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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,  
Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: 
PL    GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша 
Importer/ Импортер: 
RU    Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,  

строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru.
HR    GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor: 
ES    GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ    GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, 

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

Шафа для майстерні на 7 ящиків з боковими 
дверцятами з аксесуарами, 544 шт.  

Опис продукту
Практична та містка шафа для майстерні з 7 висувними ящиками та боковими відділеннями. Міцна 
конструкція гарантує тривале використання в умовах майстерні, а 4 колеса, в тому числі 2 поворотних, 
забезпечують мобільність, завдяки чому шафа завжди буде в потрібному місці. Правильно підібране 
обладнання шафки, яке складається з цілих 544 елементів, призначене для ремісничих майстерень  
і автосервісів, робить його ідеальним для роботи будь-якого професіонала.  

Властивості
 . 7 висувних ящиків: 6 ящиків висотою 50 мм, 1 висувним ящиком висотою 130 мм;
 . максимальне навантаження: висувна пластина 15 кг, ящик глибиною 25 кг;
 . висувні ящики мають індивідуальні закриття, щоб захистити їх від самостійного відкривання;
 . можливість повного відкриття ящиків полегшує доступ до інструментів;
 . напрямні ящика з кульковими підшипниками гарантують тривале використання навіть  

при високому навантаженні;
 . 1 бічні двері з відсіком для зберігання речей, що закривається, 2 ключі в комплекті;
 . бічний відсік з полицею забезпечує додаткове місце для зберігання банок або пляшок, які слід зберігати  

у вертикальному положенні;
 . колеса TPR розміром 5х1,25” з кульковими підшипниками;
 . два поворотних колеса з гальмами дозволяють маневрувати шафою і захищають від його переміщення;
 . блокування шафки ключем, в комплекті з 2 ключів, захищає інструмент від крадіжки і від відкривання  

ящиків при транспортуванні;
 . армована стільниця з ПП пластику, з утвореними поглибленнями, що полегшують сегрегацію дрібних 

елементів, нанесених на стільницю.

Набір містить:
HT7G148, HT7G149, HT7G153
HT7G120, HT7G122, HT7G152
HT7G150, HT7G154, HT7G155
HT7G159, HT7G157, HT7G161

Технічні дані

HT7G050 5902801376788 700 x 455 x 900 мм 7 1 5
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