
                     Zásuvkové skříně – přehled
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Typické pro značku POLAK jsou velmi oceňovaná systémovost 
a široká variabilita produktů. Variabilní program našich 
zásuvkových skříní vyhoví přesně Vašim potřebám a přáním. 
Vysoce kvalitní zásuvkové skříně jsou vyrobeny nejnovějšími 
automatizovanými výrobními postupy, které zajišťují stálou kvalitu 
a přesnost. Korpusy zásuvkových skříní tvoří svařenec jednotlivých 
konstrukčních dílů z kvalitních ocelových plechů. Vnitřní konstrukce 
korpusů je opatřena perforací po 25 mm. Tuto perforaci využíváme 
k uchycení vodicích lišt zásuvek, jejich výškovému uspořádání 
a nakon¦gurování požadované zásuvkové sestavy. Přestavování 

vodicích lišt nebo háčků polic probíhá jednoduše a velice rychle 
bez použití nástrojů. Zásuvková skříň je opatřena mechanismem 
centrálního zamykání a blokace zásuvek. Zásuvky jsou základním 
skladovacím prvkem, a proto splňují vysoké požadavky na pevnost 
a stabilitu. Naše produkce nabízí 7 výšek zásuvek s perforací bočnic 
a dna s roztečí 17 mm. To Vám poskytuje možnost využití dělicího 
materiálu k efektivnímu rozvržení objemu zásuvek. Doufáme, že 
Vám vyhoví nabídka našich 12 modelů korpusů zásuvkových skříní 
v 5 šířkách, 3 hloubkách a mnoha výškách, 7 výškách zásuvek 
a bohatého výběru doplňkového vybavení jak skříní, tak zásuvek.

Informační štítek a ochranné rohy zásuvky
Díky elegantnímu plastovému zakončení madla zásu-
vky s prostorem pro popisovací štítek budete mít vždy 
přehled o obsahu zásuvkové skříně. Štítek je chráněn 
průhledným krytem a po stranách plastovými zátkami.

Blokace zásuvek
Při vysunutí jedné zásuvky zablokuje 
bezpečnostní mechanismus cen-
trálního zamykacího mechanismu 
všechny ostatní zásuvky. Brání tak 
převrácení skříně dopředu.

Jednoduchý výsuv
Kvalitní mechanismus na 
kuličkových ložiscích s nosností 
70 kg a výsuvem 88 %. Vodicí lišty 
výsuvného mechanismu jsou 
v bočnicích korpusů skříní 
stavitelné po 25 mm v závislosti na 
výšce zásuvky. Přestavení zásuvky 
provedete jednoduše a bez 
nástrojů a lehce si nakon¦gurujete 
celou sestavu zásuvek ve skříni. 

Plnovýsuv
Konstrukce výsuvu zajistí 
100 % vysunutí zásuvky a umožní 
tak přístup k celé její ploše. Vodicí 
lišty výsuvného mechanismu jsou 
v bočnicích korpusu zásuvkové 
skříně stavitelné po 25 mm. 
Plynulý, tichý chod, maximální
zatížení 200 kg.

ZG 54 × 36DZE 27 × 36DZD 36 × 27DZC 54 × 27DZB 36 × 36DZA 27 × 27D ZH 19 × 36D ZK 45 × 36D ZL 19 × 27D ZN 27 × 19D ZP 36 × 19D ZR 45 × 19D

1D = 17 mm
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