Klimatinė kamera –
konteineris
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Klimatinė kamera: Tai daugiau
nei izoliuotas konteineris
Papildomai – izoliuoti langai,
skleidžiantys šviesą ir gryną orą

Jau gamykloje
galima įmontuoti
kondicionierių...

Privalumai:
• Pirmasis surenkamas ir izoliuotas greito
montavimo konteineris su beribėmis
panaudojimo galimybėmis
• Greitai sumontuojamas ir
išmontuojamas, jo buvimo vietą galima
keisti bet kuriuo metu
• Mažos sandėliavimo, transportavimo ir
eksploatacinės išlaidos

Informacija apie
gaminį:

• Pagaminta iš High-End Saandwichpaneelen
• Dideles apkrovas atlaikančios grindys
• Mobilus ir paslankus, nesvarbu transportuojama
autokrautuvu ar kranu
• Atitinka aukščiausius reikalavimus, susijusius su
apsauga nuo vagystės ir vandalizmo

Kokybės
vadyba

Aplinkosaugos
vadyba

info@RaumAusStahl.de
www.RaumAusStahl.de

Darbų saugos
vadyba

Aukščiausiam saugumui /
patikimumui:

Lango grotos ir apsauginės stiklo
plokštės efektyviai saugo nuo
nekviestų svečių (Papildoma
įranga)

Taip pat ir su „Safety-Lock-Paket“
(galima tiekti su apsauga nuo vagių
– velke ir spyna)

Papildomai:
•
•
•
•
•

Langai / stiklo apsauginė plokštė / lango grotos
Kondicionierius
Konvektorius
Velkė - apsaugai nuo vagių / Safeety-Lock-Paket
Privažiavimo rampa
Techniniai duomenys – Klimatinis konteineris
Plotis išorinis /vidinis
Gylis išorinis / vidinis
Aukštis išorinis / vidinis
Durų matmenys
Grindys

TSC-2,4x3,1

TSC-2,4x4,1

2400 / 2275 mm
3100 / 2975 mm
2415 / 2215 mm
1000x2200 mm
OSB oder isoliert

2400 / 2275 mm
4100 / 3975 mm
2415 / 2215 mm
1000x2200 mm
OSB oder isoliert
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...ir / arba
konvektorių!

