
82170                  82070               85100

Enostavna, funkcionalna zaščitna omarica 
za gasilnike. Izdelana iz polipropilena PP, 
zelo trdne plastike z visoko odpornostjo na 
zunanje vplive: UV žarki, ognjem, olja, 
masti, visoke/nizke temperature. 
Stabilnost gasilnika omogoča trden 
podstavek v notranjosti omarice, 
v dveh velikostih fi150/170mm. 
Pred nedovoljenimi vdori v omarico je 
zaščitena lahko s ključavnico ali je 
zaplombirana.V vraticah omarice je okno za 
nadzor nad prisotnostjo gasilnika. 
Zaščitena pred vdorom vode ali praha. 
Dvojna ergonomska ročica za prenašanje
intergrirana v pokrov. Štiri 
točke za pritrditev. Zapiranje z
dvema ročkama na klik. 

 
Zunanje dimenzije: 335x62x240
Masa: 2,4 kg
Premer gasilnika: fi 150/170

Omarice so odobrene kot sistem dodatne zaščite (VCA homologacija). 

TÜV Rheinland certifikacijki organ: Odpornost na prah in vodo

Odličen material PP in pozornost do 
detajlov v fazi načrtovanja odlikuje to 
omarico. Izdelana iz polipropilena PP zelo 
trde plastike z visoko odpornostjo na 
zunanje vplive. Stabilnost gasilnika 
omogoča trden podstavekv notranjosti v 
dveh velikostih fi150/170. Pred 
nedovoljenimi vdori je lahko zaščitena s 
ključavnico ali jo zaplombiramo. V 
vraticah omarice je okno, ki omogoča lažji 
nadzor nad gasilnikom.
Zapiranje z dvema ročkama na klip.

Pravi odgovor za mesto, kjer sta nameščena 
dva gasilnika skupaj.Omarica narejena iz 
polipropilena PP. Z dvema ali štirima ročicama 
za zapiranje na klip. Štiri točke za pritrditev. 
Podstavek v dveh dimenzijah
fi150/170, fi 170/190. Nadzorno okno 
na vraticah omarice.Zaščitena pred vdorom 
vode, praha. 

Zunanje dimenzije: 616x735x270
Masa: 7,2 kg
Premer gasilnika: fi150/170  x2/x4 ali
fi170/190  x2/x4

Zunanje dimenzije: 310x610x247
Masa: ,5 kg
Premer gasilnika: fi150/170 

GALLUS - zaščitne PVC omarice za gasilnike

PE ŠENTJERNEJ: 
GALLUS SM d.o.o. 
Obrtna cesta 10 
8310 ŠENTJERNEJ 
T: 07 3372 620; 041/622-248 
E-mail: info@gallus.si 

PE LJUBLJANA: 
GALLUS SM d.o.o. 
Brnčičeva ulica 13 (GTC center) 
1231 LJUBLJANA-Črnuče 
T: 0820 50 298; 041/655-960 
E-mail: ljubljana@gallus.si 

PE KOPER: 
GALLUS SM d.o.o. 
Ferrarska ulica 12 (center Ogrlica) 
6000 KOPER 
T: 0599 45 807; 041/704-419 
E-mail: marino.petric@gallus.si 
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