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Szafki gazowe 
SzG-N, SzG-W

Opis i zastosowanie

Szafka gazowa to szafka osłonowa przeznaczona do montażu gazomierzy i zaworów gazowych. Pełni funkcję zarówno estetyczną 
jak i zabezpieczającą przed uszkodzeniem lub ingerencją osób niepowołanych. Wymiar szafki należy dobierać do ilości 
lub wielkości gazomierzy bądź istniejącej wnęki. Standardowo wykonane są z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor 
żółty farbami o zwiększonej odporności na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych (wilgotność, różnice temperatur). 
Drzwiczki zamykane są na kluczyk (istnieje możliwość zamówienia z kluczykiem patentowym). Drzwi szafki wyposażone są 
w otwory wentylacyjne. Podejście rur gazowych do gazomierzy jest boczne lub od dołu szafki.

Materiał i wykonanie

Szafki standardowo wykonane są z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo na kolor biały RAL 1023 (w przypadku szafki 
podtynkowej lakierowana jest tylko część frontowa). Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie szafki ze stali nierdzewnej 
(gat. 1.4301 lub 1.4404). Ze względu na miejsce montażu szafki gazowe dzielimy na podtynkowe, natynkowe i wnękowe. 
Drzwiczki wyposażone są w zamek monetowy lub otwierany kluczykiem patentowym. W standardzie drzwiczki są wystawiane 
z szafki (zdejmowane) - na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania drzwi otwieranych na zawiasach.
Szafki w standardzie nie posiadają wyposażenia umożliwiającego montaż gazomierzy.

Wymiary

Szafki gazowe produkowane są na zamówienie. Wymiar szafki wg życzenia klienta.
L - szerokość otworu montażowego
H - wysokość otworu montażowego

SZAFKA WNĘKOWA

Wymiar A Wymiar B

mm

600 400

600 600

600 800

400 600

Przykładowe wymiary szafek

Szafka wnękowa przeznaczona jest do zabudowy wnęki. Składa się z ramki mocowanej do bocznej ściany wnęki oraz drzwi 
zaopatrzonych w zamek monetowy lub otwierany kluczykiem patentowym. Szafka lakierowana jest proszkowo na dowolny kolor 
z palety RAL (standard RAL 1023).
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L - szerokość otworu montażowego
H - wysokość otworu montażowegowąsy 

montażowe

Szafki produkowane na podstawie podanych wymiarów wnęki LxH

drzwiczki zdejmowane

otwory wentylacyjne
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Wymiary - c.d.

SZAFKA NATYNKOWA
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szafka wykonana ze stali ocynkowanej 
lakierowanej proszkowo na kolor
żółty RAL1023

Przykładowe wymiary szafek

szafki natynkowe 
w standardzie 
nie posiadają pleców

montaż szafki do ściany

Szafka natynkowa ma zastosowanie w przypadku 
gdy nie jest możliwe wykonanie wnęki w ścianie. 

drzwiczki zdejmowane

Wymiar A Wymiar B Wymiar C

mm

600 400 250

600 600 250

600 800 250

400 600 250

otwory 
wentylacyjne

Szafki gazowe 
SzG-N, SzG-W

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

SzG- 'R' / 'LxH' / 'G' / 'RAL' / 'M' 

'R'

'LxH'
'G'
'RAL'
'M'

- rodzaj szafki:
P - podtynkowa
N - natynkowa
W - wnękowa
- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
- głębokość szafki
- kolor szafki wg palety RAL (standard RAL1023*)
- materiał: 
OC - stal ocynkowana*
AL - aluminium 
KO - stal nierdzewna (gat. 1.4301 lub 1.4404)

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry

* - w przypadku szczególnych warunków na miejscu montażu prosimy o podanie takich informacji
      (np. bez tylnej lub dolnej ściany)
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