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G-OD

Zamykanie
dźwignia blokująca 3-punktowa 

zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem  

 (dostępna wersja z zamkiem bębenkowym) 

Wentylacja
Szybka instalacja

 zintegrowany system wentylacji umożliwiający 

podłączenie (NW 75) do systemu wentylacyjnego 

budynku

Uchwyt do butli
idealny do wielu konfiguracji montażu w szafie

możliwość dostosowania wysokości bez użycia 

narzędzi

na całą szerokość szafy

obciążenie 75 kg

Pochyły dach
 dach nachylony do przodu umożliwia ściekanie 

wody, prze co zapobiega uszkodzeniu ścianek

Regulacja
łatwa regulacja położenia

Łatwe i szybkie  

 poziomowanie szafy  

 na nierównym podłożu  

 (maks. 10 mm)
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Bezpieczne przechowywanie do 5 butli 
gazowych o pojemności 50 litrów na wolnym 
powietrzu

Konstrukcja:

 solidna konstrukcja wysokiej jakości - w 
całości ocynkowana i malowana proszkowo 
powierzchnia, podstawa ze stali nierdzewnej
 brak możliwości nieuprawnionego 
otwarcia - drzwi wyposażone w dźwignię 
blokującą (dostępne również w wersji z zamkiem 
bębenkowym, możliwość integracji z centralnym 
systemem zamykania)
 Łatwe ustawienie - możliwość poziomowania 
szafy na nierównym podłożu
 łatwa instalacja - 16 przepustów na rury w 
suficie szafy
 wentylacja - skuteczna wentylacja przez otwory 
znajdujące się pod drzwiami oraz w tylnej ścianie

Dostępne wyposażenie wewnętrzne:

 standardowe wyposażenie wewnętrzne - szyny 
„C”, uchwyty do butli i pasy mocujące
 ruchoma rampa (opcjonalnie) - bezproblemowy 
załadunek i rozładunek butli
 okna (opcjonalnie) - opcjonlalne okna otwierane 
lub zintegrowane z drzwiami
 półka (opcjonalnie) - na całą szerokość szafy 
(obciążenie 75 kg), możliwość dostosowania 
wysokości bez użycia narzędzi
 boczny uchwyt do butli (opcjonalnie) - 
możliwość dostosowania wysokości bez użycia 
narzędzi, obciążenie obszaru przechowywania 
55 kg Szafa na butle gazowe G-OD 

Model GOD.215.135
w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), na pięć butli gazowych o pojemności 50 litrów, ze 
standardowym wyposażeniem wewnętrznym,  
ruchomą rampą i opcjonalną kieszenią na dokumenty (butle i zawory nie stanowią 
wyposażenia szafy)
Nr zamówienia 30692

G-OD 135 cm
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Ruchoma rampa (opcjonalnie)

Okna zintegrowane

opcjonalne

Regulacja 

Łatwość poziomowania 

Drzwi wyposażone w dźwignię blokującą z 

zamkiem bębenkowym (opcjonalnie)

możliwość integracji z centralnym systemem 

zamykania



Wysyłka w ciągu   2 dni   4 tygodni

Model Materiał / kolor / opis szer. x głęb. x wys. (mm)  Nr zamówienia 

GOD.215.135 ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 1350 x 400 x 2150  30692   

GOD.215.135.WDFW ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami zintegrowanymi kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 1350 x 400 x 2150  30730   

GOD.215.135.WDHW ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami na zawiasach kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 1350 x 400 x 2150  30731   

Akcesoria       

Ruchoma rampa  ocynkowana blacha falista   30693   

Półka  blacha laminowana RAL 7035 1340 x 340 x 35  30694   

Boczny uchwyt do butli  do instalacji na ścianie bocznej, możliwość dostosowania wysokości   30695   

Dźwignia blokująca z zamkiem bębenkowym     23316   

Wlot powietrza odciąganego z kołnierzem  PP     30791   

Zestaw instalacyjny do montażu różnych szaf    17241   

Kieszeń na dokumenty DIN A5    10653   

Model GOD.215.135 - widok z przodu Model GOD.215.135 - widok z boku

Dane techniczne modelu GOD.215.135

Wymiary  szer. x głęb. x wys. (mm) (mm) część zewnętrzna  1350 x 400 x 2150

   wnętrze 1345 x 370 x 2070

Wymiary dachu szer. x głęb. (mm)  1356 x 470

Głębokość przy otwartych drzwiach (mm)  1070

Waga  (kg)  138

Maks. obciążenie  (kg)  150

Odciąg powietrza (NW)  (NW)  75

Przepusty w suficie   16
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G-OD 135 cm

Model GOD.215.135 - widok z góry

Okno  
(opcjonalnie)

Okno  
(opcjonalnie)
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G-OD 100 cm
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Klappbares Fenster (optional)

abschließbar mit Drehriegelschloss

Bezpieczne przechowywanie na wolnym 
powietrzu 
do 3 butli gazowych o pojemności 50 litrów 

Konstrukcja:

 solidna konstrukcja wysokiej jakości - w 
całości ocynkowana i malowana proszkowo 
powierzchnia, podstawa ze stali nierdzewnej
 brak możliwości nieuprawnionego 
otwarcia - drzwi wyposażone w dźwignię 
blokującą (dostępne również w wersji z zamkiem 
bębenkowym, możliwość integracji z centralnym 
systemem zamykania)
 Łatwe ustawienie - możliwość poziomowania 
szafy na nierównym podłożu
 łatwa instalacja - 12 przepustów na rury w 
suficie szafy
 wentylacja - skuteczna wentylacja przez otwory 
znajdujące się pod drzwiami oraz w tylnej ścianie

Dostępne wyposażenie wewnętrzne:

 standardowe wyposażenie wewnętrzne - szyny 
„C”, uchwyty do butli i pasy mocujące
 ruchoma rampa (opcjonalnie) - bezproblemowy 
załadunek i rozładunek butli
 okna (opcjonalnie) - opcjonlalne okna otwierane 
lub zintegrowane z drzwiami
 półka (opcjonalnie) - na całą szerokość szafy 
(obciążenie 75 kg), możliwość dostosowania 
wysokości bez użycia narzędzi
 boczny uchwyt do butli (opcjonalnie) - możliwość 
dostosowania wysokości bez użycia narzędzi, 
obciążenie obszaru przechowywania 55 kg

Szafa na butle gazowe G-OD
Model GOD.215.100
w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), na trzy butle gazowe o pojemności 50 litrów, ze 
standardowym wyposażeniem wewnętrznym, opcjonalną kieszenią na dokumenty (butle i 
zawory nie stanowią wyposażenia szafy)
Nr zamówienia 30697

Półka (opcjonalnie)
może zostać zamontowana na całej szerokości  
szafy, możliwość dostosowania wysokości bez 
użycia narzędzi 

Boczny uchwyt do butli (opcjonalnie) 

możliwość dostosowania wysokości bez użycia 

narzędzi

Drzwi wyposażone w dźwignię blokującą z 

zamkiem bębenkowym (opcjonalnie)

możliwość integracji z centralnym systemem 

zamykania

Okno na zawiasach (opcjonalne)

zamykane przy użyciu niewielkiego zamka



Wysyłka w ciągu   2 dni   4 tygodni

Model Materiał / kolor / opis szer. x głęb. x wys. (mm)  Nr zamówienia  

GOD.215.100 / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 1000 x 400 x 2150  30697   

GOD.215.100.WDFW / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami zintegrowanymi kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 1000 x 400 x 2150  30732   

GOD.215.100.WDHW / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami na zawiasach kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 1000 x 400 x 2150  30735   

Akcesoria       

Ruchoma rampa  ocynkowana blacha falista   30698   

Półka  blacha laminowana RAL 7035 990 x 340 x 35  30699   

Boczny uchwyt do butli  do instalacji na ścianie bocznej, możliwość dostosowania wysokości   30695   

Dźwignia blokująca z zamkiem bębenkowym     23316   

Wlot powietrza odciąganego z kołnierzem  PP     30791   

Zestaw instalacyjny do montażu różnych szaf    17241   

Kieszeń na dokumenty DIN A5    10653   

Model GOD.215.100 - widok z przodu Model GOD.215.100 - widok z boku

Dane techniczne modelu GOD.215.100

Wymiary  szer. x głęb. x wys. (mm) (mm) część zewnętrzna 1000 x 400 x 2150

   wnętrze   995 x 370 x 2070

Wymiary dachu szer. x głęb. (mm)  1006 x 470

Głębokość przy otwartych drzwiach (mm)  895

Waga  (kg)  113

Maks. obciążenie  (kg)  150

Odciąg powietrza (NW)  (NW)  75

Przepusty w suficie   12
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G-OD 100 cm

Model GOD.215.100 - widok z góry

Okno  
(opcjonalnie)

Okno  
(opcjonalnie)

G
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G-OD 70 cm
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Bezpieczne przechowywanie na wolnym 
powietrzu
na 2 butle gazowe o pojemności 50 litrów

Konstrukcja:

 solidna konstrukcja wysokiej jakości - w całości 
ocynkowana i malowana proszkowo powierzchnia, 
podstawa ze stali nierdzewnej
 brak możliwości nieuprawnionego otwarcia - 
drzwi wyposażone w dźwignię blokującą (dostępne 
również w wersji z zamkiem bębenkowym, 
możliwość integracji z centralnym systemem 
zamykania)
 Łatwe ustawienie - możliwość poziomowania 
szafy na nierównym podłożu
 łatwa instalacja - 8 przepustów na rury w suficie 
szafy
 wentylacja - skuteczna wentylacja przez otwory 
znajdujące się pod drzwiami oraz w tylnej ścianie

Dostępne wyposażenie wewnętrzne:

 standardowe wyposażenie wewnętrzne - szyny „C”, 
uchwyty do butli i pasy mocujące
 ruchoma rampa (opcjonalnie) - Bezproblemowy 
załadunek i rozładunek butli
 okna (opcjonalnie) - opcjonlalne okna otwierane lub 
zintegrowane z drzwiami
 półka (opcjonalnie) - na całą szerokość szafy 
(obciążenie 75 kg), możliwość dostosowania 
wysokości bez użycia narzędzi
 boczny uchwyt do butli (opcjonalnie) - możliwość 
dostosowania wysokości  bez użycia narzędzi, 
obciążenie obszaru przechowywania 55 kg Szafa na butle gazowe G-OD 

Model GOD.215.070.R
w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), na dwie butle gazowe o pojemności 50 litrów, ze 
standardowym wyposażeniem wewnętrznym,  
opcjonalną kieszenią na dokumenty (butle i zawory nie stanowią wyposażenia szafy)
Nr zamówienia 30701

Ruchoma rampa (opcjonalnie)

Okna 

opcjonalne

Regulacja 

Łatwość poziomowania 

Drzwi wyposażone w dźwignię blokującą z 

zamkiem bębenkowym (opcjonalnie)

możliwość integracji z centralnym systemem 

zamykania



Wysyłka w ciągu   2 dni   4 tygodni

Model Materiał / kolor / opis szer. x głęb. x wys. (mm)  Nr zamówienia  

GOD.215.070.R / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 700 x 400 x 2150  30701   

GOD.215.070.WDFWR / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami zintegrowanymi kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 700 x 400 x 2150  30752    

GOD.215.070.WDHWR / ze standardowym wyposażeniem wewnętrznym, drzwi z oknami na zawiasach kolor korpusu / drzwi - jasnoszary RAL 7035 700 x 400 x 2150  30753   

Akcesoria       

Ruchoma rampa  ocynkowana blacha falista   30702   

Półka  blacha laminowana RAL 7035 690 x 340 x 35  30703   

Boczny uchwyt do butli  do instalacji na ścianie bocznej, możliwość dostosowania wysokości   30695   

Dźwignia blokująca z zamkiem bębenkowym     23316   

Wlot powietrza odciąganego z kołnierzem  PP     30791   

Zestaw instalacyjny do montażu różnych szaf    17241   

Kieszeń na dokumenty DIN A5    10653   

Model GOD.215.070.R - widok z przodu Model GOD.215.070.R - widok z boku

Dane techniczne modelu GOD.215.070.R

Wymiary  szer. x głęb. x wys. (mm) (mm) część zewnętrzna  700 x 400 x 2150

   wnętrze  695 x 370 x 2070

Wymiary dachu szer. x głęb. (mm)  706 x 470

Głębokość przy otwartych drzwiach (mm)  1034

Waga  (kg)  85

Maks. obciążenie  (kg)  150

Odciąg powietrza (NW)  (NW)  75

Przepusty w suficie   8
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G-OD 70 cm

Model GOD.215.070.R - widok z góry

Okno  
(opcjonalnie)
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