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Potrzebujesz pomocy przy zakupie ?

ZADZWOŃ: (68) 362 62 70
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POWIERZCHNIA
Powierzchnia malowana wytrzymałą mechanicznie i chemicznie 
farbą minimalizuje możliwość rdzewienia.

ZAWIAS PIANO
Zainstalowany zawias piano gwarantuje pewne zawieszenie 
drzwi. W przypadku pożaru redukuje dostęp powietrza do 
wnętrza szafy.

POTRÓJNIE RYGLOWANY SYSTEM ZAMKA
Trzyryglowy system zamka ze stali nierdzewnej wyraźnie 
zwiększa stopień zabezpieczenia.

NAKLEJKI
Ostrzegawcze naklejki z trzema jaskrawymi napisami ostrze-
gającymi o składowanych niebezpiecznych łatwopalnych sub-
stancjach. Fotoluminescencyjne oznaczenie zwiększa widzial-
ność w dymie.

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI
Zaokrąglone narożniki zmniejszają możliwość skaleczenia rąk.

ZAMEK
Ekskluzywny system patentowy - U.LOC Odblokowany zamek 
zmniejsza ryzyko skaleczenia. Umożliwia komfortowe otwieranią 
i zamykanie drzwi. Dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa 
można dodatkowo uzupełnić kłódką (nie jest częścią dostawy).

DWUPŁASZCZOWA KONSTRUKCJA
Wytrzymała dwupłaszczowa konstrukcja z izolacją powietrzną 
o grubości 38 mm. Do konstrukcji podwójnej ściany użyto sta-
li - gr. 1 mm. Na tylnej ścianie jest umieszczony konektor do 
uziemienia szafy.

WANNA WYCHWYTOWA, PÓŁKI
Szafy są wyposażone w przestawiane półki co 76 mm. Są wyko-
nane z wytrzymałej ocynkowanej stali. Nośność półki 159 kg. 
Konstrukcja półki umożliwia przedostanie się wyciekającej ciec-
zy do szczelnej wanny wychwytowej na dnie szafy.

WENTYLACJA
Dwa otwory wentylacyjne z wbudowanym zabezpieczeniem 
przeciwogniowym, umieszczone na jednej ścianie przy podłodze, 
a na drugiej ścianie u stropu szafy.

nr artykułu: 894520
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SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

nr artykułu: 893020
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nr artykułu: 896020

nr artykułu: 899020

nr artykułu wymiary objętość pojemność regulowane półki zatwierdzenie waga

893020 1118 x 1092 x 457 mm 19,7 litrów 114 litrów 1 szt. FM / N / O / U 101 kg

894520 1651 x 1092 x 457 mm 19,7 litrów 170 litrów 2 szt. FM / N / O / U 142 kg

896020 1651 x 864 x 864 mm 31,5 litrów 227 litrów 2 szt. FM / N / O / U 167 kg

899020 1651 x 1092 x 864 mm 40,6 litrów 341 litrów 2 szt. FM / N / O / U 218 kg

Szafa posiada podwójne ściany i jest zbudowana ze stabilnej i profilowanej stali 1 mm z izolacją powietrzną, chroniącą przed pożarem.
Samozamykające się drzwi łatwo zamykają się w przypadku pożaru. Bezpieczny mechanizm zamka gwarantuje, że jego
3-punktowy mechanizm funkcjonuje za każdym razem. Galwanizowane półki stalowe wyłapują wycieki. Zbiornik przeciw wyciekom 51 
mm w zestawie wraz z podwójnymi wentylami i ochroną przed płomieniami, 4 regulowane nóżki. Szafa jest przygotowana do uziemienia oraz
odpowiednio oznakowana. Pomalowana na zewnątrz i wewnątrz gładką farbą proszkową zapewniającą odporność na chemikalia. 10 lat 
gwarancji na każdą szafę. Samozamykające się modele mają drzwi zatrzaskujące się w przypadku pożaru dzięki hakom drzwiowym, które topią 
się w temperaturze 74 °C.

FM przetestowane i zatwierdzone przez: FM Global

UL gwarancja pracowni laboratoryjnych w USA i Kanadzie

TÜV atestowany przez: TÜV Stowarzyszenie Dozoru Technicznego

N zgodne z: National Fire Protection Association (NFPA) Flammable and 
Combustible Liquids Code 30

O zgodne z: Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Regulations

I zgodne z międzynarodowym prawem bezpieczeństwa przeciwpożarowego

A zgodne z: NFPA 1 Fire Code, 2012 Edition

H zgodne z: NFPA 400 Hazardous Material Code

E zgodne z: Environmental Protection Agency (EPA) Regulations

S zatwierdzone przez: EPA Spill Prevention, Control and Countermeasures Rule 
(SPCC)

V zatwierdzone przez: EPA Technologiczny Program Kontrolny Środowiska

      DOPUSZCZENIA / CERTYFIAKTY / ATESTY:
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SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

Szafa KEM montowana na ścianie jest idealna, gdy chodzi o przechowywanie mniejszych pojemników w miejscach 
ogólnodostępnych. Nie zajmuje dużej powierzchni. Szafa umieszczona na wysokości oczu zagwarantuje łatwy dostęp. Model 
76 litrowy ma 5 regulowanych półek do przechowywania większej ilości pojemników. Głębokość 305 mm. Szafka dostarczana ze
stojakiem  montażowym i z rączką Sure-Grip.

Szafa stojąca do bezpiecznego przechowywania palnych materiałów. Ułatwia dostęp do cieczy w miejscu pracy. Łatwo 
dostępne podwójne wentyle z wbudowaną ochroną przed płomieniami na tylnej ścianie szafy. Regulowane nóżki do regulacji na 
nierównych powierzchniach - do 29 mm.

nr artykułu wymiary pojemność regulowane półki zatwierdzenie waga

893400 1118 x 1092 x 305 mm 76 litrów 1 szt. FM / N / O 100 kg

892320 889 x 889 x 559 mm 83 litry 1 szt. FM / N / O / U 93 kg

nr artykułu: 893400 nr artykułu: 892320
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SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

nr artykułu wymiary pojemność drzwi regulowane półki zatwierdzenie waga

893100 1118 x 1093 x 552 mm 114 litrów zamknięcie ręczne, drzwi podwójne 1 szt. N / O / A 94 kg

893120 1118 x 1093 x 552 mm 114 litrów samozamykacz, drzwi podwójne 1 szt. N / O / A / I 96 kg

894600 1657 x 1093 x 552 mm 170 litrów zamknięcie ręczne, drzwi podwójne 2 szt. N / O / A 129 kg

894620 1657 x 1093 x 552 mm 170 litrów samozamykacz, drzwi podwójne 2 szt. N / O / A / I 130 kg

Przechowywanie małych ilości płynów blisko miejsca ich użycia. Unikalna konstrukcja umożliwia zagospodarowanie wolnych rogów w 
pomieszczeniach, w celu przechowywania małych ilości cieczy palnych bezpośrednio na stanowisku pracy przy wykorzystaniu wszelkich, nawet 
najmniejszych dostępnych powierzchni stanowiska pracy przy wykorzystaniu wszelkich, nawet najmniejszych dostępnych powierzchni. Wy-
posażone w jedną regulowaną półkę. Małe wymiary szaf ułatwiają organizację miejsca pracy. Dostępny opcjonalny zestaw montażowy umożli-
wia zawieszenie szaf na ścianie. Jakość potwierdzona 10-letnią gwarancją.

nr artykułu: 893120

1010 mm

468 mm

W
ID

O
K
 S

ZA
FY

 Z
 G

Ó
RY

nr artykułu: 894600



infolinia: (68) 362 62 70  /   e-mail: biuro@ikapol.net  /  sklep on-line: www.ikapol.net 221

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA
SZAFY NA SUBSTANCJE ŁATWOPALNE

www.ikapol.net

10

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH

Szafa jest praktyczna, jeśli chodzi o łatwy dostęp. Wielkość szafy pozwala na łatwe przenoszenie jej w różne miejsca. Do wyboru model 
z uchwytem do powieszenia na ścianie lub bez. Szafa pasuje prawie wszędzie i jest bardzo bezpieczna pomimo swych małych rozmiarów. 
Dostosowana do pojemnika na palne ciecze z zawartością 45 lub 57 litrów. Odpowiednia również do użytku domowego. Zatwierdzono przez 
OSHA i NFPA.
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nr artykułu wymiary pojemność regulowane półki zatwierdzenie waga

891220 591 x 475 x 889 mm 45 litrów 1 szt. FM / N / O / U 55 kg

891320 1092 x 457 x 457 mm 45 litrów - FM / N / O / U 59 kg

891720 1092 x 457 x 610 mm 64 litry 1 szt. FM / N / O / U 71 kg

regulowane półki zatwierdzenie waga

nr artykułu wymiary pojemność zatwierdzenie waga

899100 1651 x 1498 x 864 mm 2 x beczka 200 litrów N / O 277 kg

896270 1651 x 864 x 864 mm 1 x beczka 200 litrów FM / N / O / U 178 kg

899320 1270 x 762 x 1219 mm 1 x beczka 200 litrów N / O / U 168 kg

nr artykułu: 899100 nr artykułu: 896270 nr artykułu: 899320

nr artykułu: 891220

nr artykułu: 891320

nr artykułu: 891720
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SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
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SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI ŻRĄCYCH

nr artykułu wymiary pojemność regulowane półki zatwierdzenie waga

892222 1651 x 591 x 460 mm 83 litry 3 szt. FM / N / O / U 96 kg

891222 889 x 591 x 457 mm 45 litry 1 szt. FM / N / O / U 59 kg

890422 559 x 432 x 432 mm 15 litrów 1 szt. N / O / U 30 kg

893022 1118 x 1092 x 457 mm 114 litrów 1 szt. FM / N / O / U 110 kg

Stalowe szafy dostępne w różnych rozmiarach. Wszystkie modele mają taką samą jakość jak szafy przeciwpożarowe, posiadają podwójne
ściany, podwójne wentyle, uziemienie, regulowane półki, progi odporne na przecieki, zamek 3-punktowy, samozamykające się drzwi
i regulowane nóżki. W celu ochrony przed reagującymi chemikaliami szafa posiada tacki z polietylenu umocowane na galwanizowanych półkach 
stalowych i osobną wkładkę z polietylenu odporną na agresywne chemikalia do zbierania wycieków. Popularna szafa 114 litrów z 2 drzwiami 
ma dodatkową tackę z polietylenu, którą można postawić na górze szafki i używać jako powierzchnię roboczą. Pomalowane gładką, proszkową 
farbą odporną na chemikalia, kwasy i rozpuszczalniki  stosowane w laboratoriach.

nr artykułu: 892222

nr artykułu: 890422

nr artykułu: 891222

nr artykułu: 893022
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SZAFA Z POLIETYLENU DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW I ŁUGU

Polietylenowa szafa mieści 2 butle 4-litrowe lub 30 butelek 1-litrowych. Wybierz stronę, z której szafa ma się otwierać. W szafie 
znajduje się taca zbierająca wycieki, łatwo wyjmowana w celu oczyszczenia. Osobna taca z polietylenu przechowywana pod szafą może służyć 
jako taca robocza. Każda sekcja ma regulowaną półkę, mniejsze półki na drzwiach. 2 pojemniki zbierają wycieki, łatwo wyjmowane w celu 
oczyszczenia. Dwa wentyle na tylnej ścianie zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się oparów. Posiada możliwość zawieszenia na ścianie.

nr artykułu wymiary pojemność regulowane półki waga

24160 597 x 914 x 889 mm 30 x butelek 1 litr 2 szt. 36 kg

nr artykułu: 24160
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SZAFA DO PRZECHOWYWANIA CHEMIKALIÓW I TRUCIZN

Solidnie wykonana szafa do przechowywania chemikaliów i wszelkiego rodzaju trucizn. Szafa zaprojektowana z myślą o
przechowywaniu substancji niebezpiecznych i łatwopalnych w miejscu pracy, wyposażona w 8 regulowanych półek, w tym dwie os-
tatnie, które pełnią funkcję wanienek zbiorczych w razie uszkodzenia któregoś z magazynowanych pojemników. Mają za
zadanie zebranie wycieków i niedopuszczenie do przedostania się ich  poza obszar szafy.   W drzwiach szafy  znajdują się otwory
wentylacyjne. W suficie znajdują się otwory umożliwiające podłączenie szafy do wentylacji ogólnej. Drzwi rozsuwane, aby
ograniczyć ryzyko pozostawienia ich otwartych na oścież. Szafa wykonana w jaskrawym  żółtym kolorze, aby w razie pożaru była
widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje.

nr artykułu wymiary zewnętrzne wymiary wewnętrzne objętość drzwi waga

IBK80-6219 1800 x 500 x 1950 mm 1700 x 420 x 1840 mm 2 x 30 litrów 2 x drzwi przesuwane 148 kg
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SZAFA PRZECIWPOŻAROWA DO STACJI BENZYNOWYCH, SKLEPÓW Z FARBAMI ITP.

nr artykułu wymiary półki drzwi waga

IBKFF90 861 x 570 x 1024 mm 5 szt.  1-skrzydłowe 125 kg

Szafa przeciwpożarowa przeznaczona do przechowywania cieczy palnych i aerozoli, np.: w sklepach z artykułami spożywczymi,
marketach, na stacjach benzynowych, w sklepach z farbami itd. Szafa łatwa w przenoszeniu za pomocą wózka widłowego. Szafa
zaopatrzona w nóżki. Standardowy kolor RAL 9002. Szafka testowana według metody SP 2369 i spełniająca warunki 1 klasy przechowywania, 
posiada certyfikat nr 163602 i znak P z SP (Sveriges Provnings - och Forskningsinstiut - Szwedzki Instytut testująco-badawczy).
zaopatrzona w nóżki. Standardowy kolor RAL 9002. Szafka testowana według metody SP 2369 i spełniająca warunki 1 klasy przechowywania, 
posiada certyfikat nr 163602 i znak P z SP (Sveriges Provnings - och Forskningsinstiut - Szwedzki Instytut testująco-badawczy).

ZGODNIE Z PRZEPISAMI:

Należy posługiwać się palnymi produktami w miejs-
cu sprzedaży w sposób zapobiegający pożarom. 
Według SÄIF odstęp bezpieczeństwa to 6 metrów, 
między produktem łatwopalnym i przedmiotem po-
tencjalnie zagrożonym pożarem.

SZCZEGÓŁY:
- pojemność: 266 szt. 1 L butelek PET
- zatwierdzony do przechowywania przez SP 370 L
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SZAFY DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI TRUJĄCYCH, KWASÓW I ŁUGU

nr artykułu wymiary zewnętrzne wewnętrzna wysokość półki drzwi waga

IBK80-2822 1195 x 610 x 1935 mm 4 x 275 / 2 2 x 248 6 szt. 4 x 1-skrzydłowe 340 kg

Do bezpiecznego przechowywania cieczy palnych w miejscu pracy zgodnie z EN 14470-1 (typ 60). Zewnętrzna powi-
erzchnia z lakierowanej proszkowo blachy stalowej albo RAL 7035 jasnoszary kolor lub RAL 1007 jaskrawożółty kolor. Wewnątrz 
płyty HPL, RAL 7035. Podstawowa płyta z nierdzewnej stali. Wysokość półek regulowana, z odstępem około 60 mm. Automatyczny 
samozamykający mechanizm na wypadek pożaru, drzwi zamykają się powyżej temperatury 50˚C. Otwory wentylacyjne zamy-
kają się przy temperaturze powyżej 70˚C (±10˚C). DN 75 podłączenie wentylacji do wentylatora. Zgodna z TRbF 20-L, zatwi-
erdzona z i bez systemu wentylacyjnego. Drzwi z zamkiem cylindrycznym z 4, 5 lub 6 półkami wannowymi.

TRUCIZNY - SZAFA BEZPIECZEŃSTWA
- drzwi szklane z akrylu (1 półka)

SZAFA DO PRZECHOWYWANIA KWASÓW I ŁUGU
- zewnętrzna powłoka z płyt HPL, RAL
- dostępne z 4 lub 6 wyjmowanymi półkami wannowymi z PE

SZAFA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWA (TYP90)
- zewnętrzna powłoka - lakierowana proszkowo blacha stalowa
- izolacja według DIN 4102
- dno ze stali nierdzewnej
- drzwi zamykają się automatycznie w przypadku pożaru,
  w temperaturze powyżej 50˚C.
- otwory wentylacyjne zamykają się w temperaturze
  powyżej 70˚C (±10˚C)
- wanna zbiorcza 20 L, 2 półki, regulowany odstęp około 60 mm
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KLASYFIKACJA TRWAŁOŚCI NA WYPADEK POŻARU TO:

typ 30 ≥ 30 minut typ 60 ≥ 60 minut typ 90 ≥ 90 minut

KONSTRUKCJA I SPRAWDZANIE SZAF BEZPIECZEŃSTWA:
- konstrukcja szaf bezpieczeństwa jest sprawdzana w komorach pożarowych w niezależnym instytucie testującym materiały w 
zgodzie z warunkami kontroli jednakowymi dla całej Europy.

CELE OCHRONY:
- zapewnij wystarczającą ilość czasu personelowi do opuszczenia miejsca pracy.
- straż pożarna i oddziały ratunkowe muszą mieć wystarczająco czasu, by dojechać na miejsce, zanim niebezpieczne substancje, 
które są przechowywane w szafkach bezpieczeństwa, zmienią mały ogień w niekontrolowany pożar.

Polskie i  europejskie przepisy zabraniają przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy, wyjątkiem 
są niewielkie ilości przechowywane w specjalistycznych szafach bezpieczeństwa, ognioodpornych, wykonanych 
zgodnie z normą PN EN 14470-1.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA  WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 14470-1

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA
Służą do przechowywania substancji łatwopalnych. Głównym zadaniem szaf jest ochrona przed wzrostem temperatury,
zapobieganie wybuchom w czasie pożaru – co daje osobom pracującym dodatkowy czas na ucieczkę, czas na akcję 
ratunkową i gaśniczą. 

W naszym katalogu wyróżniliśmy trzy typy szaf: 30, 60 i 90 minutowe – co oznacza, że dana szafa wytrzymuje 
odpowiednio 30, 60 lub 90 min zanim w czasie pożaru do jej  wnętrza  dotrze krytyczna temp. 180ºC. Szafa TYP30 
w razie pożaru chroni przed wybuchem i daje Ci dodatkowe 30 minut na ucieczkę ! Szafa TYP60 w razie pożaru 
chroni przed wybuchem i daje Ci dodatkowe 60 minut na  ucieczkę i  czas na akcję ratunkową ! Szafa TYP90 w 
razie pożaru chroni przed wybuchem i daje Ci dodatkowe 90 minut na ucieczkę i czas na akcję ratunkową oraz 
dodatkowy czas dla straży pożarnej na akcję gaśniczą ! – inwestując w dobrej jakości szafę, możesz ocalić życie 
ludzi i swój zakład ! 

OGNIOODPORNOŚĆ SZAF
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SZAFY TYP 30 DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACYSZAFY TYP 30 DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

Szafa TYP30 oznacza, że przez okres 30 minut w razie pożaru, chroni jej zawartość  przed przedostaniem się płomieni do  
wnętrza. Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 – TYP 30 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa
z zewnątrz wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie pożaru była
widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje. 
Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej. Półki z regulacją wysokości. Drzwi mogą występować w opcji z systemem samo zamykania się,
w standardzie drzwi zamykają się powyżej temperatury 50°C.

nr artykułu wymiary zewnętrze części wewnętrze drzwi waga

IBK80-2604 1195 x 595 x 1940 mm blacha stalowa para drzwi 284 kg

IBK80-2600 1195 x 595 x 1940 mm blacha stalowa para drzwi 284 kg

IBK80-2603 595 x 595 x 1940 mm blacha stalowa 1-skrzydłowe 175 kg

BIK80-2602 1100 x 570 x 610 mm blacha stalowa para drzwi 110 kg

nr artykułu: IBK80-2604

nr artykułu: IBK80-2600

nr artykułu: IBK80-2602

nr artykułu: IBK80-2603

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5 
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami
odpowiednich norm, aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajność 
zakładu, ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  
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SZAFY TYP 60 DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

Szafa TYP 30 oznacza, że przez okres 30 minut w razie pożaru chroni jej zawartość  przed przedostaniem się płomieni do  
wnętrza. Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 – TYP 30 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa
z zewnątrz wykonana z blachy stalowej lakierowanej w kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie pożaru była
widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje. 
Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej. Półki z regulacją wysokości. Drzwi mogą występować w opcji z systemem samo zamykania się,
w standardzie drzwi zamykają się powyżej temperatury 50°C.

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5 
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami
odpowiednich norm, aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajność 
zakładu, ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  

nr artykułu wymiary zewnętrzne części wewnętrzne drzwi waga

IBK80-602102 1190 x 598 x 1935 mm blacha stalowa para drzwi 505 kg

IBK80-602002 1190 x 598 x 1935 mm blacha stalowa para drzwi 505 kg

nr artykułu: IBK80-602002

nr artykułu: IBK80-602102
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SZAFY TYP 90 DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

nr artykułu: IBK80-2877nr artykułu: IBK80-2876nr artykułu: IBK80-2863

nr artykułu: IB
K
80-2850
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SZAFY TYP 90 DO PRZECHOWYWANIA CIECZY PALNYCH W MIEJSCU PRACY

Szafa ognioodporna do przechowywania substancji niebezpiecznych w beczkach. Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 
– TYP 90 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa z zewnątrz wykonana z  blachy stalowej lakierowanej w 
kolorze szarym, drzwi w kolorze jaskrawożółtym, aby w razie pożaru była widoczna i zwracała uwagę straży pożarnej lub ekipy ratunkowej na 
miejsce, gdzie są przechowywane niebezpieczne i łatwopalne substancje. Wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej.

nr artykułu wymiary zewnętrzne ładowność półki waga

IBK80-2863 900 x 900 x 2000 mm 1 x beczka 200 litrów - 536 kg

IBK80-2876 900 x 900 x 2000 mm 2 x beczki 60 litrów 1 szt. 530 kg

IBK80-2877 900 x 900 x 2000 mm 1 x beczka 60 litrów 2 szt. 530 kg

IBK80-2850 1550 x 1025 x 2200 mm 2 x beczki 200 litrów - 1030 kg

IBK80-2855 1550 x 1025 x 2200 mm 6 x beczki 60 litrów 1 szt. 1040 kg

IBK80-2854 1550 x 1025 x 2200 mm 9 x beczki 60 litrów - 1040 kg

Szafa ognioodporna do przechowywania substancji niebezpiecznych w beczkach. Szafa wykonana zgodnie z normą EN 14470-1 
– TYP 90 do przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Szafa z zewnątrz wykonana z  blachy stalowej lakierowanej w 

nr artykułu: IBK80-2854

nr artykułu: IBK80-2855

Aby przechowywać materiały niebezpieczne  w pobliżu stanowiska pracy, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego bezpiecznego rozwiązania w zależności od właściwości
magazynowanego medium. Substancje niebezpieczne można ogólnie podzielić na substancje zapalne, toksyczne, żrące lub toksyczne dla wody. Zgodnie z TRbF 20 nr 5 
kategorycznie zabronione  jest przechowywanie  płynów zapalnych w pobliżu miejsca pracy. Wyjątkiem od tego zakazu są materiały zapalne przechowywane w małych
ilościach w tzw. szafach  zabezpieczających, zgodnych z normą DIN EN 14470-1 i TRbF 20. Szafy zaprojektowane i  zbudowane  zgodnie z wysokimi wymaganiami
odpowiednich norm, aby bezpiecznie służyć  do  przechowywania niebezpiecznych materiałów bezpośrednio w miejscu pracy, przy linii technologicznej itp. (bez konieczności 
uzyskiwania pozwolenia przez odpowiednie inspektoraty), zapewniając tym samym  bezpieczne miejsce pracy. Bardzo ważny jest tu również aspekt ekonomii i wydajność 
zakładu, ponieważ użytkownik nie musi odrywać się od pracy i np. iść do magazynu.  


