
SZAFY DO SUSZENIA UBRAŃ 

STRAŻACKICH ASF-4 i ASF-6

Szafy przeznaczone są do suszenia ubrań strażackich oraz innych 

elementów garderoby strażaka, takich jak buty, rękawice, kaptury. 

Oferujemy szafy nowej generacji.

Szafy przystosowane są do jednorazowego suszenia 4 (ASF-4) lub 

6 (ASF-6) kompletów ubrań strażackich typu UPS – np. 6 kurtek, 

6 par spodni. Szafa wyposażona je w 12 specjalnych wieszaków.
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Coraz wyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa wymagają aby ubra-

nia miały coraz wyższe parametry techniczne. Wysoka jakość nieodłącz-

nie wiąże się z wysoką ceną.

W naszych szafach suszenie odbywa się w zakresie od 36-40°C, dzięki 

czemu proces suszenia jest delikatny i nie niszczy drogich ubrań oraz in-

nych części garderoby. Ubrania nie niszczą się a ich żywotność można 

w ten sposób kilkakrotnie wydłużyć.

Element grzejny stanowią kurtyny powietrzne odpowiednio dobrane do 

urządzenia. 

Czas pracy można regulować w zakresie od 1-12 godzin.

Dodatkowo, urządzenia nasze wyposażone są w lampy bakteriobójcze 

oraz opcjonalnie mogą być wyposażone w system ozonowania powietrza.

Wszystkie urządzenia produkowane są zgodnie ze standardami europej-

skimi.

Produkty dostępne są w wersjach standardowych jak również możliwe 

jest zrealizowanie zamówienia dopasowanego do indywidualnych po-

trzeb klienta.

Zapewniamy solidne wykonanie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Specyfikacja techniczna:

1. nagrzewnica AC3 Dimplex o mocy max 3000 Watt, przepływ powietrza 

max: 212 m3/godz.

2. regulator elektroniczny z wyświetlaczem – GECO:

•	możliwość	regulowania	temperatury	
pracy,

•	pomiar	temperatury	pracy,
•	 regulacja	czasu	pracy,
•	 regulacja	mocy	grzałek,
•	możliwość	podłączenia	dodatkowych	

opcji: np. ozonowanie,

3. materiał użyty do budowy szafy: blacha 

nierdzewna z gat. 1.4301 o grubości 

1 mm:

•	krawędzie	blach	są	zaokrąglone,	
co zapobiegające skaleczeniu,

•	zamek	3	punktowy	z	kluczem,
•	wieszaki	oddzielne	na	kurtkę	i	na	

spodnie (powiększone do wymia-

ru dużych ubrań) z pręta ∅5 z gat. 

1.4301, 12 szt.

•	 regulowane	stopki,
•	odprowadzanie	wilgoci,	króciec	∅100,

•	 taca	zbierająca	wodę	z	kapiących	
ubrań,

•	wymiary:	ASF-6:	120	x	65	x	210-220	cm
ASF-4: 80 x 60 x 220 cm


