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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70

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 zewnętrzne wymiary wewnętrzne ładowność waga

IBK80-5017 1200 x 600 x 2050 mm 1090 x 480 x 1890 mm 1-4 x butle gazowe 50 litrów 470 kg

IBK80-5015 600 x 615 x 2050 mm 445 x 425 x 1850 mm 1-2 x butle gazowe 50 litrów 365 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 zewnętrzne ładowność drzwi

ICK27-3200 840 x 690 x 1500 mm 10 x 11 kg butle gazowe lub 4 x 33 kg butle gazowe 1-skrzydłowe

ICK27-3201 1680 x 690 x 1500 mm 20 x 11 kg butle gazowe lub 9 x 33 kg butle gazowe 2-skrzydłowe

nr artykułu: IBK80-5017

nr artykułu: ICK28-3201

nr artykułu: ICK27-3200
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Butle gazowe pod ciśnieniem należą do tego typu produktów, które ze względu na duże ryzyko muszą być składowane w od-
powiednich warunkach. Butle gazowe nie mogą być składowane w zimnych pomieszczeniach, garażach czy pomieszczeniach roboczych. 
Nasze szafy do magazynowania butli z gazem posiadają solidną konstrukcje. Ściany boczne i sufit wykonane z solidnej blachy i lakierowane na 
dowolny kolor. Tylna ściana z ocynkowanej blachy z powłoką. Drzwi  kratowe, projedyncze 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.

SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM
SZAFY / WIATY NA BUTLE Z GAZEM
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SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

nr artykułu wymiary ładowność drzwi waga

ICK27-3101 860 x 1050 x 2055 mm 6 x butli gazowych 50 litrów jednoskrzydłowe 155 kg

ICK66-2010 1080 x 1250 x 2290 mm 6 x butli gazowych 50 litrów jednoskrzydłowe 375 kg

ICK27-3102 1125 x 1050 x 2055 mm 8 x butli gazowych 50 litrów jednoskrzydłowe 170 kg

ICK27-3134 2100 x 1050 x 2055 mm 16 x butli gazowych 50 litrów dwuskrzydłowe 235 kg

ICK27-3104 2100 x 1050 x 2055 mm 16 x butli gazowych 50 litrów dwuskrzydłowe 235 kg

ICK27-3121 2700 x 1400 x 2055 mm 30 x butli gazowych Ø 230 dwuskrzydłowe 300 kg

SKŁADOWANIE BUTLI Z GAZEM

nr artykułu: ICK27-3134 nr artykułu: ICK27-3104 nr artykułu: ICK27-3121

nr artykułu: ICK27-3101 nr artykułu: ICK66-2010 nr artykułu: ICK27-3102
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nr artykułu wymiary zewnętrzne wymiary wewnętrzne ładowność waga drzwi

IBK805052 2170 x 995 x 2300 mm - 21 x butli gazowych 50 litrów - 2-skrzydłowe

IBK115861W - 2 3350 x 1520 x 2360 mm 3100 x 1260 x 2200 mm 48 x butli gazowych 50 litrów 870 kg 2-skrzydłowe

85052 3000 x 2160 x 2300 mm - 66 x butli gazowych 50 litrów - 2-skrzydłowe

nr artykułu: IBK805052-2 nr artykułu: IBK805052 nr artykułu: 85052

nr artykułu: IBK115861W-2
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SZAFY DO MAGAZYNOWANIA BUTLI GAZOWYCH NA ZEWNĄTRZ

nr artykułu wymiary zewnętrzne ładowność szerokość drzwi

IKA157504W 2000 x 1500 x 2150 mm 24 x 33 kg butle gazowe (lub 11 kg) 1000 mm

IKA115864W 4000 x 2000 x 2150 mm 72 x 33 kg butle gazowe (lub 11 kg) 1000 mm

IKA157504W 3160 x 1860 x 2270 mm 2 x palety butli gazowych + 8 x butli (lub 4 x 3 rzędy po 4 butle gazowe) 1-skrzydłowe

nr artykułu: 115861W

nr artykułu: 115864W nr artykułu: 157504W

www.facebook.com/ikapolmartakozlowska
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PALETA DO BUTLI GAZOWYCH DO BEZPIECZNEJ OBSŁUGI I PRZECHOWYWANIA
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Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenosze-
nia butli gazowych w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych ø 250 mm. Łań-
cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.

nr artykułu wymiary ładowność ciężar

IBK696407 1030 x 805 x 1210 mm 12 x butli gazowych Ø 230 960 kg

nr artykułu: IB
K
696407

nr artykułu wymiary ładowność

IBK69-6406-1 570 x 350 x 550 mm 2 x butle Ø 230

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

ISFPK4 600 x 860 x 1000 mm 4 x butle gazowe Ø 250

IBK69-6407 1110 x 862 x 1000 mm 6 x butli gazowych Ø 250

ISFPK8 1200 x 860 x 1000 mm 8 x butli gazowych Ø 250

STOJAKI NA BUTLE Z GAZEM DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA  DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA 

PALETA DO BUTLI GAZOWYCH

Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenosze-Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenosze-Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenosze-Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenosze-Stabilna paleta do butli gazowych może być używana do przechowywania i przenosze-
nia butli gazowych w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych ø 250 mm. nia butli gazowych w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych ø 250 mm. nia butli gazowych w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych ø 250 mm. nia butli gazowych w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych ø 250 mm. nia butli gazowych w bezpieczny sposób. Pasuje do butli gazowych ø 250 mm. 
cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.cuchy zabezpieczające do wszystkich butli gazowych.

nr artykułunr artykułunr artykułunr artykułunr artykułu

IBK696407IBK696407IBK696407IBK696407
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STOJAKI NA BUTLE Z GAZEM DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA 

nr artykułu: IB
K
69-6406-1

nr artykułu: IB
K
69-6406

nr artykułu: IBK69-6407 nr artykułu: ISFPK8nr artykułu: ISFPK4
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Każda szafa na butle z gazem skutecznie chroni je przed wieloma czynnikami zewnętrznymi. Zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji 
zagrożenia. Szafy można z powodzeniem zastosować zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz. Niezależnie od tego, gdzie będzie 
przechowywana, dzięki wysokiej jakości tworzywa, z jakiego została wykonana, zapewnia pełną ochronę i bezpieczeństwo. W 
zależności od zapotrzebowania oferujemy szafy na butle z gazem różnego typu, zarówno stojąco jak i wiszące.

nr artykułu: DK-SD02

nr artykułu: DK-SD03
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WÓZKI DO BUTLI GAZOWYCH DO ŁATWIEJSZEGO TRANSPORTU BUTLI GAZOWYCH
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nr artykułu wymiary ładowność kółeczka

IBK69-6400 490 x 460 x 1260 mm 1 x butla Ø 250 masywne kółka gumowe Ø 200 x 50 mm

IBK69-6403 790 x 540 x 1280 mm 2 x butle Ø 250 pompowane kółka gumowe Ø 400 x 80 mm

WÓZKI DO BUTLI GAZOWYCH DO ŁATWIEJSZEGO TRANSPORTU 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

biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net

Podstawa na 6 butli gazowych umożliwia łatwą ich wymianę. Ram-
pa 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 taśmom butle zabezpieczone są 
przed przemieszczaniem się.

nr artykułu: IB
K
69-6400

nr artykułu: IB
K
69-6403

nr artykułu: 7216-YE

nr artykułu: 7212-YE

nr artykułu: 7202-YE

Stabilna konstrukcja pozwalająca na bezpieczne przewożenie i użytkowanie 
butlowanych gazów technicznych. Przystosowany do dwóch butli umieszczonych 
w układzie skośnym. Wózek szczególnie polecany dla konfiguracji spawalniczej 
tlen-acetylen. Konstrukcja stalowa umożliwia przewóz ciężkich butli. Wysoka jakość 
wykonania zapewnia wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie. Malowany trwałymi farba-
mi proszkowymi strukturalnymi.

MAGAZYNY / KONTENERY CHEMICZ-
NEsklep on-line: www.ikapol.net


