
SZAFA SKRYTKOWA Z  
FUNKCJĄ ŁADOWANIA

PEŁNA MOBILNOŚĆ DZIĘKI SZAFOM DO ŁADOWANIA FIRMY C+P



 RAL 9016 / 9016  RAL 9016 / 110 80 60  RAL 9016 / 2000  RAL 9016 / 5012

 RAL 7035 / 7035  RAL 7035 / 7016  RAL 7035 / 5010  RAL 7035 / 3003

SZAFA SKRYTKOWA DO ŁADOWANIA EVOLO 
48, JEDNOCZĘŚCIOWA

KOMPAKTOWA
■ Z czterema skrytkami do bezpiecznego przechowywania akumula-torów i 

innych przyborów na niewielkiej przestrzeni

■ Z dwoma przyłączami elektrycznymi w każdej skrytce (gniazdka 230 V)

■ Solidna stalowa konstrukcja z wysokiej jakości wypalaną powłoką

■ Drzwi otwierane na prawą stronę, na solidnych zawiasach zwrotnicowych

■ Wygodny amortyzator drzwi umożliwiający delikatne zamykanie

■ Z zamkniętym cokołem – pod szafą nie gromadzi się brud

■ Użytkowa wielkość schowka (wys. x szer. x głęb.): 375 x 330 x 465

■ Dwa różne warianty zamka

■ Fronty opcjonalnie dostępne w czterech wariantach kolorystycznych

SZAFA SKRYTKOWA DO ŁADOWANIA EVOLO 48, 
DWUCZĘŚCIOWA

PODWÓJNE M IEJSCE
■ Z ośmioma skrytkami do bezpiecznego przechowywania akumula-torów i 

innych przyborów na niewielkiej przestrzeni

■ Z dwoma przyłączami elektrycznymi w każdej skrytce (gniazdka 230 V)

■ Solidna stalowa konstrukcja z wysokiej jakości wypalaną powłoką

■ Drzwi otwierane na prawą stronę, na solidnych zawiasach zwrotnicowych

■ Wygodny amortyzator drzwi umożliwiający delikatne zamykanie

■ Z zamkniętym cokołem – pod szafą nie gromadzi się brud

■ Użytkowa wielkość schowka (wys. x szer. x głęb.): 375 x 330 x 465

■ Dwa różne warianty zamka

■ Fronty opcjonalnie dostępne w czterech wariantach kolorystycznych

Numer zamówienia: 48020-1204EB -XXX

Numer zamówienia: 48020-220404EB -XXX

-Wybór koloru

-Wybór koloru

WYBÓR KOLORU
Korpus / przód

Inne kolory na zamówienie



Szafy do ładowania C + P: akumulatory są bezpiecznie przechowywane 
przez noc lub podczas pracy, przerw lub konserwacji, a jednocześnie są 
ładowane. 

Nasze szafy do ładowania zapewniają wystarczająco dużo miejsca, 
aby bezpiecznie schować pozostałe przybory, takie jak torby lub kaski 
ochronne.

MIEJSCE DO PRZECHOWYWANIA

Poszczególne skrytki zapewniają wystarczającą ilość 
miejsca dla użytkowników. Stal, z której wykonane 
są szafy, jest gładka i łatwa do czyszczenia.

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIE-
ŻĄ

Szafy skrytkowe C + P są opcjonalnie dostępne 
z dwoma różnymi, niezawodnymi systemami 
zamykania. W każdej wersji standardowej są zamek 
bębenkowy i po dwa klucze. 

Alternatywnie dostępny jest niezawodny elektro-
niczny zamek na kod PIN. Elektronika zapewnia 
wiele regulowanych funkcji i trybów pracy dla 
zmieniających się lub stałych użytkowników.

ELEKTRYCZNOŚĆ

W każdej skrytce zainstalowane są dwa gniazdka 
230 V z atestem GS, które można wykorzystać do 
ładowania wszystkich urządzeń ze standardowym 
podłączeniem zasilania.

TO WŁAŚNIE OFERUJĄ SZAFY DO 
ŁADOWANIA C + P



C +P Möbelsysteme GmbH & Co. KG 

Boxbachstraße 1 · 35236 Breidenbach / Niemcy 

tel.: +496465919-888 · faks: +496465919-555 

info@cp.de · www.cp.de

C +P – pionierzy w kwestiach zrównoważonego rozwo-

ju i jakości!

Nasz system zarządzania jakością, środowiskiem i energią ma 

certyfikat zgodności z normami ISO 9001, 14001 i 50001 

przyznany przez DMSZ (Niemieckie Towarzystwo Certyfikacji 

Systemów Zarządzania). 

ZALETY SZAF SKRYTKOWYCH C + P:

	■ Stabilna konstrukcja stalowa: trwała i ognioodporna, przetestowana przez GS

	■ Wysoka jakość wykonania: umożliwia sprawne użytkowanie, chroni przed ura-
zami

	■ Gładkie powierzchnie: higieniczne i łatwe do czyszczenia

	■ Dużo miejsca do przechowywania: wystarczająco dużo miejsca na akumulatory 
i inne przybory w każdej skrytce

	■ Dwa gniazda 230 V na skrytkę

	■ Zabezpieczenie przed kradzieżą: opcjonalnie dostępne zamki bębenkowe lub 
na kod PIN

	■ Wentylacja: specjalne rozwiązanie wentylacyjne w tylnej ścianie szafy stymuluje 
optymalne odprowadzanie ciepła

	■ Elastyczne w użyciu: nadają się również do ładowania innych urządzeń, 
takich jak smartfony, laptopy, tablety lub inne akumulatory ze standardowym 
podłączeniem zasilania

	■ Atrakcyjny wygląd: dostępne w czterech różnych wariantach kolorystycznych


