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O firmě
Společnost Tritón Pardubice založená v roce 1993 je ryze 
českým výrobcem datových a telekomunikačních rozvaděčů, 
datových center, šatních skříní, kovového a dílenského 
nábytku a mnoha dalších výrobků.

Firma sídlí na okraji Pardubic, ve Starém Mateřově, a rozkládá 
se na ploše 36 000 m². V současných pěti halách s rozlohou 
16 000 m² probíhá ucelený vývoj a výroba pouze vlastních 
výrobků prodávaných pod značkou TRITON.

Nejnovější technologie, automatizace a robotizace zajišťují 
maximální kvalitu našich výrobků a tím nám umožňují být 
po mnoho let předním dodavatelem na českém i evropském 
trhu.

V současné době firma zaměstnává více jak 200 pracovníků. 
Obrat v roce 2020 přesáhl hranici 400 mil. Kč.

7. 12. 2021 byla zkolaudovaná nová výrobní hala s užitnou 
plochou téměř 3 000 m2. 



5



6

Kolíkovací stroj

Automatizovaný stříkací box práškové lakovny

Nestingové obráběcí centrum
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UV LED tiskárna

Nestingové obráběcí centrum

Balící centrum

Olepovačka hran

Automatizované frézovací centrum s podavačem
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Modular

Šatní skříně Triton Modular přicházejí s novým a jedinečným 
variabilním konceptem. Korpus skříňky, vyrobený z ocelového  
plechu, je připraven se maximálně přizpůsobit našim 
zákazníkům, ať už chtějí 2-dveřovou skříňku, 4-box, 6-box, 
8-box, případně další kombinace.

Dveře skříňky mohou být plechové nebo z laminované 
dřevotřísky a je možné je orientovat vlevo, vpravo nebo jako 
pravo-levé. Uchyceny ke korpusu jsou pomocí kvalitních 
nábytkových pantů Hettich.

Dveře jsou standardně připravené na cylindrické zámky nebo 
na otočné uzávěry BURG. Poličky v sobě mají integrované 
držáky na chromové šatní tyče.

Základní rozměry skříní jsou 1970 x 600 x 500 mm  
nebo 1970 x 800 x 500 mm (v x š x h).

Všechny skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu  
a dodávány kompletně smontované již z výroby.

Nábytkové kování Hettich Detail poličky s chromovou šatní tyčí Nivelační nožičky
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Modulární šatní skříňky Triton je možné 
přizpůsobit nejčastěji poptávaným variantám 
- to vše při použití jednotného korpusu. Stojiny 
a dělící příčka mají perforace vhodné k různému 
umístění dveří, polic a zámků. 

Tato variabilita umožňuje dodatečnou úpravu 
skříněk zákazníky, např. pokud je nutné zvýšit 
kapacitu šatny, ale nelze provést stavební úpravy.

Kovové části skříněk jsou ošetřeny práškovou 
barvou. U dveří z 18 mm laminované dřevotřísky 
je použitá ABS hrana o síle 2 mm zaručující 
dlouhou životnost materiálu.

Modular

kov šedá 
(RAL 7035) 

kov černá 
(RAL 9005) 

lamino antracit kov modrá 
(RAL 5005)

lamino bílé

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 
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4-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500 1970 x 800 x 500

Počet oddílů 4 4

Vybavení 4 x tyč 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 59 / 63 69 / 74

Objednací kód IVC-20-X65-XXX-X1 IVC-20-X85-XXX-X1

2-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500 1970 x 800 x 500

Počet oddílů 2 2

Vybavení 2x tyč, 2x police 2x tyč, 2x police

Hmotnost netto / brutto (kg) 60 / 64 70 / 75

Objednací kód IVD-20-X65-XXX-X1 IVD-20-X85-XXX-X1

6-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500 1970 x 800 x 500

Počet oddílů 6 6

Hmotnost netto / brutto (kg) 60 / 65 71 / 76

Objednací kód IVE-20-X65-XXX-X1 IVE-20-X85-XXX-X1

8-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500 1970 x 800 x 500

Počet oddílů 8 8

Hmotnost netto / brutto (kg) 63 / 68 74 / 79

Objednací kód IVF-20-X65-XXX-X1 IVF-20-X85-XXX-X1

AS Fitness Nový JičínNeubau  Klinikum Fulda
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Digitální potisk dveří  

Spolu s novou řadou modulárních skříní nabízíme možnost 
větší individualizace. K té může přispět i vlastní potisk dveří  
na barevné UV tiskárně. Na dveře je možné natisknout loga, 

hesla a mnoho dalšího. Dveře s potiskem se dají jednoduše 
ošetřit navlhčeným hadrem. Neváhejte nás kontaktovat pro 
více detailů.

Digitální potisk

I´M FIT  Liberec
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Šatní skříňky
Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge

Šatní skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu 
povrchově upraveného práškovou barvou v kombinaci 
s laminovanou dřevotřískou ve volitelných barevných dekorech. 
Veškeré hrany jsou opatřeny 2 mm ABS hranou.  
Skříňky mají předvrtané otvory pro případné doplnění polic.

Perforace na plechové konstrukci zaručuje účinné odvětrávání. 
Skříňky je možné sešroubovat k sobě a vytvořit tak jeden 
kompaktní stabilní celek. 

Šatní skříňky v kombinaci ocelového plechu a laminované 
dřevotřísky nabízejí svým provedením a vysokou kvalitou 
spolehlivé vybavení v šatnách různých zařízení, jako jsou firmy, 
školy, sportovní zařízení, nemocnice, fitness centra apod. 

Základní řada laminované dřevotřísky obsahuje dekory  
javor mandal, fleetwood champagne, třešeň locarno, dub 
bardolino, dub corbridge  a borovice.

Po dohodě je možné použít jakýkoliv jiný dekor ze vzorkovníku 
na základě individuální poptávky.

Základní paleta barev ocelového skeletu se skládá z odstínů  
RAL 7035 (světle šedá) a RAL 9005 (černá).

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 
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Tuhá rámová konstrukce

Odvětrávací systém

Unikátní panty (otevírání dveří 
téměř pod úhlem 180°)

Chromová šatní tyč

Nivelační nožičky

Praktické police

Šatní skříňky – lamino / kov
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1-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1525 x 420 x 500 1750 x 420 x  500 1970 x 420 x 500

Počet oddílů 1 1 1

Vybavení 1 x police, 1 x tyč 1 x police, 1 x tyč 2 x police, 1 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 31 / 38 35 / 42 39 / 45

Objednací kód ISS-15-B45-XXX-X2 ISS-18-B45-XXX-X2 ISS-20-B45-XXX-X2

2-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1525 x 600 x 500 1750 x 600 x  500 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 2 2 2

Vybavení 2 x police, 2 x tyč 2 x police, 2 x tyč 4 x police, 2 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 48 / 54 54 / 60 62 / 69

Objednací kód ISD-15-B65-XXX-X2 ISD-18-B65-XXX-X2 ISD-20-B65-XXX-X2

1-dveřové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 420 x 780 2195 x 420 x 780

Počet oddílů 1 1

Vybavení 1 x police, 1 x tyč 1 x police, 1 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 39 / 47 43 / 51

Objednací kód ISS-20-B48-XXX-A2 ISS-22-B48-XXX-A2

2-dveřové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 780 2195 x 600 x 780

Počet oddílů 2 2

Vybavení 2 x police, 2 x tyč 2 x police, 2 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 57 / 65 63 / 71

Objednací kód ISD-20-B68-XXX-A2 ISD-22-B68-XXX-A2

2-dveřové s lavičkou a integrovaným roštem
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 780 2195 x 600 x 780

Počet oddílů 2 2

Vybavení 2 x police, 2 x tyč 2 x police, 2 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 61 / 69 67 / 75

Objednací kód ISD-20-B68-XXX-R2 ISD-22-B68-XXX-R2

3-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1750 x 900 x  500 1970 x 900 x 500

Počet oddílů 3 3

Vybavení 3 x police, 3 x tyč 6 x police, 3 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 74 / 80 86 / 91

Objednací kód IST-18-B95-XXX-X2 IST-20-B95-XXX-X2
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2-dveřová šedá RAL 7035/lamino třešeň locarno

2-dveřová 
šedá RAL 7035/lamino javor 

mandal

2-dveřová s lavičkou 
šedá RAL 7035/lamino borovice

3-dveřová šedá RAL 7035/lamino javor mandal

2-dveřová s lavičkou 
šedá RAL 7035/lamino třešeň locarno

Šatní skříňky – lamino / kov
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4-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1525 x 600 x 500 1750 x 600 x  500 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 4 4 4

Vybavení 4 x tyč 4 x tyč 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 49 / 57 54 / 60 59 / 66

Objednací kód ISC-15-B65-XXX-X2 ISC-18-B65-XXX-X2 ISC-20-B65-XXX-X2

4-boxové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 780 2195 x 600 x 780

Počet oddílů 4 4

Vybavení 4 x tyč 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 58 / 66 67 / 75

Objednací kód ISC-20-B68-XXX-A2 ISC-22-B68-XXX-A2

4-boxové s lavičkou a integrovaným roštem
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 780 2195 x 600 x 780

Počet oddílů 4 4

Vybavení 4 x tyč 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 62 / 70 71 / 79

Objednací kód ISC-20-B68-XXX-R2 ISC-22-B68-XXX-R2

 „Z“ skříňky
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 800 x 500

Počet oddílů 4

Vybavení 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 69 / 77

Objednací kód ISZ-20-B85-XXX-X2

6-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 900 x 500

Počet oddílů 6

Vybavení 6 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 78 / 88

Objednací kód ISE-20-B95-XXX-X2

8-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 8

Vybavení -

Hmotnost netto / brutto (kg) 59 / 66

Objednací kód ISF-20-B65-XXX-X2

3-dveřové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 900 x 780 2195 x 900 x 780

Počet oddílů 3 3

Vybavení 3 x police, 3 x tyč 3 x police, 3 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 77 / 85 85 / 90

Objednací kód  IST-20-B98-XXX-A2  IST-22-B98-XXX-A2
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4-boxová šedá RAL 7035/lamino 
javor mandal

4-boxová “Z“ 
šedá RAL 7035/lamino javor mandal

6-boxová 
černá RAL 9005/lamino dub bardolino

8-boxová 
černá RAL 9005/lamino černá / javor 

mandal

4-boxová 
šedá RAL 7035/lamino dub bardolino

4-boxová s lavičkou 
černá RAL 9005/lamino dub corbridge

Šatní skříňky – lamino / kov
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Golf Club Pyšely

Krokodýlek, Olomouc

Nordic Lockers

Saunový ráj Holice
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Základní škola Schulzovy sadyGolfový resort Malacky Eurovalley Golf Park

Fitness Sokolov

Reference
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Celolaminované šatní skříňky

Calolaminové šatní skříňky v nadčasovém dekoru jsou vyráběny 
kompletně z laminované dřevotřísky o síle 18 mm. Jednoduchý 
a elegantní design doplňují cylindrické zámky se dvěma 
klíči. Veškeré hrany jsou ošetřeny 2 mm ABS hranou, čímž je 
zaručená dlouhá životnost šatních skříněk.

Odvětrávání skříňky je řešeno mezerou mezi dveřmi  
a korpusem.

Základní řada laminové dřevotřísky obsahuje dekory javor 
mandal, fleetwood champagne, třešeň locarno, dub bardolino, 
dub cordbridge a borovice.

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge
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Celolaminované šatní skříňky
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1-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 420 x 500

Počet oddílů 1

Vybavení 2 x police, 1 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 39 / 45

Objednací kód ILS-20-B45-XXX-XN

2-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 2

Vybavení 4 x police, 2 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 62 / 69

Objednací kód ILD-20-B65-XXX-XN

2-dveřové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 780

Počet oddílů 2

Vybavení 2 x police, 2 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 57 / 65

Objednací kód ILD-20-B68-XXX-AN

3-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 900 x 500

Počet oddílů 3

Vybavení 6 x police, 3 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 86 / 91

Objednací kód ILT-20-B95-XXX-XN

4-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 4

Vybavení 4 x police, 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 59 / 66

Objednací kód ILC-20-B65-XXX-XN

4-boxové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 780

Počet oddílů 4

Vybavení 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 58 / 66

Objednací kód ILC-20-B68-XXX-AN
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 „Z“ skříňky
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 800 x 500

Počet oddílů 4

Vybavení 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 69 / 77

Objednací kód ILZ-20-B85-XXX-XN

6-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 900 x 500

Počet oddílů 6

Vybavení 6 x police, 6 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 78 / 88

Objednací kód ILE-20-B95-XXX-XN

8-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 8

Vybavení -

Hmotnost netto / brutto (kg) 59 / 66

Objednací kód ILF-20-B65-XXX-XN

10-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 800 x 500

Počet oddílů 8

Vybavení -

Hmotnost netto / brutto (kg) 59 / 66

Objednací kód ILG-20-B85-XXX-XN

Celolaminované šatní skříňky
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Kovové šatní skříňky

Kovové šatní skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového 
plechu povrchově upraveného práškovou barvou.  
Technologie práškové barvy plně vyhovuje požadavkům 
našich klientů, barva je vysoce odolná vůči chemickému 
a mechanickému poškození. 

Tuhá rámová konstrukce zajišťuje pevnost a stabilitu každé 
skříně. Vyztužené dveře lze díky unikátnímu systému pantů 
otevřít pod úhlem téměř 180°.  Perforace ve dveřích a kovové 
konstrukci zaručují dostatečné odvětrávání. Nivelační nožičky 
jsou součástí každé dodávky.

Skříňky je možné sešroubovat k sobě a vytvořit tak jeden 
kompaktní stabilní celek.

Typickou vlastností skříněk Triton je jejich nadčasový design  
a vysoká kvalita zpracování. Uplatnění najdou především  
v šatnách různých zařízení, jako jsou např.: firmy, školy, 
sportovní zařízení, nemocnice apod.

Základní paleta barev sestává z odstínů RAL 7035 (světle šedá), 
RAL 5005 (modrá) a RAL 9005 (černá).

Další barevné provedení je možné dle vzorníku RAL na základě 
individuální poptávky. kov černá 

(RAL 9005)
 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

4-boxová 
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005
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Tuhá rámová konstrukce

Odvětrávací systém

Vyztužené dveře, 
unikátní panty

Pevná dělící příčka

Nivelační nožičky

Praktické police

Šatní skříňky – kovové
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1-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1525 x 420 x 500 1750 x 420 x  500 1970 x 420 x 500

Počet oddílů 1 1 1

Vybavení 1 x police, 1 x tyč 1 x police, 1 x tyč 2 x police, 1 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 29 / 35 32 / 39 36 / 43

Objednací kód ISS-15-A45-XXX-X2 ISS-18-A45-XXX-X2 ISS-20-A45-XXX-X2

2-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1525 x 600 x 500 1750 x 600 x  500 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 2 2 2

Vybavení 2 x police, 2 x tyč 2 x police, 2 x tyč 4 x police, 2 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 44 / 51 50 / 57 57 / 63

Objednací kód ISD-15-A65-XXX-X2 ISD-18-A65-XXX-X2 ISD-20-A65-XXX-X2

1-dveřové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 420 x 780 2195 x 420 x 780

Počet oddílů 1 1

Vybavení 1 x police, 1 x tyč 1 x police, 1 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 37 / 45 40 / 48

Objednací kód ISS-20-A48-XXX-A2 ISS-22-A48-XXX-A2

2-dveřové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 780 2195 x 600 x 780

Počet oddílů 2 2

Vybavení 2 x police, 2 x tyč 2 x police, 2 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 54 / 62 58 / 66

Objednací kód ISD-20-A68-XXX-A2 ISD-22-A68-XXX-A2

2-dveřové s lavičkou a integrovaným roštem
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 780 2195 x 600 x 780

Počet oddílů 2 2

Vybavení 2 x police, 2 x tyč 2 x police, 2 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 58 / 66 62 / 70

Objednací kód ISD-20-A68-XXX-R2 ISD-22-A68-XXX-R2

3-dveřové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1750 x 900 x  500 1970 x 900 x 500

Počet oddílů 3 3

Vybavení 3 x police, 3 x tyč 6 x police, 3 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 67 / 77 76 / 86

Objednací kód IST-18-A95-XXX-X2 IST-20-A95-XXX-X2
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1-dveřová 
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005

3-dveřová s lavičkou 
šedá RAL 7035/černá RAL 9005

3-dveřová 
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005

2-dveřová šedá RAL 7035/modrá RAL 5005 2-dveřová s lavičkou šedá RAL 7035

Šatní skříňky – kovové
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4-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1525 x 600 x 500 1750 x 600 x  500 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 4 4 4

Vybavení 4 x tyč 4 x tyč 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 48 / 55 52 / 58 57 / 63

Objednací kód ISC-15-A65-XXX-X2 ISC-18-A65-XXX-X2 ISC-20-A65-XXX-X2

4-boxové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x  780 2195 x 600 x 780

Počet oddílů 4 4

Vybavení 4 x tyč 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 58 / 64 61 / 69

Objednací kód ISC-20-A68-XXX-A2 ISC-22-A68-XXX-A2

4-boxové s lavičkou a integrovaným roštem
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x  780 2195 x 600 x 780

Počet oddílů 4 4

Vybavení 4 x tyč 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 62 / 68 65 / 73

Objednací kód ISC-20-A68-XXX-R2 ISC-22-A68-XXX-R2

 „Z“ skříňky
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 800 x 500

Počet oddílů 4

Vybavení 4 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 64 / 74

Objednací kód ISZ-20-A85-XXX-X2

6-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 900 x 500

Počet oddílů 6

Vybavení 6 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 73 / 83

Objednací kód ISE-20-A95-XXX-X2

3-dveřové s lavičkou
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 900 x 780 2195 x 900 x 780

Počet oddílů 3 3

Vybavení 3 x police, 3 x tyč 3 x police, 3 x tyč

Hmotnost netto / brutto (kg) 72 / 79 79 / 84

Objednací kód IST-20-A98-XXX-A2 IST-22-A98-XXX-A2



29

8-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 600 x 500

Počet oddílů 8

Vybavení –

Hmotnost netto / brutto (kg) 54 / 61

Objednací kód ISF-20-A65-XXX-X2

15-boxové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1750 x 900 x 500

Počet oddílů 15

Vybavení –

Hmotnost netto / brutto (kg)  94 / 104

Objednací kód ISO-18-A95-XXX-X2

15-boxová šedá RAL 7035/šedá RAL 7035 a modrá RAL 50054-boxová s lavičkou šedá RAL 7035/modrá RAL 5005

Šatní skříňky – kovové
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Tritón Pardubice, spol. s r.o. Tritón Pardubice, spol. s r.o.

AgrarlandtechnikZákladní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše

Euro Bus
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Reference

Internationale Schule Hamburg Vodovody a kanalizace Přelouč

Hotel Melia Wien Dostihový spolek Pardubice

ZŠ a MŠ Chotíkov APAG Elektronik s.r.o. 

Neu Mitte Schule
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Police pro rozvodný panel Otvor pro elektroinstalaci

Golfové skříně
Golfové skříně slouží pro bezpečné ukládání golfových vozíků  
a dalšího golfového vybavení. Police pro odkládání rozvodného 
panelu nebo nabíječky na vozík je umístěna na boku skříňky. 

Otvor v zadní části umožňuje snadný přívod kabeláže dovnitř 
skříně. Uživatelé ocení vhodně umístěný košík na míčky a jiné 
drobnosti na vnitřní straně vyztužených dveří.

Perforace ve dveřích a v přední části korpusu zaručuje cirkulaci 
vzduchu. Bezpečí uchovaných věcí zajišťují kvalitní zámky. 

Golfové skříňky Triton jsou svojí výškou uzpůsobeny k použití  
ve dvou patrech nad sebou.
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Na přání Vám můžeme poskytnout 
grafický výkres Vašeho projektu.

Golfové skříně - kovové
Výška x šířka x hloubka (mm) 1250 x 550 x 550 1250 x 825 x 550 1250 x 825 x 1100

Vybavení košík pro odkládání golfových míčků a drobností, police pro rozvodný panel

Hmotnost netto / brutto (kg) 36 / 43 44 / 50 62 / 69

Objednací kód IGS-13-A55-XXX-XX IGS-13-A85-XXX-XX IGS-13-A80-XXX-XX

Golfové skříně

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 
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Golf resort BuchholzGolf Club Pyšely

Golf Club Gams WerdenbergMigros Golfplatz Moossee

City & Country Golfclub Am WienerbergGolf Mstětice

Golfplatz CleebronnLes Bois
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Reference

Golf club Pardubice - Lázně Bohdaneč

Golf Club Bad Rappenau
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Skříně pro sedla a uzdění

Skříně pro sedla a uzdění jsou určené především pro 
uskladnění jezdeckých sedel a doplňků. Jsou vyrobeny 
z kvalitního elektrolyticky pozinkovaného plechu povrchově 
upraveného práškovou barvou. 

Tato kombinace zajišťuje vysokou odolnost vůči 
chemickému a mechanickému poškození.

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 
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Skříně pro sedla a uzdění
Výška x šířka x hloubka (mm) 1100 x 600 x 600

Počet oddílů 1

Vybavení košík pro odkládání drobností, 2 x držák na sedlo, včetně háčku na uzdečku, 2 x kovový věšák na uzdečku

Hmotnost netto / brutto (kg) 42 / 47

Objednací kód KSS-11-A66-XXX-X1

Skříně pro sedla a uzdění
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Skříně na míče

Skříně na míče slouží k uložení všech druhů míčů, např. v prostorách 
tělocvičen a sportovních areálů. 

Kovové skříně na míče jsou vybavené čtyřmi výškově nastavitelnými 
policemi, které jsou zakončené zvýšeným ohybem a mají zpětný sklon, 
který brání vypadnutí míčů ze skříně.

Skříně na míče z laminované dřevotřísky o síle 18 mm disponují 
jednou pevnou policí a dvěmi stavitelnými policemi pro větší 
variabilitu skříně. V případě potřeby lze další police dodat zvlášť. 
Veškeré hrany jsou opatřeny 2 mm ABS hranou.

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge
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Skříně na míče
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 900 x 400 2100 x 1200 x 600

Počet oddílů 1 1

Vybavení 4 stavitelné police,  
držák na dresy

1 pevná police, 2 stavitelné police,  
otočný uzávěr Burg

Hmotnost netto / brutto (kg) 70 / 75 135 / 143

Objednací kód IMS-20-A94-XXX-X1 YYAT18-0002-16 lamino dub corbridge

kov lamino

Skříně na míče
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Hokejové a víceúčelové boxy

Hokejový box je vyrobený z laminované dřevotřísky 
a je ideální do šaten zimních stadionů. Uplatnění 
najde i v dalších sportovních zařízeních, kde není 
třeba uzavřených skříní. 

Hokejový box se nabízí ve dvou základních 
variantách - s otevřeným nebo uzavřeným 
prostorem pod lavicí.

Součástí boxu je jedna uzamykatelná schránka 
s vhozem na osobní věci, dva dvojité háčky a dvě 
odkládací police. Skříň je určena pro jednu až dvě 
osoby.

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge
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Hokejové a víceúčelové boxy

Hokejové a víceúčelové boxy
Výška x šířka x hloubka (mm) 1970 x 800 x 600 1970 x 800 x 600

Počet oddílů 1 1

Vybavení 2x police, 1x box,  2x dvojháček,  
otevřený prostor pod pevnou lavicí

2x police, 1x box,   
2x dvojháček

Hmotnost netto / brutto (kg) 63 / 68 67 / 74

Objednací kód IAH-20-B86-XXX-X0 IAH-20-B86-XXX-X1
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HPL univerzální box 
je vyrobený z vysokotlakého laminátu, který je  
extrémně odolný a je ideální do šaten všech 
profesionálních a poloprofesionálních klubů. 

Navrhnuty jsou dvě varianty. 
Varianta hráčská se šířkou 800 mm a varianta 
brankářská se šířkou 1000 mm. Protože se jedná 
o exkluzivní záležitost, nabízíme široké spektrum 
dekorů, abychom vyhověli požadavkům všech 
klubů  na jejich barevné kombinace.

Hokejový box HPL
Výška x šířka x hloubka (mm) 2180 x 800 x 650 2180 x 1000 x 650

Vybavení 2x police, 3x háček, 
úložný prostor pod výklopnou lavicí

2x police, 3x háček, 
úložný prostor pod výklopnou lavicí

Hmotnost netto / brutto (kg) 90 / 96 107 / 113

Objednací kód NPAT18-0002-11 hráč NPAT18-0002-01 brankař
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Hokejové a víceúčelové boxy
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Fredericia Idrætscenter

HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice

HC Dynamo Pardubice

HC Warnsdorf
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Reference

HC Poděbrady Umeå FC

Vendsyssel FF Vendsyssel FF

Vendsyssel FF
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Skříně na lyže a snowboardy

Skříně na lyže a snowboardy jsou určeny pro vybavení lyžáren hotelů, 
penzionů a skidepotů v lyžařských areálech. 

Skříně se vyznačují tuhou svařovanou konstrukcí z pozinkovaného 
ocelového plechu lakovaného odolnou práškovou barvou. 

Zadní kryt je připraven pro účinný vysoušecí systém bot. Speciální 
perforace ve dveřích a zádech zaručuje cirkulaci vzduchu uvnitř skříně.

Varianta s 2/3 policí umožňuje využít na odkládání dlouhých předmětů 
plnou výšku skříně.

Skříně je možné vybavit pozinkovanou vanou nebo roštem.

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

NLAT20-0005-66 – Vana pro SKI 320x600, šikmá, vyjímatelná
NLAT20-0005-67 – Vana pro SKI 520x600, šikmá, vyjímatelná
NLAT20-0005-68 – Rošt pro SKI 320x600, vyjímatelný
NLAT20-0005-69 – Rošt pro SKI 520x600, vyjímatelný
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Skříně na lyže a snowboardy
Výška x šířka x hloubka (mm) 2155 x 320 x 600 2155 x 520 x 600

Počet oddílů 1 1

Vybavení 1 x police 1 x police

Hmotnost netto / brutto (kg) 44 / 49 54 / 58

Objednací kód LSS-21-A36-XXX-X2 - pozink LSS-21-A56-XXX-X2 - pozink

Objednací kód s 2/3 policí LSS-21-A36-XXX-X3 - pozink LSS-21-A56-XXX-X3 - pozink

Vysoušecí systémy 
Vysoušecí systémy bot, lyžáků a holínek pracují na principu neustálé 
cirkulace proudu teplého vzduchu, který je vháněn do sušeného předmětu. 
Teplý vzduch okolo 45°C (při okolní teplotě 15°C až 25°C) je ideální pro 
rychlé, hygienické a bezpečné sušení. Vysoušeče jsou standardně vyráběny 
s analogovým časovacím zařízením, které umožňuje nastavení doby vypnutí 
od 1 do 120 minut.

Vysoušecí systémy mají široké využítí v různých odvětvích jako např. hasičské 
záchranné sbory, chemické laboratoře, stavební firmy, průmyslové provozy, 
zemědělské objekty, hotely, chaty, penziony, správy a údržby silnic, armáda, 
policie, hokejové kluby, fotbalové kluby a další.

Vysoušeč lze využít jako: vysoušeč bot, lyžáků, holínek, sušící skříň.

Skříně na lyže a snowboardy

Varianta s 2/3 policí.
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Hotel Harmony Bergbahnen Belalp Blatten

Deep Pec pod Sněžkou Hotel Svatý Vavřinec

Hotel Svatý Vavřinec
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Skříně na lyže a snowboardy

 Grandhotel Hradec, Pec pod Sněžkou

Orea Resort HoralOrea Resort Horal

Orea Resort Horal
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Skříňky pro hasiče  
a záchranné složky

Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchranné složky.

Jedná se o svařovanou konstrukci z ocelového plechu tloušťky 
1 mm. Zaručují okamžitou dostupnost zásahového oděvu 
kdykoli je třeba.

Nožičky nejsou standardním vybavením skříně.  
Lze je dokoupit samostatně.  

Skříňky je možno za příplatek vybavit speciálním  
sklopným držákem přilby.  Prostým zatažením za přilbu  
se držák sklopí a její odebrání je tak mnohem snazší.

Objednací kód: IAI-01-XXX-XXX-X1Objednací kód: IAI-02-XXX-IXX-T1
kov červená 
(RAL 3000)
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IPA IPB

IPB
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 400 x 500 

Počet oddílů 1

Vybavení 1 x uzamykatelný box, chromová šatní tyč, 3 x kovový háček na oděv,  
speciální odvětrávání mezi skříněmi (perforace v bočních krytech)

Hmotnost netto / brutto (kg) 41/46

Objednací kód IPB-18-A45-IIR-X2 (mechanický kódový zámek),  
IPB-18-A45-IIC-X2 (cylindrický zámek)

IPA
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 500 x 500

Počet oddílů 2

Vybavení 2 x police, chromová šatní tyč, držák na přilbu, 
3 x kovový háček na oděv

Hmotnost netto / brutto (kg) 48 / 53

Objednací kód IPA-18-A55-IIR-X1 (mechanický kódový zámek),  
IPA-18-A55-IIC-X1 (cylindrický zámek)

Skříňky pro hasiče
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IPC IPD

IPC
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 1000 x 600

Počet oddílů 2 

Vybavení chromová šatní tyč s háčky, vnitřní držák na přilbu, 
háčky na opasek, uzamykatelné úložné boxy 

Hmotnost netto / brutto (kg) 71/ 78

Objednací kód IPC-18-A16-IIR-D2 (mechanický kódový zámek),  
IPC-18-A16-IIC-D2 (cylindrický zámek)

IPD
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 1000 x 600

Počet oddílů 2

Vybavení chromová šatní tyč s háčky, vnitřní držák na přilbu, háčky na opasek,  
uzamykatelné úložné boxy, vysoušeč (příkon 500 W/hod) 

Hmotnost netto / brutto (kg) 95 / 101

Objednací kód IPD-18-A16-IIC-D2(cylindrický zámek),  
IPD-18-A16-IIR-D2 (mechanický kódový zámek)
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IPO IPS

IPO
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 750 x 500 

Počet oddílů 2

Vybavení chromová šatní tyč, držák na přilbu, 3 x kovový  
háček na oděv, speciální odvětrávání

Hmotnost netto / brutto (kg) 49 / 55

Objednací kód IPO-18-X75-IIX-X1

Tato sestava skříní je určena pro přímou montáž na stěnu a je dodávána v demontovaném stavu  
v balení o rozměrech cca 1800 x 350 x 550 mm.

IPS Základní / doplňující sestava
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 1000 x 500 

Počet oddílů 3 

Vybavení chromová šatní tyč, 3 x držák na přilbu, 
 speciální odvětrávání

Hmotnost netto / brutto (kg) 48 / 55 41 / 48

Objednací kód IPS-18-X15-IIX-ZX IPS-18-X15-IIX-DX – bez bočnice

Skříňky pro hasiče
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IPE – X1

54

IPE (X1)
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 1600 x 500

Počet oddílů 2 

Vybavení

chromová šatní tyč s háčky, držák na přilbu, 
2x háček na oděv a opasek, rošt

ve skříni: chromovaná šatní tyč, 2x háček na oděv, 
3x dvouháček, 2x police

Hmotnost netto / brutto (kg) 100/ 106

Objednací kód IPE-18-A85-IIC-X1 (cylindrický zámek)
IPE-18-A85-IIR-X1 (mechanický kódový zámek)
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IPE – X2 IPF

55

Skříňky pro hasiče

IPE (X2)
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 1600 x 500 

Počet oddílů 2

Vybavení

1x chromová šatní tyč, 2x háček na oděv, rošt na boty, háček na opasek, 
příprava na držák přilby na čepici

1x uzamykatelná skříň s chromovou šatní tyčí, 2x kovový háček na oděv, 
3x dvojháček, 2x police, speciální odvětrávání

Hmotnost netto / brutto (kg) 113 / 119

Objednací kód IPE-18-A85-IIC-X2 (cylindrický zámek)
IPE-18-A85-IIR-X2 (mechanický kódový zámek)

IPF
Výška x šířka x hloubka (mm) 1780 x 800 x 600 

Počet oddílů 2

Vybavení 1 x uzamykatelný box, ližiny na přilbu, chromová šatní tyč, 
4 x kovové háčky na oděv, 2 háčky na boku uvnitř skříně

Hmotnost netto / brutto (kg) 62 / 68

Objednací kód IPF-18-A86-IIC-X1 (cylindrický zámek)
IPF-18-A86-IIR-X1 (mechanický kódový zámek)
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Feuerwehr Buochs Ennetbürgen

Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon ZOO Hluboká nad Vltavou

Freiwillige Feuerwehr Erpfting Freiwillige Feuerwehr Munchehof
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Feuerwehr Hamburg

Bayerisches Rotes Kreuz Bayerisches Rotes Kreuz

Nordic Lockers Nordic Lockers

Reference
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285

19
0

54

Multifunkční úložná stěna

Materiál
Stěna s moduly je vyrobena z velmi kvalitního 
ocelového plechu povrchově upraveného 
práškovou barvou s hladkým povrchem.
Povrch je velmi snadno udržovatelný a odolný.

Montáž
Snadná montáž pouhým nasunutím háčků na 
zadní straně schránek do otvorů v základní 
desce a zajištění šroubovým spojem.

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

na letáky, klíče, léky, poštu, defibrilátor

Základem je deska, která  umožňuje jednoduché upevnění modulů 
v různé početní kombinaci. Příkladně může obsahovat pouze 4 ks 
poštovních schránek a 4 kapsy na letáky. Vždy se tak dodává pouze  
v konkrétní kombinaci.

NA LETÁKY

Rozměry

šířka 285 mm

výška 190 mm

hloubka 54 mm

Hmotnost

0,46 kg

IUS-PR-XXX-XXX-X1

Moduly:
Barevnost

Závěsné moduly a deska se dodávají v dvoubarevné 
kombinaci šedá / modrá 

POUŽITÍ:

ZDRAVOTNICTVÍ

PRŮMYSL

STÁTNÍ SPRÁVA

ŠKOLSTVÍ

BYTOVÉ DOMY
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NA KLÍČE

Rozměry

šířka 300 mm

výška 400 mm

hloubka 80 mm

Hmotnost

3,96 kg

NA LÉKY

Rozměry

šířka 300 mm

výška 400 mm

hloubka 120 mm

Hmotnost

4,00 kg

NA POŠTU

Rozměry

šířka 300 mm

výška 400 mm

hloubka 80 mm

Hmotnost

3,26 kg

NA DEFIBRILÁTOR

Rozměry

šířka 500 mm

výška 400 mm

hloubka 200 mm

Hmotnost

8,19 kg

IUS-04-K38-XXX-X1

IUS-04-L31-XXX-X1

IUS-04-P38-XXX-X1

IUS-04-D52-XXX-X1

Multifunkční stěna
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B C

A

ANTI-Covid
PROGRAM

Poštovní box

Poštovní box pro chytré vyzvedávání rozměr-
ných zásilek od přepravních společností bez 
přítomnosti adresáta.

Box je uzamčen zámkem s číselným kódem a 
umožňuje tak doručovateli bezpečné uložení 
zásilky po sdělení jedinečného kódu adresá-
tem. 

Box je dostupný ve 3 velikostech. 

Všechny boxy jsou vybaveny rektifikačními 
nožičkami a otvory v zadní stěně pro ukotvení 
ke zdi.

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

Volitelně lze vybrat digitální zámek, který může být 
dotykový s až 8 místným kódem, nebo dotykový s 
kódem a čtečkou otisků prstů + Bluetooth pro dálkové 
ovládání pomocí aplikace v mobilním zařízení.

typ A B C hmotnost

(mm) (kg)

   IBP-06-A44-XXX-X1 600 400 400 13

   IBP-06-A54-XXX-X1 650 500 450 16,21

   IBP-10-A66-XXX-X1 1000 600 650 28,54

Barevnost

Poštovní box je možné objednat jednobarevný nebo 
dvoubarevný v kombinaci dle vzorníku.
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ANTI-Covid
PROGRAM

Stojan na dezinfekci  
s odkapem

Dávkovač dezinfekčního roztoku s plně 
automatickým spouštěním pohybovým 
senzorem. 

Rozměry:

šířka 300 mm

výška 1350 mm

hloubka 400 mm

Hmotnost:

10,48 kg

Základ stojanu je vyroben z plechu tl. 4 mm, 
profil stojanu z plechu tl. 2mm, svařená 
konstrukce je nerozebiratelná. 

Použití:

ZDRAVOTNICTVÍ

PRŮMYSL

STÁTNÍ SPRÁVA

ŠKOLSTVÍ

BYTOVÉ DOMY

ANTI – Covid

Objednací kôd: IDS-14-X43-XXX-X1
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kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

Hygienický stojan

Závěsné moduly a deska se dodávají v dvoubarevné 
kombinaci šedá / modrá nebo šedá / černá.

včetně odpadkového koše

s možností rozšíření moduly:

kapsa na grafiku

držák na papírové utěrky

držák na roušky

držák na kapesníky nebo rukavice

dávkovač dezinfekčního roztoku

Použití:

ZDRAVOTNICTVÍ

PRŮMYSL

STÁTNÍ SPRÁVA

ŠKOLSTVÍ

BYTOVÉ DOMY

Modul pro umístění grafiky
umožňuje vložit a snadno 
vyměňovat  informační 
letáky ve formátu A4.

Na výběr je ze dvou typů 
dávkovačů dezinfekčního 
roztoku: manuální nebo plně 
automatický se spouštěním 
pohybovým senzorem. 
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ANTI-Covid
PROGRAM

Rozměry

šířka 400 mm

výška 1600 mm

hloubka 500 mm

Hmotnost

16,2 kg včetně odpadkového koše

Moduly
NA PAPÍROVÉ UTĚRKY

NA ROUŠKY

NA KAPESNÍKY NEBO RUKAVICE

STOJAN VČETNĚ ODPADKOVÉHO  
KOŠE

DÁVKOVAČ DEZINFEKČNÍHO  
ROZTOKU

NA GRAFIKU

IDS-PR-XXX-XXX-P4 IDS-PR-XXX-XXX-P2

IDS-PR-XXX-XXX-P1 IDS-PR-XXX-XXX-P3

IDS-16-X45-XXX-X1

Manuální dávkovač
Merida TOP -Spray

Automatický dávkovač
AUTOMATIC Merida ONE

Deska umožňuje jednoduché 
upevnění modulů přiloženými 
šrouby s maticí do připravených 
otvorů. 

ANTI – Covid
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Skříňky na klíče

Skříňky na klíče z ocelového plechu se skleněnými dveřmi 
zaručují dokonalý přehled o klíčích. 

Skříňky lze snadno připevnit na zeď. Háčky jsou vyrobeny 
z ocelového plechu. Uzamykání skříňky je zajištěno pomocí 
cylindrického zámku. 

Skříňka z laminované dřevotřísky v dekoru javor slouží   
k úschově klíčů. Háčky jsou vyrobeny z ocelového plechu.  
Uzamykání skříňky je zajištěno cylindrickým zámkem.

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge
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Skříňky na klíče
Výška x šířka x hloubka (mm) 670 x 370 x105 670 x 620 x 105 990 x 620 x 105

Počet háčků 50 háčků (5 x řada po 10 ks) 100 háčků (5 x řada po 20 ks) 160 háčků (10 x řada po 16 ks)

Hmotnost (kg) 8 12 18

Objednací kód IAK-06-C41-XXX-X1 IAK-06-C61-XXX-X1 IAK-09-C61-XXX-X1

Skříňky na klíče z laminované dřevotřísky
Výška x šířka x hloubka (mm) 615 x 560 x 125

Počet háčků 100 háčků (5 x řada po 20 ks)

Hmotnost (kg) 12

Objednací kód LAK-06-B51-CAA-X1

Skříňky na klíče
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Šatní lavice  
Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska

Šatní lavice a stěny slouží jako vybavení 
šaten pro provozy, tělocvičny, školy 
a sportovní kluby.  Jsou vyrobeny 
z robustních ocelových profilů  
30 x 30 mm. 

Sedací plocha je osazena laminovanou 
deskou s 2 mm ABS hranou. 

Nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky. 
Věšáková stěna je vybavena praktickými 
věšáky v barvě profilů.

Na vyžádání je možné konstrukci 
přizpůsobit pro odkládání obuvi.

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 

kov černá 
(RAL 9005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge
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Šatní lavice a stěny 

Šatní lavice
Výška x šířka x hloubka (mm) 460 x 1200 x 350 460 x 1500 x 350 460 x 2000 x 350 460 x 2000 x 550

Hmotnost (kg) 14 18 25 26

Objednací kód ITL-04-X03-XXX-X2 ITL-04-X04-XXX-X2 ITL-04-X05-XXX-X2 ITL-04-X01-XXX-X2

Šatní lavice s věšáky jednostranná
Výška x šířka x hloubka (mm) 1800 x 1200 x 430 1800 x 1500 x 430 1800 x 2000 x 430

Počty věšáků 8 10 13

Hmotnost (kg) 67 75 89

Objednací kód ITV-04-X01-XXX-X3 ITV-04-X02-XXX-X3 ITV-04-X03-XXX-X3

Šatní lavice s věšáky oboustranná
Výška x šířka x hloubka (mm) 1800 x 1200 x 830 1800 x 1500 x 830 1800 x 2000 x 830

Počty věšáků 16 20 32

Hmotnost (kg) 111 121 150

Objednací kód ITV-08-X01-XXX-X3 ITV-08-X02-XXX-X3 ITV-08-X03-XXX-X3
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Policové regály

Kovový policový regál 
Univerzální šroubovaný regál pro archivy, dílny a sklady. Přestavitelnost 
polic je v násobcích 45 mm.
Nosnost polic: 100 kg
Max. zatížení regálu: 500 kg

Dodává se v demontu.

Svařovaný policový regál – kombinace kov / laminovaná 
dřevotříska 
Police z laminované dřevotřísky tl. 18 mm jsou  vsazené do kovového 
rámu. Doporučujeme ukotvit do zdi připravenými otvory ve stojinách.
Nosnost polic: 75 kg
Max. zatížení regálu: 450 kg

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge



69

Kovový policový regál
Výška x šířka x hloubka (mm) 2000 x 1000 x 400 2000 x 1000 x 500 2000 x 1000 x 400 2000 x 1000 x 500

Provedení pozink pozink barva barva

Vybavení 5 x police 5 x police 5 x police 5 x police

Hmotnost netto / brutto (kg) 38 / 39 44 / 45 29 / 30 34 / 35

Objednací kód IAR-20-X14-XXX-X1 IAR-20-X15-XXX-X1 IAR-20-X14-CCX-X1 IAR-20-X15-CCX-X1

Svařovaný policový regál – kombinace kov / laminovaná dřevotříska 
Výška x šířka x hloubka (mm) 2000 x 1000 x 500

Provedení lamino

Vybavení 6 x police

Hmotnost netto / brutto (kg) 63 / 69

Objednací kód IDR-20-X15-XXX-X1

Policové regály
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Dílenský pracovní stůl

Univerzální a flexibilní pracovní stůl pro dílny, školní učebny, sklady i garáže.

Stavitelné nohy pro nastavení výšky pracovní desky v krocích po 50 mm
Dodávané délky stolů (mm):  750,1200,1500,1700, 2000
Hloubka u všech délek stolů (mm): 700
Nosnost stolu (kg): 500 při rovnoměrném zatížení
Pracovní plocha: masivní buková spárovka o tloušťce 40 mm, sražené vrchní hrany
Pevné profilované podnoží: svařené z ocelových profilů, zadní traverza pro vyšší tuhost
Povrchová úprava kovových profilů: práškový lak
Možnost ukotvení stolu k podlaze.
Stůl se dodává rozložený včetně montážního materiálu
Snadná montáž

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 
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KRESLIL / DRAWN

Revizni datum

SCHVÁLIL
DEROVÁNÍ

Zakotovany rozmer bez informace o toleranci je v toleranci:
±0,2mm nebo ± 0,5°

JMÉNO/NAME
jaroslavb

DATUM / DATE
27.01.20

NÁZEV

SIZE
A3

REV

MĚŘÍTKO: HMOTNOST: SHEET 1 OF 4

OHYBÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

SVÁŘENÍ

CCXXAATT2200--00005566--0011__DDSS__22000000xx
jaroslavb 29.01.2020

Plocha 37,11 cm2
0,000 kg

2000 700

A

DETAIL A

65
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KRESLIL / DRAWN

Revizni datum

SCHVÁLIL
DEROVÁNÍ

Zakotovany rozmer bez informace o toleranci je v toleranci:
±0,2mm nebo ± 0,5°

JMÉNO/NAME
jaroslavb

DATUM / DATE
27.01.20

NÁZEV

SIZE
A3

REV

MĚŘÍTKO: HMOTNOST: SHEET 1 OF 4

OHYBÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

SVÁŘENÍ

CCXXAATT2200--00005566--0011__DDSS__22000000xx
jaroslavb 29.01.2020

Plocha 37,11 cm2
0,000 kg

2000 700

A

DETAIL A
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Dílenský stůl
Šířka (mm) 750 1 200 1 500 1 700 2 000

Výška x hloubka (mm) 655 – 1005 x 700 655 – 1005 x 700 655 – 1005 x 700 655 – 1005 x 700 655 – 1005 x 700

Objednací kód

RAL7035 CXAT20-0056-05 CXAT20-0056-04 CXAT20-0056-03 CXAT20-0056-02 CXAT20-0056-01

RAL 5005 UXAT20-0056-05 UXAT20-0056-04 UXAT20-0056-03 UXAT20-0056-02 UXAT20-0056-01

Dílenské stoly
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Objednací kód Rozměry š x v x h Váha (kg) Barva

Kontejner dílenského stolu 4 x zásuvka BXAT20-0056-14

570 x 600 x 550

40 černý skelet, černé zásuvky

Kontejner dílenského stolu 4 x zásuvka CXAT20-0056-14 40 šedý skelet, šedé zásuvky

Kontejner dílenského stolu – dveře CUAT20-0056-20 26 šedý skelet, modrá dvířka

Kontejner
Kontejnery s dveřmi a policí
1 x police
dveře na magnety 
lze zaměnit otevírání dveří levé/pravé
vnitřní  police stavitelná v rastru 21,5 mm,  
upevněno 4 ks šroubů M5, světlost horního  
oddílu od 105–190 mm
povrchová úprava práškovým lakem

Kontejnery se zásuvkami
4 x zásuvka
1 x horní zásuvka - vnitřní výška 80 mm
3 x spodní zásuvka - vnitřní výška 130 mm
teleskopický výsuv zásuvek - 100%
nosnost zásuvek 45 kg
povrchová úprava kontejneru práškovým
lakem šedá/modrá, RAL 7035/5005  kov modrá 

(RAL 5005)
kov šedá 

(RAL 7035) 
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Pojízdná skříň pro pacienty 
Skříňka je vybavena uzamykatelnou schránkou na osobní věci  
a madly pro snadnou manipulaci. 

Snadná mobilita celé skříně při přesunu pacienta je zaručena  
4 kolečky (2 s brzdou). 
 
Díky hladkému povrchu je snadné udržet skříňku čistou.  

Doplňkový program 
a kooperace

Doplňkový kovový program
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Víceúčelový box
Víceúčelový box byl vyvinut převážně pro uložení malých 
předmětů jako jsou peněženky, mobilní telefony a další 
cennosti, které při své aktivitě chcete mít v bezpečí.  
O bezproblémové zabezpečení se stará otočný zámek Burg,  
který zabrání vniknutí neoprávněné osoby. Své osobní věci 
můžete v klidu odložit bez jakýchkoliv starostí.

Stůl pro rozhodčí 
Laminový stůl pro rozhodčí se perfektně hodí do všech  
sportovišť. Disponuje velkou plochou a průchodkou,  
která umožňuje snadný přístup k napájení elektronického  
zařízení. Kolečka s brzdou zajišťují lehkou manipulaci.
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Kovové noční stolky

Korpusy světel

Botník pod šatní skříňky 
Botník je uzpůsobený pro použití pod 2-dveřovou 
šatní skříňku. Botníky je také možné skládat na sebe.
 
Rozměr: 410 x 512 x 600 mm
Použití: umístění pod lavičku šatních skříní
Uzamykání: 2 x cylindrický zámek se 2 klíči
(možnost otočného uzávěru pro visací zámek)
Konstrukce: svařovaná s větracími otvory
Hmotnost: 14 kg

Objednací kód: IAB-04-C56-XXX-X1

Doplňkový kovový program
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Příslušenství

Police - kov, lamino

K našim šatním skříním nabízíme 
rozmanité příslušenství. 

Rozšířenou nabídku dekorů neleznete na straně 86. 

kov černá 
(RAL 9005)

 kov modrá 
(RAL 5005)

kov šedá 
(RAL 7035) 

lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

lamino  
dub corbridge
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Plastová podložka 
Rozměr: 270 x 345 mm
IZN-PV-X23-XXX-X1

Značení klíčů 
sada 01-50:  
IZN-SS-X02-XXX-X2
sada 001-100: 
IZN-SS-X02-XXX-X3

Nerezové značení klíčů 
sada 001-100: IAI-03-XXX-NXX-X11

Štítek k označení skříněk 
IZN-SS-X01-XXX-X2 - modrý
IZN-SS-X01-XXX-X3 - černý

Háček tvar „S“ 
IZN-SS-X03-XXX-X1- černý plast
IZN-SS-X07-XXX-X2 - kovový

Rozvodné panely
DIN: RAB-PD-X91-C1
ČSN: RAB-PD-X90-C1

Háček kovový tvar „9“
IAI-06-XXX-ZXX-X1

Stříška 15°
IAN-01-XX5-XXX-X1

Sada pro spojení skříněk
RAX-MS-X70-X1

Nivelační nožičky
součást balení

Příslušenství
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Zámky

Společnost Digilock byla založena v roce 1981 v Kalifornii.  Nyní se pyšní vysoce kvalitním zpracováním, 
které zjednodušuje zabezpečení a zlepšuje uživatelské prostředí díky inovacím, kvalitě a designu,  
pro který je společnost velmi vyhledávána. 

Firma BURG představuje již čtvrtou generaci rodinného podnikání, jehož historie sahá až do roku 1890, 
kdy byl vyroben první visací zámek. Dnes je BURG moderním dodavatelem zámků pro širokou oblast 
využití a patří mezi přední evropské výrobce zámkových systémů. Naší specializací jsou mechanické  
a elektronické zámky určené pro plechový i dřevěný nábytek.

Společnost Metra je komplexním dodavatelem řešení online uzamykacích systémů včetně čtecích zařízení, 
dotykových obrazovek, bar kódu, QR kódů a softwarových služeb.

Společnost ASC Solution se specializuje na komplexní dodávky zejména v oblasti elektronických 
přístupových systémů, pro hotely, lázně, sportovní centra, bytové domy, výrobní haly, zdravotní  
a vzdělávací zařízení a administrativní budovy.
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Digilock AXIS Keypad  

Digilock AXIS Keypad Slim  
Elegantní vzhled zámku od společnosti Digilock přináší čistý 
design a je dokonalým řešením pro uzamykání Vašich skříněk. 
Ovládání pomocí klávesnice se 4-místným kódem, který si volí 
každý uživatel nebo je napevno nastavený.  Každý zámek má 
vlastní motorek, důmyslný mechanismus zabraňuje zneužití 
díky motorizované západce. Dodávaný i ve verzi SLIM.

Digilock AXIS RFID  

Digilock AXIS RFID Slim  
Elegantní vzhled zámku od společnosti Digilock přináší čistý 
design a je dokonalým řešením pro uzamykání Vašich skříněk.
Ovládání pomocí čipových náramků či karet.  
Možnost volby volného nebo přiřazeného režimu. 
Každý zámek má vlastní motorek, důmyslný mechanismus 
zabraňuje zneužití díky motorizované západce. 
Dodávaný i ve verzi SLIM.

Zámky

Digilock Cue Keypad  
Ovládání pomocí klávesnice, zadáním 4-místného kódu. 
Možnost zadání nového kódu vždy po otevření. Digitální zámek 
na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá 
nutnost klíčů, čipových náramků, klíčenek a karet.

Digilock Cue RFID  
Ovládání pomocí čipových náramků či karet. Možnost volby 
volného nebo přiřazeného režimu. Digitální zámek na baterie  
s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá  
nutnost klíčů.
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Digilock SOLA Keypad  
Ovládání pomocí klávesnice, zadáním 4-místného kódu. 
Možnost zadání nového kódu vždy po otevření. Digitální zámek 
na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá 
nutnost klíčů, čipových náramků, klíčenek a karet. Zámky jsou 
vyráběny v horizontální i vertikální verzi.

Digilock SOLA RFID  
Ovládání pomocí čipových náramků či karet. Možnost volby 
volného nebo přiřazeného režimu. Digitální zámek na baterie 
s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost 
klíčů. Zámky jsou vyráběny v horizontální i vertikální verzi.
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Cylindrický zámek kov  
Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou 
standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Zámky je  
možno vybavit systémem generálního klíče (generální klíč  
je univerzální pro zámky do lamina i kovu).

Objednací kód: IZN-ZK-X24-XXX-X1 - pravý, levý zámek
 IZN-ZK-X08-XXX-X1 - generální klíč

Otočný uzávěr Burg
Uzamykání otočným uzávěrem, k fixaci v uzamčené poloze  
se používá visací zámek. Doporučený průměr třmene visacího 
zámku je 6 mm.

Objednací kód: IAZ-ZK-X67-XXX-X1 - pravý zámek
 IAZ-ZK-X66-XXX-X1 - levý zámek

Cylindrický zámek lamino  
Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou 
standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Zámky je 
možno vybavit systémem generálního klíče (generální klíč je 
univerzální pro zámky do lamina i kovu).

Objednací kód: IZN-ZK-X06-XXX-X1 - pravý zámek
 IZN-ZK-X07-XXX-X1 - levý zámek
 IZN-ZK-X08-XXX-X1 - generální klíč

Otočný bezpečnostní  uzávěr Burg
Uzamykání otočným uzávěrem, k fixaci v uzamčené poloze se 
používá visací zámek. Doporučený průměr třmene visacího 
zámku je 6 mm. Bezpečnostní uzávěr se po vložení třmenu 
visacího zámku volně protáčí a znemožňuje tak násilné 
protočení uzávěru v montážním otvoru.

Objednací kód: IAZ-ZK-X53-XXX-X1

Zámky
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Mechanický kódový Burg HZC 224  
Zámek s čtyřmístným kódem s možností jeho přestavení 
a systémem generálního klíče. Tento druh zámku doporučujeme 
především tam, kde se uživatelé často nestřídají (skříňky  
pro hasiče, golfové skříně).

Objednací kód: IZN-ZK-X40-XXX-X1 - pravý zámek
 IZN-ZK-X65-XXX-X1 - levý zámek
 IZN-ZK-X66-XXX-X1 - generální klíč

Mechanický kódový Burg  
Zámek s čtyřmístným kódem s možností jeho přestavení 
a systémem generálního klíče. Tento druh zámku doporučujeme 
především tam, kde se uživatelé často nestřídají (skříňky  
pro hasiče, golfové skříně).

Objednací kód: IZN-ZK-X26-XXX-X1 - pravý zámek
 IZN-ZK-X25-XXX-X1 - levý zámek
 IZN-ZK-X22-XXX-X1 - generální klíč

Mincovní zámek Burg 
Uzamykání je uzpůsobeno pro vhození zálohové mince 
hodnoty 10 Kč nebo 1 EUR. Klíč zůstává blokován v zámku do 
doby, než je vhozena mince a zamknuta skříň. Po odemknutí 
skříně je mince uvolněna a vrácena nebo zadržena v kasičce. 
Klíč opět zůstává blokován. Mincovní zámky je možné vybavit 
systémem generálního klíče, včetně kasičky.

Objednací kód: IZN-ZK-X16-XXX-X1 - pravý zámek na 10 Kč
 IZN-ZK-X17-XXX-X1 - levý zámek na 10 Kč
 IZN-ZK-X13-XXX-X1 - generální klíč

Burg Combi Pad 
Ovládání pomocí klávesnice, zadáním 4-místného nebo 
6-místného kódu. Robustní celokovový zámek „anti-vandal 
provedení“. Odolný proti vodě. Životnost baterie 60.000 
zamykacích cyklů. Generální klíč nahrazuje master code systém 
Zámek může být naprogramován dvěma způsoby: 
1. nastavitelný kód pro opakované použití jedním uživatelem 
2. zadání nového kódu vždy po otevření, pro jednorázové 
použití více uživateli.

Objednací kód: IZN-ZK-X29-XXX-X1 - pravý zámek
 IZN-ZK-X30-XXX-X1 - levý zámek
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Burg Corona
Ovládání pomocí karty nebo čipu. Kompatibilní s jinými 
systémy fungujícími na frekvenci 125 kHz nebo Mifare.
Jednouživatelský nebo víceuživatelský (multi-user) modus.
LED podsvícení. Zámek je vybaven dvěma bateriemi.

Objednací kód: IAZ-ZK-X60-XXX-X1 - zámek do lamina
 IAZ-ZK-X59-XXX-X1 - zámek do kovu

ACS 19-HU  
Digitální zámek od společnosti ACS Solution nabízí režim pevně 
přidělených skříněk, ale i volný výběr. Téměř celokovová, velmi 
odolná konstrukce. Ideální poměr cena / výkon.

KERONG  
Digitální zámek, který může být dotykový s až 8 místným 
kódem, nebo dotykový s kódem a čtečkou otisků prstů  
nebo RFID s číselným kódem, čtečkou otisků prstů + Bluetooth 
pro dálkové ovládání pomocí aplikace v mobilním zařízení.

Objednací kód: IZN-ZK-A10-XXX-X1 - zámek s čísel. kódem 
 IZN-ZK-A11-XXX-X1 - s čísel.kód, otisk prstu
 IZN-ZK-A12-XXX-X1 - RFID s čísel.kód, 
  otisk prstu, Bluetooth

Zámky



84

Systém šetrný k životnímu prostředí, který šetří čas, peníze a stres!  
Žádná správa skříněk, žádné rozbité klíče nebo zámky.
Inteligentní, bezpečný, nenáročný, centrálně řízený a uživatelsky přívětivý systém skříněk pro skladování v moderních kancelářích, 
sportovních komplexech a pro zaměstnance firem různých velikostí..

Eletronický zámek Metra
Centrální odemykání jednotlivých skříněk 
(neviditelné na dveřích) 
Otevírání dvířek skříňky vlevo, vpravo, 
nahoru, dolů a vpředu
Odolné vůči vandalismu
Automatické otevírání, otevírání zatlačením 
do dvířek
Zámek poháněn elektromotorem  
(vysoce spolehlivé řešení)

Metra displej
Centrální odemykání jednotlivých skříní pro 
denní nebo dlouhodobé využití skříňky.
RFID / 4-místný PIN kód pro otevření
nebo Metra čtečka
Vestavěný displej, omyvatelný, RFID systém
zabudovaný ve čtečce
Používá se s elektronickými zámky Metra

Metra čtečka
Pro Metra displej / Metra dotykový displej
Centrální odemykání jednotlivých skříní
Umožňuje použití různých klíčů
Použití vice klíčů pro jednu skříňku
Čtečka ISO (ISO RFID)
Čtečka Multi (99,9% z RFID systémů) 
LE (Legic™ RFID)
Bar kód nebo QR kód
Originální  HID™ Tech. (HID™ RFID)

Metra dotykový displej
Centrální odemykání jednotlivých skříní 
Vícejazyčná funkce
Vlastní branding obrazovky(dle výběru)
Pro skladování předmětů ve skříňkách  
a indikace skříňky 
Horizontální i vertikální pozice displeje
Používá se samostatně nebo se čtečkami 
Metra

MyMetraKey  
mobilní aplikace
Pro dálkové odemykání jednotlivých skříní 
Správa vzdálených skříní
Správa vice skříněk z jedné aplikace
Čistý design skříní

Software pro správu 
skříněk Metra
Kompletní vzdálená správa a přehled všech 
činností uživatelů a skříněk
Vzdálené přidávání a odebírání uživatelů
Vzdálené odemykání libovolných skříní
Pro různé řešení (denní využití, skříňky  
v pronájmu, pracoviště a skříňky na balíčky)
Podrobné reporty a statistiky (optimalizace 
využití zaměstnanecké skříňky)

Systém skříněk Metra  
pro jakékoliv řešení
Denní využití hosty a návštěvníky
Skříně na pracoviště pro zaměstnance nebo studenty
Využití pro doručování a vyzvedávání předmětů

Elektronický zámek 
Metra s čtečkou
Centrální odemykání jednotlivých dvířek  
s prostupem světla (volná, obsazená a alarm)
Otevírání dvířek skříňky vlevo, vpravo, 
nahoru, dolů a vpředu 
Odolné vůči vandalismu
Automatické otevírání, otevírání zatlačením 
do dvířek
Zámek poháněn elektromotorem  
(vysoce spolehlivé řešení) 
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Realizace projektů

Naše společnost zajišťuje kompletní dodání Vaší 
objednávky  - od odborné konzultace a výroby 
Vámi zvoleného produktu až po dopravu  
vlastním vozovým parkem nebo smluveným 
přepravcem, včetně rozbalení a usazení  
skříní na požadované místo. 

Technická podpora 
Rádi Vám poskytneme odbornou pomoc při výběru vhodného 
produktu. Na základě Vašich konkrétních požadavků 
navrhneme nejvhodnější rozměr, konstrukci a optimální systém 
uzamykání. V případě potřeby zajistíme zaměření Vašich 
prostorů a vypracujeme grafické návrhy se zvoleným řešením. 

Výroba  
Vlastní výroba probíhá na automatizovaných CNC strojích, což 
zvyšuje kvalitu a přesnost našich výrobků. Je pro nás důležité, 
aby každá realizace byla dle představ zákazníka, proto veškeré 
doplňkové vybavení jako značení skříní, klíčů, háčky, nivelační 
nožičky a jiné doplňky, jsou na přání zákazníka součástí zakázky.

Doprava 
Pro přepravu našich výrobků využíváme náš vozový park 
nebo smluveného dopravce. Dle místa realizace a přepravních 
rozměrů objednávky zvolíme nejlepší způsob přepravy.  
Mnoho projektů je realizováno na místech, kde je nutné  
použití hydraulického čela pro vykládku zboží. 

Montáž  
Posledním krokem k úspěšnému dokončení realizace daného 
projektu je rozbalení a usazení skříní na určené místo. Veškerý 
obalový materiál si odvezeme zpět.
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lamino 
javor mandal

lamino 
fleetwood champagne

Nabídka skladových dekorů
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lamino  
dub corbridge

lamino 
třešeň locarno

lamino 
borovice 

lamino 
dub bardolino

Dekory
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Rozšířená nabídka dekorů

dub tobacco craft 
K004

ořech opera 
0481

dub nagano
8431

ořech light select  
K008

crossline caramel 
8362

zebrano saliara 
8657

ořech guarnier 
9455

ořech light lyon
9614

dub sand expressive
K076
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royal blue 
0125

mamba green 
7190

dub white craft 
K001

kokos bolo 
8995

dark atelier 
4299

crossline latte 
8361

jilm smoked liberty 
K018

light atelier 
4298

chilli red 
7113

lime grass 
5519

Dekory
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Moving World Prague
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FF Mulda Golfplatz Moossee

Star Fitness Mulhouse

Magna Exteriors & Interiors

APAG Elektronik s.r.o. APAG Elektronik s.r.o.

Reference

Zoom Cycle Praha

Grandhotel Hradec, Pec pod Sněžkou
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Administrativní centrum Vinice Magna Exteriors & Interiors

Förderschule Schönebeck

3D Yoga Pardubice
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Reference

Knihovna VŠE, Praha

Vyncke s.r.o. Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše

Mergon Czech s.r.o.

Schule Eschlikon
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Jarý s.r.o.

Golf Resort Lipiny Tongo, Hradec Králové

Sportcentrum Ivanovice

Hardcore Gym Aarau
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Reference

Schrack Technik GmbH
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Fitness und Freizeitwelt Progress 
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Reference
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Mezinárodní veletrh fitness FIBO 2012 - Essen, Německo

Marketing – výstavy
Společnost Tritón má dlouholeté zkušenosti s výstavami,  
a to již od roku 1995. 

Mezinárodní veletrh fitness FIBO
 - Kolín nad Rýnem 2011 - 2015

Mezinárodní hasičský veletrh Interschutz
 - Hannover 2010, 2015

Mezinárodní hasičský veletrh Florian
- Karlsruhe 2013, Drážďany 2014,  2016, 2018

Mezinárodní veletrh bydlení Mobitex
- Brno 2008 - 2010

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery byly naše skříně 
prezentovány na výstavách:

-  Mezinárodní veletr integrovaného  
záchranného systému Infopol - Kortrijk 2015, 2017, 2019

- Sport Achat - Lyon 2019

- Mountain Planet - Grenobl 2018

- ISPO - Mnichov 2017

- Health & Care - Ghent 2016

- SportsFair- Fredericia 2016

- FSB- Kolín nad Rýnem 2015

- Suisse Public - Bern 2013, 2015, 2017

-  Sport Achat - Lyon 2015

-  Golf Europe - Augsburg, 2012, 2013, 2014

-  Euro Attractions Show - Paříž 2013,  
Amsterdam 2014, Göteborg 2015

-  Green Expo - Paříž 2013

-  Golfshow - 2011

-  Vienna tec - Vídeň 2012

- GaLaBau - Norimberk 2016
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SportsFair 2016 Mezinárodní veletrh fitness FIBO 2013 - Kolín nad Rýnem

Mezinárodní veletrh bydlení MOBITEX 2010 – Brno SUISSE PUBLIC 2013

Marketing
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Prezentace

Předváděcí centrum Triton 
Není lepší argumentace než předvedení konkrétního vzorku. 
Pro tyto účely jsme pro Vás připravili prezentační centrum se 
vzorky našich produktů: šatní skříňky, golfové skříně, skříňky 
pro hasiče a záchranné složky, rozvaděče a další výrobky.
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Balení, doprava

Balení
Naše výrobky dodáváme ve speciálním balení. 

Hrany jsou chráněny vysoce odolnou polyuretanovou pěnou, 
celý produkt pak chrání smršťovací fólie před prachem 
a poškrábáním při dopravě. Skříňky jsou distribuovány 
na dřevěných paletách.

Doprava
Přepravu zboží zajišťujeme  
vlastními vozidly, nebo ve  
spolupráci se smluvními dopravci.
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Poznámky
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ISO 45001:2018

ISO 14001:2015ISO 9001:2015

Certifikáty



Tritón Pardubice, spol. s r. o.
č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

Tel.: +420 467 401 111, E-mail: info@satniskrinky.cz

www.shop.satniskrinky.cz

www.satniskrinky.cz


