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LOTO CABINETS

PANTONE 2728C PANTONE 1585C

LOTO
TABLICE I GABLOTY
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Tablice LOTO

PANTONE 2728C PANTONE 1585C

GABLOTY I TABLICE LOTO

32

Inne wielkości na zamówienie

Standardowe wymiary
Wysokość (mm) Szerokość (mm)

400 mm
250 mm

250 mm
400 mm

800 mm
600 mm

600 mm
800 mm

1000 mm
700 mm

700 mm
1000 mm

PODSTAWOWE
ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Nasze tablice cieni to znakomity wybór w organizacji 
systemu LOTO.

• Możliwość dowolnej organizacji cieni blokad, 
kłódek, tagów (przywieszek) i innych narzędzi

• Bogaty wybór elementów wyposażenia

• Praktycznie dowolny wybór cieni wyposażenia 
i rozmiarów tablic

• Zmywalna, łatwa w oczyszczaniu powierzchnia

• Łatwa instalacja - zamontujemy elementy 
montażowe, jakich potrzebujesz

• Dowolna kolorystyka tła (w standardzie kolor 
żółty i biały) oraz cieni

• Haczyki galwanizowane

• Uchwyt kątowy 
do kłódek

• Tablice na dokumenty 
z mechanizmem 
zaciskowym

• Mocowanie pisaków, 
dlugopisów

• Kieszenie na zawieszki

• Półki zawieszane
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Gabloty LOTO

PANTONE 2728C PANTONE 1585C

GABLOTY I TABLICE LOTO

54

Inne wielkości na zamówienie
Minimalna głębokość: 10 cm

PODSTAWOWE
ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Gabloty LOTO sprawdzą się w miejscach, które 
wymagają zamknięcia / ochrony narzędzi, kłódek
i blokad.  

• Wytrzymał szyba poliwęglanowa

• Zamknięcie drzwiczek na kluczyk i zasuwki

• Możliwość dowolnej organizacji cieni blokad, 
kłódek, tagów (przywieszek) i innych narzędzi

• Bogaty wybór elementów wyposażenia

• Praktycznie dowolny wybór 
cieni wyposażenia i rozmiarów tablic

• Zmywalna, łatwa w oczyszczaniu powierzchnia

• Łatwa instalacja - zamontujemy elementy 
montażowe, jakich potrzebujesz

• Dowolna kolorystyka tła (w standardzie kolor 
żółty i biały) oraz cieni

• Zapobiegają nadmiernemu gromadzeniu się 
pyłu i kurzu

• Haczyki galwanizowane

• Uchwyt kątowy 
do kłódek

• Tablice na dokumenty 
z mechanizmem 
zaciskowym

• Mocowanie pisaków, 
dlugopisów

• Kieszenie na zawieszki

• Półki zawieszane 
i przegradzające

Standardowe wymiary
Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość

400 mm 250 mm 150 mm

800 mm 600 mm 150 mm

1000 mm 700 mm 150 mm


