
 

 

Skrinky MKB 

na skladovanie čistého a špinavého oblečenia 

 

                      

 

 

 

 
Popis: 

Skrinky MKB sú veľmi praktické úžitkové skrinky, ktoré sa používajú okrem iného na distribúciu zdravotníckych a bezpečnostných 
predmetov, na vyzdvihnutie čistého oblečenia a vrátenie špinavého oblečenia. Každá skrinka je uzamknutá nezávislým kľúčom a spoločný 
rám umožňuje otváranie všetkých skriniek súčasne. Osoba zodpovedná za distribúciu pracovných a bezpečnostných materiálov má prístup 
ku všetkým skrinkám, aby mohla kontrolovať stav zásob a pravidelne ich doplňovať, pričom každý zamestnanec získava svoje pridelené 
prostriedky individuálne. 

Hlavnou výhodou skriniek MKB je výrazné zníženie spotreby materiálov OOPP, a tým zníženie nákladov. Modul s držiakom na 
vrece na špinavé oblečenie umožňuje ľahké spadnutie špinavého oblečenia cez otvor pre otvorenie vo dverách. Modulárna konštrukcia 
skriniek MKB umožňuje ich voľnú konfiguráciu a dáva možnosť kombinovať ich s ostatnými spoločenskými skrinkami z našej ponuky. 

Aplikovaná technológia prípravy povrchu procesom fosfátovania zirkónom a konverzie zirkónu na kov poskytuje veľmi dobrú 
priľnavosť náteru a správnu antikoróznu ochranu. 

Použitý práškový náter je certifikovaný Poľským ústavom hygieny  bez ťažkých kovov a škodlivých látok a má požiarnu klasifikáciu 
pre nehorľavé výrobky. Na skrinky je záruka 5 rokov! 

Dostupné možnosti: 

 

   



 

 

Skrinky MKB 

na skladovanie čistého a špinavého oblečenia 
 

 
MKB2 MKB4 MKB5 

Na distribúciu osobných ochranných pracovných prostriedkov Na zber špinavého oblečenia 

   

Kód: MKB   0235120101 MKB   0236120101 MKB   0237120101 

Počet boxov: 22 11 1 

Rozmery: 1800x800x500 mm 1800x400x500 mm 

 
Vlastnosti: 

MKB2 
 
 

 

 

✓ 2 stĺpce, 11 boxov v stĺpci 

✓ vnútorné rozmery boxu: 151x398.5x478 mm 

(H x W x D) 

✓ medzipriestor boxu: 137.6x245mm (H x W) 

✓ každá skrinka je uzamknutá nezávislým kľúčom 

✓ ľavý aj pravý stĺpec majú stredový rám, ktorý 

umožňuje otvoriť všetky políčka v jednom stĺpci 

súčasne 

✓ zámky na oboch rámoch majú rovnaký počet, aby sa 

dali obidva otvoriť jedným kľúčom 

✓ police sú nitované 

✓ maximálne zaťaženie na policu 10 kg 

✓ hmotnosť: ~73 kg 

 

 

 

Konštrukcia:  

 

• korpus: oceľový plech hr. 0,6-0,8 mm  

• dvere: oceľový plech hr. 0,8 mm  

• rám: oceľový plech hr. 1,5 mm  

• polica: oceľový plech hr. 0,6 mm  

 

 



 

 

Skrinky MKB 

na skladovanie čistého a špinavého oblečenia 
 

MKB4  

✓ 11 boxov 

✓ vnútorné rozmery boxu: 151x398.5x478mm  

(H x W x D) 

✓ medzipriestor boxu: 137.6x245mm (H x W) 

✓ každá skrinka je uzamknutá nezávislým kľúčom 

✓ stredový rám, ktorý umožňuje otváranie všetkých 

boxov súčasne 

✓ police sú nitované 

✓ maximálne zaťaženie na policu 10 kg 

✓ hmotnosť: ~39 kg 

 

 

Konštrukcia:  

 

• korpus: oceľový plech hr. 0,6-0,8 mm  

• dvere: oceľový plech hr. 0,8 mm  

• rám: oceľový plech hr. 1,5 mm  

• polica: oceľový plech hr. 0,6 mm  

 

MKB5  

✓ 1 priehradka uzamknutá kľúčom 

✓ vnútorné rozmery priehradky: 1759,4x399,5x478 

mm (H x W x D) 

✓ medzipriestor priehradky: 1722x321mm (H x W) 

✓ vo vnútri priestoru  je nainštalovaný držiak vrecka 

✓ vo dverách je záklopka na vhadzovanie, ktorá 

umožňuje vhodiť špinavé oblečenie priamo do 

vrecka  

✓ hmotnosť: ~28 kg 

 

 

Konštrukcia:  

 

 

• korpus: oceľový plech hr. 0,8 mm  

• dvere: oceľový plech hr. 0,8 mm  

• držiak vaku: oceľový plech 0,8-1,0 mm  

 

 


