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úložná skrinka s rýchlym teplovzdušným sušením 
lyžiarskeho oblečenia, lyžiarok, rukavíc a helmy, 
s priestorom na uloženie lyžiarskeho vybavenia

výsuvný šuflík a
rozopierací mechanizmus

ovládacie prvky
systému „ZAVES A STLAČ“

výduchy a vaničky 
s gumovou rohožou

 SDL_SI C+ - storage drying locker Comfort+
❆ skrinka má samostatné elektronické riadenie, 
 systém „ZAVES A STLAČ“
❆ výnimočný prietok vzduchu umožňuje rýchle sušenie, 
 a to okolitým alebo ohrievaným vzduchom
❆ minimálne straty v izolovanom teplovzdušnom rozvode
❆ automatická regulácia nastavených parametrov 
 pre ochranu funkčných materiálov
❆ teplota sušenia od 20°C do 55°C (neplatí pri CDC)
❆ čas sušenia od 10 min. do 150 min. (neplatí pri CDC)
❆ možnosť predčasného elektronického vypnutia sušenia

❆ samostatné výduchy na lyžiarky, rukavice a prilby
❆ guma s priečnym dezénom proti podšmyknutiu vybavenia
❆ háčiky na dverách na vešanie rôznych drobností
❆ vyspádované nerezové dno skrine, nastaviteľné nožičky

typ rozmery  (Š x V x H) bez ohrevu/dezinf/ohrev
SDL_SI C+ 50 x 215 x 52 cm 20/50/1360 W

Špeciálna úložná skrinka 
nielen pre lyžiarskych inštruktorov.

 Hlavné benefity 
 SDL_S2+2, SDL_S4, SDL_SI C+:

 samostatné elektronické riadenie u každého 
 zariadenia „ZAVES A STLAČ“

 energeticky úsporné sušenie okolitým vzduchom
 extra rýchle sušenie s ohrevom vzduchu
 efektívna likvidácia zápachu ozónom
 centrálne riadenie pre sušiace celky

 „SMART SOLUTION“

 Ski Instructor Comfort+
 umožňuje uloženie, vysušenie 
 a dezinfekciu kompletného 
 lyžiarskeho vybavenia a oblečenia. 

 Skrinka je vybavená:
❆ výsuvným mechanizmom pre komfortné
 zavesenie bundy a sušenie helmy
❆ špeciálnym rozopieracím mechanizmom 
 pre optimálne sušenie nohavíc
❆ samostatným priečinkom pre lyže a palice
❆ extra výduchmi na sušenie lyžiarok a rukavíc

 Nadstavby a príslušenstvo
❆ možnosť dovybavenia o ozónový dezinfektor
❆ možnosť napojenia na vzduchotechniku
❆ možnosť napojenia na CDC
❆ možnosť rôzneho zámkového vybavenia
❆ možnosť rôzneho farebného vyhotovenia
 (štandardne RAL 5015 a RAL 7035)

 Skrinky sú výrábané s dôrazom 
 na vysokú kvalitu a dlhú životnosť. 
❆ nitovaná konštrukcia ideálna proti hrdzaveniu
❆ dvojitá povrchová ochrana:
 pozinkovaný plech a práškové lakovanie 


