
 

 

   

Karta katalogowa  

Szafy wiszące 

 

Charakterystyka produktu 

Szafy wiszące używane są najczęściej do instalacji okablowania strukturalnego. Wykorzystuje się je do 

małych instalacji, ze względu na ich pojemność, lub jako punkty pośrednie. 

 

Szafki wiszące – głębokość 320mm 

 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha  Właściwość 

Belki nośne regulowane na głębokości, wykonane z alucynku 

Rozstaw belek  19” 

Drzwi przednie z szybą hartowaną, zgodnie z normą EN 12150-1 

Dodatkowe możliwości dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli 

możliwość doposażenia w akcesoria: półki, prowadnice itd. 

Stopień ochrony  IP 20 zgodnie z normą EN 60529 

Kolor RAL 7035 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. katalogowy Nazwa produktu 

F3033 3U Szafa wisząca 600X320X185H 

F3006 6U Szafa wisząca 600X320X385H 

 

 



 

 

 

 

Szafki wiszące – głębokość 420mm 

 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha  Właściwość 

Belki nośne regulowane na głębokości, wykonane z alucynku 

Rozstaw belek  19” 

Osłony boczne zdejmowane 

Drzwi przednie z szybą hartowaną, zgodnie z normą EN 12150-1 

Kąt otwarcia drzwi 180° 

Dodatkowe możliwości dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli 

możliwość doposażenia w akcesoria: półki, prowadnice itd. 

Stopień ochrony  IP 20 zgodnie z normą EN 60529 

Kolor RAL 7035 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. katalogowy Nazwa produktu 

F4506 7U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X420X387H 

F4509 10U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X420X520H 

F4512 13U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X420X655H 

F4515 16U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X420X787H 

 

 

 

 



 

 

 

Szafki wiszące – głębokość 520mm 

 

 

 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha  Właściwość 

Belki nośne regulowane na głębokości, wykonane z alucynku 

Rozstaw belek  19” 

Osłony boczne zdejmowane 

Drzwi przednie z szybą hartowaną, zgodnie z normą EN 12150-1 

Kąt otwarcia drzwi 180° 

Dodatkowe możliwości • dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli 

• możliwość doposażenia w akcesoria: półki, prowadnice itd. 

Stopień ochrony  IP 20 zgodnie z normą EN 60529 

Kolor RAL 7035 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. katalogowy Nazwa produktu 

F5060 7U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X520X387H 

F5090 10U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X520X520H 

F5130 13U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X520X655H 

F5150 16U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X520X787H 

F5210 22U Szafa wisząca zdejmowane osłony boczne 600X520X1054H 

 

 



 

 

 

Szafki wiszące – głębokość 620mm 

 

 

 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha Właściwość 

Belki nośne regulowane na głębokości, wykonane z alucynku 

Rozstaw belek  19” 

Osłony boczne zdejmowane 

Drzwi przednie z szybą hartowaną, zgodnie z normą EN 12150-1 

Kąt otwarcia drzwi 180° 

Dodatkowe możliwości • dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli 

• możliwość doposażenia w akcesoria: półki, wentylator  itd. 

Stopień ochrony  IP 20 zgodnie z normą EN 60529 

Kolor RAL 7035 

 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. katalogowy Nazwa produktu 

F6090 10U Szafa wisząca CobiNet zdejmowane osłony boczne 600X620X520H 

F6120 13U Szafa wisząca CobiNet zdejmowane osłony boczne 600X620X655H 

F6150 16U Szafa wisząca CobiNet zdejmowane osłony boczne 600X620X787H 

F6210 22U Szafa wisząca CobiNet zdejmowane osłony boczne 600X620X1054H 

 

 



 

 

 

Szafki wiszące dzielone 3 sekcyjne – głębokość 520mm 

Podstawowe cechy produktu 

 

Cecha Właściwość 

Konstrukcja dzielona 3 sekcyjna 

Belki nośne regulowane na głębokości, wykonane z alucynku 

Rozstaw belek  19” 

Osłony boczne zdejmowane 

Drzwi przednie z szybą hartowaną, zgodnie z normą EN 12150-1 

Kąt otwarcia drzwi 180° 

Dodatkowe możliwości • dach i podłoga z możliwością wprowadzenia kabli 

• możliwość doposażenia w akcesoria: półki, wentylator  itd. 

Stopień ochrony  IP 20 zgodnie z normą EN 60529 

Kolor RAL 7035 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. katalogowy Nazwa produktu 

F5009 10U Szafa wisząca dzielona 600X520X520H 

F5012 13U Szafa wisząca dzielona 600X520X655H 

F5015 16U Szafa wisząca dzielona 600X520X787H 

F5021 22U Szafa wisząca dzielona 600X520X1054H 

 

 

 


