
Szafy C + P FLEX+ naprawdę potrafią wszystko.  

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł 

spożywczy, skład budowlany, posterunek służby 

drogowej czy przemysł wytwórczy: FLEX+ jest 

produktem wybieranym wszędzie tam, gdzie 

trzeba wysuszyć od środka i z wierzchu mokre 

i wilgotne ubrania oraz sprzęt, a także, jeśli 

zajdzie taka konieczność, wstępnie rozgrzać. 

Powietrze z otoczenia jest zasysane i kierowane 

z określoną prędkością przez element wentyl-

acyjno-grzewczy do wnętrza szafy. Tam z kolei 

wydobywa się z różnych otworów wylotowych 

umieszczonych w zależności od konfiguracji 

szafy, np. w rurach bądź uchwytach na buty, 

programów wentylacji i ogrzewania zapewniają 

energooszczędne i efektywne użytkowanie. 

Gniazdko o mocy 230 V może być dodatkowym 

źródłem zasilania wykorzystywanym np. do 

ładowania rowerów elektrycznych czy innych 

akumulatorów przenośnych.
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Liczba na szafę
 2 komory dla  

2 osób
 2 komory dla 

1 osoby

Uchwyt na kask 2x 1x

Półka na czapki – 1x

Półka składana 2x 1x

Uchwyt na rękawice 4x 4x

Listwa z haczykami 2x 2x

Wanna ze stali nierdzewnej 2x 2x

Gniazdko w komorze

Wieszak na ubrania do suszenia – 2x

Lustro 2x 1x

Półeczka na drobiazgi 2x 1x

Zamek 2x 1x

Uchwyt na buty 4x 4x

kaski itp. Odprowadzona wilgoć ucieka do 

pomieszczenia, co ma pozytywny wpływ na stan 

powietrza w pomieszczeniu zimą, gdy powietrze 

grzewcze jest suche. 

Czasy pracy szaf FLEX+ można wygodnie 

kontrolować za pomocą aplikacji. Niezależne obiegi

OPCJONALNIE ZAMAWIANE
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	 Bez	działań	dodatkowych

	 Suszenie	powietrzem	o	temperaturze	pokojowej

	 Suszenie	rozgrzanym	powietrzem	(38°C)

Szafy do suszenia FLEX+  
MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ FUNKCJI SUSZENIA I OGRZEWANIA

■   Technologia FLEX+ umożliwia najszybsze suszenie odzieży roboc-
zej. Mokra odzież zostaje całkowicie wysuszona w wyjątkowo 
energooszczędny sposób w ciągu 1-3 godzin!

■   Pobór energii elektrycznej w trybie czuwania wynosi <0,15 W, w try-
bie wentylacji 8,8 W, a w trybie ogrzewania 1000 W

■   Solidna stalowa konstrukcja z wielofunkcyjnym systemem 
modułowym, otwieranymi na zewnątrz drzwiami i wypalaną powłoką 
wysokiej jakości

■   Wysokość korpusu 2100 mm (razem z nóżkami lub cokołem 2200 mm)

■   Korpus i drzwi stalowe standardowo cynkowane metodą elektrolityczną

WYKRES SUSZENIA

WERSJE

Czas suszenia w min

Ilość cieczy w ml

2 komory dla 2 osób,  
wys. 2350 x szer. 700 x głęb. 600 
mm  
Nr zamówienia: 46113-2118  
Drzwi stalowe: 2499 EUR   
drzwi z laminatu HPL: + 160 EUR 

2 komory dla 1 osoby,  
wys. 2350 x szer. 700 x głęb. 600 mm  
Nr zamówienia 46112-21181  
Drzwi stalowe: 2469 EUR  
drzwi z laminatu HPL: + 160 EUR 

(Cennik sprzedaży bez VAT / ważny od 1.01.2022 r.)

Odzież 
Warunki pomiaru: 22°C i 48% względnej wilgoci 
llość cieczy: 100 ml 

NASZA RADA, JAK SKUTECZNIE WYSUSZYĆ UBRANIE,  
NIE MARNUJĄC ENERGII: 
WIECZOREM 3 GODZINY SUSZENIA POWIETRZEM Z WENTYLATORA, RANO 1/2 
GODZINY SUSZENIA ROZGRZANYM POWIETRZEM, CAŁOŚĆ STEROWANA ZA 
POMOCĄ APLIKACJI.

2 komory dla 2 osób

 
W każdej komorze:

1x uchwyt na kask

2x uchwyt na rękawice

2x uchwyt na buty

1x półka składana

1x listwa z haczykami

1x wanna ze stali nierdzewnej

Drzwi

każde 1x lustro

1x półeczka na drobiazgi

1x zamek 

Komora lewa:

1x uchwyt na kask

4x uchwyt na rękawice

4x uchwyt na buty

1x półka składana

1x listwa z haczykami

1x wanna ze stali 
nierdzewnej 

Komora prawa:

1x półka

2x wieszak na ubrania do 
suszenia

1x listwa z haczykami

1x wanna ze stali nierdzewnej

Drzwi 1x lustro

1x półeczka na drobiazgi

1x zamek 

■   Fronty wykonane ze stali lub drewnopodobnego lamina-
tu HPL dodatkowo podnoszą walory estetyczne

■  Zastosowane w konstrukcji podwójne ściany zapewniają 
   wysoką stabilność

■   Gładkie ściany wewnętrzne – higieniczne i łatwe do 
czyszczenia

■  Perforowana półka poprawia wentylację

■  Wygodna obsługa jednostki sterującej za pośrednictwem  
   aplikacji (Apple lub Android)

■  Kabel zasilający z wtyczką Schuko o długości ok. 5 m.

2 komory dla 1 osoby
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