułu: ICK27-3200

OGNIOODPORNOSĆ 30 minut (patrz str. 36):
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

OSPRZĘT NA BUTLE Z GAZEM

44.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

nr artykułu wymiary ładowność drzwi waga

ICK27-3101 870 x 1060 x 2060 mm 6 x butli gazowych Ø 220 jednoskrzydłowe 170 kg

ICK66-1010 1200 x 1100 x 2060 mm 8 x butli gazowych Ø 220 jednoskrzydłowe 320 kg

ICK27-3102 1130 x 1300 x 2060 mm 12 x butli gazowych Ø 220 otwarane na oścież 180 kg

ICK27-3134 2100 x 1060 x 2060 mm 16 x butli gazowych Ø 220 otwarane na oścież 240 kg

ICK201824W 2100 x 1200 x 2060 mm
24 x butle gazowe 11 kg LUB

16 x butli gazowych 33 kg
 otwierany dach z 2 blokadami

drzwi 1-skrzydłowe
200 kg

ICK27-3121 2100 x 1500 x 2060 mm 32 x butli gazowych Ø 220 / 2 palety podwójne drzwi 350 kg

SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

Butle gazowe pod ciśnieniem należą do tego typu produktów, które ze względu na duże ryzyko muszą 
być składowane w odpowiednich warunkach. Butle gazowe nie mogą być składowane w zimnych pomieszczeniach, 
garażach czy pomieszczeniach roboczych. Nasze szafy do magazynowania butli z gazem posiadają solidnie sprawaną 
konstrukcje. Ściany boczne i sufit ocynkowane oraz lakierowane. Tylna ściana z ocynkowanej blachy z powłoką. Drzwi 
kratowe, projedyńcze lub para w zależności od modelu. Odpinany uchwyt na butle gazowe wraz z łańcuchem. 
Zaczepy do dźwigu w standardzie każdego modelu. Szafy na butle gazowe dostarczane są już zmontowane.

Kontenery na butle z gazem
wykonujemy i projektujemy

samodzielnie pod
indywidualne potrzeby klienta!

(68) 362 62 70

nr artykułu: ICK27-3102nr artykułu: ICK27-3101

nr artykułu: ICK201824Wnr artykułu: ICK27-3134

nr artykułu: ICK27-3121

nr artykułu: ICK66-2010
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SKLEP ON-LINE: WWW.IKAPOL.NET

INFOLINIA:
dni robocze: 8.00-16.00 (68) 362 62 70

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

Nie znalazłeś odpowiedniego 
rozwiązania dla Twoich potrzeb ?

Zapytaj naszego konsultanta!

OD PROJEKTU PO WYKONANIE
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IKAPOL MARTA KOZŁOWSKA
ul. Żarska 9B
68-213 Lipinki Łużyckie
NIP: 9281838916
REGON: 080458768

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

infolinia: (68) 362 62 70  |  fax: (68) 362 62 98  |  e-mail: biuro@ikapol.net  |  sklep on-line: www.ikapol.net

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

nr artykułu wymiary zewnętrzne ładowność drzwi inne

IBK273136 2100 x 1200 x 2180 mm max 32 x butli gazowych 2-skrzydłowe magazyn z podłogą / drzwi pełne

IBK115861W - 2 3170 x 1860 x 2270 mm max 50 x butli gazowych 2-skrzydłowe magazyn bez podłogi / drzwi kratowe

IBK805052 4140 x 2100 x 2180 mm max 134 x butli gazowych 2-skrzydłowe magazyn z podłogą / drzwi pełne

SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

Stabilna konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej. Zamykane drzwi z zamkiem cylindrycznym. Naturalna wentylacja. Kontenery 
dostarczane zmontowane.

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

     nr artykułu: IBK115861W - 2

     nr artykułu: IBK805052      nr artykułu: IBK80-5050

STABILNA SPAWANA KONSTRUKCJA Z DOPUSZCZENIEM CE, OKREŚLONYM OBCIĄŻENIEM DACHU ORAZ ŚCIAN BOCZNYCH.

     nr artykułu: 85052     nr artykułu: IKA-MD

DRZWI PEŁNEDRZWI PEŁNEDRZWI PEŁNEDRZWI PEŁNE
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.

OSPRZĘT NA BUTLE Z GAZEM

4

nr artykułu wymiary wewnętrzne ładowność drzwi informacje

IKA157504W 2010 x 2010 x 2160 mm max 32 x butli gazowych 1-skrzydłowe magazyn bez podłogi

IKA115864W 3100 x 2100 x 2100 mm max 100 x butli gazowych 50 L 2-skrzydłowe magazyn z podłogą

IKA157504W 2010 x 2010 x 2160 mm max 32 x butli gazowych 1-skrzydłowe magazyn bez podłogi

Stabilna konstrukcja ramowa z kraty galwanizowanej na ciepło. Wzmocniona konstrukcja. Dach pokryty ocynkowaną blachą falistą.

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

     nr artykułu: 115861W

     nr artykułu: 115864W      nr artykułu: 157504W

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET

4.1. Szafy / wiaty na butle z gazem

Istnieje możliwość dowolnego ustawienia drzwi i regałów dla mniejszych butli lub sprzętu gospodarczego.
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Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania aktualnej oferty prosimy kontaktować się z działem handlowym.
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4.2. Palety i stojaki na butle z gazem

PALETA DO BUTLI GAZOWYCH DO BEZPIECZNEJ OBSŁUGI I PRZECHOWYWANIA

Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenoszenia butli gazowych 
w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych ø 250 mm. Łańcuchy zabezpieczające do wszystkich 
butli gazowych.

nr artykułu wymiary ładowność ciężar

IBK696407 1100 x 850 x 1250 mm 12 x butli gazowych 50 L 720 kg

STOJAKI NA BUTLE GAZOWE

nr artykułu wymiary ładowność

IBK69-6406 570 x 350 x 1100 mm 2 x butle Ø 230

IBK115875 300 x 360 x 1100 mm 2 x butle Ø 230

ISFPK4 900 x 650 x 1100 mm 4 x butle Ø 250

IBK69-6407 1200 x 880 x 1010 mm 6 x butli gazowych Ø 250

ISFPK8 1200 x 860 x 1100 mm 8 x butli gazowych Ø 250

nr artykułu: IBK69-6406

nr artykułu: IBK696407

ISFPK4 IBK69-6407 ISFPK8

ZAPRASZAMY
DO NASZEGO

SKLEPU ON-LINE:

WWW.IKAPOL.NET
STOJAKI I PALETY DO PRZEWOŻENIA BUTLI DOPASOWANE DO MAGAZYNÓW [str.: 31-33]
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OSPRZĘT NA BUTLE Z GAZEM

44.3. Wózki i uchwyty na butle z gazem

WÓZKI DO BUTLI GAZOWYCH DO ŁATWIEJSZEGO TRANSPORTU BUTLI GAZOWYCH

nr artykułu wymiary ładowność kółeczka

IBK69-6400 470 x 1180 mm 1 x butla Ø 230 masywne kółka gumowe Ø 200 x 50 mm

IBK69-6403 620 x 1500 mm 2 x butle Ø 230 pompowane kółka gumowe Ø 400 x 80 mm

STOJAK CYLINDRYCZNY ORAZ UCHWYT NA ŚCIANĘ DO BUTLI GAZOWYCH

nr artykułu wymiary waga

7216-YE 385 x 160 x 80 mm 1 kg

7212-YE 1060 x 740 x 1170 mm 32 kg

7202-YE 1210 x 790 x 1040 mm 28 kg

7203-CG 1170 x 510 x 150 mm 9 kg

Podstawa na 6 butli gazowych umożliwia łatwą ich wymianę. Rampa ułatwia  
transport i może być złożona w przypadku braku miejsca. Modele ścienne, wykonane 
w sposób umożliwiający bezpieczne stawianie butli wzdłuż ściany. Dzięki wydrążeniom i  
nylonowym taśmą butle zabezpieczone są przed przemieszczaniem się.

nr artykułu: IBK69-6403nr artykułu: IBK69-6400

nr artykułu: 7202-YE

nr artykułu: 7203-CG

7216-YE

nr artykułu: 7212-YE

facebook.com/ikapolmartakozlowska

youtube.com/ikapolTV instagram.com/ikapolmartakozlowska

pinterest.com/ikapol

4.2. Palety i stojaki na butle z gazem




