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Speciální šatní skříně POLAK

1 Standardní konfigurace

Šatní skříně pro hasiče a záchranné složky
POLAK šatní skříně pro hasiče a záchranné složky vznikaly ve spolupráci s hasičskými 
sbory a proto vyhovují základním pořadavkům pro náročný provoz těchto složek. 
Skříně jsou navrženy v různých variantách provedení tak, aby byly vhodné jak do 
čistých částí provozu, tak i pro zásahové části, které vyžadují oddělený prostor 
v šatníku. Skříně jsou vybaveny mechanismem proti vylomení dveří s úhlem jejich 
otevření více jak 90°. Bohatá nabídka příslušenství zajistí vše, co záchranné složky 
ke své náročné profesi vyžadují.

držák helmy

otvor dveří

hrazda s kovovými háčky

perforovaná lišta pro závěsný program

zámky

perforované dno

nohy

výškově stavitelný držák helmy, lze umístit na střechu 
šatníku, výška: 210 - 310 mm (stavitelné po 20 mm)

pro pohodlné vkládání dokumentů 
bez nutnosti otevření dveří (rozměr: 200 x 22 mm)

kovová hrazda se třemi háčky v každé buňce šatníku, 
pevná konstrukce hrazdy umožňuje zavěšení těžkých oděvů

na perforovanou lištu lze připevnit několik druhů háčků 

dva typy - cylindrický nebo mechanický kódový zámek 

pro odtok nečistot a odvětrání šatní skříně

výška 120 mm, výškově stavitelné
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Kombinované šatní skříně

Konstrukce a vybavení skříně

• dvě oddělení šatníku
• celkové šířky 700 nebo 800 mm
• oddělení s dvířky v šířce 250 mm
• otevřené oddělení v šířce 450 nebo 550 mm
• v buňce kovová hrazda se třemi háčky a plná police
• dveře s cylindrickým zámkem, jmenovkou a otvorem  
• dveře s úhlem otevření více než 90°

20

Kombinovaná šatní skříň V1

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHA61-17
1700

600 500 44
XHA81-17 800 500 48
XHA61-18

1850
600 500 46

XHA81-18 800 500 60
2x plná police, 2x hrazda se třemi háčky, cylindrický zámek, 
jmenovka

Kombinovaná šatní skříň V2

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHB71-17
1700

700 500 45
XHB81-17 800 500 47
XHB71-18

1850
700 500 47

XHB81-18 800 500 50
2x plná police, 2x hrazda se třemi háčky, cylindrický zámek, 
jmenovka

 450, 550 mm 
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Konstrukce a vybavení skříně

• dvě oddělení šatníku
• celkové šířky 600 nebo 800 mm
• oddělení s dvířky v šířce 300 nebo 400 mm
• otevřené oddělení v šířce 450 nebo 550 mm
• v buňce kovová hrazda se třemi háčky a plná police
• dveře s cylindrickým zámkem, jmenovkou a otvorem  
• dveře s úhlem otevření více než 90°
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Jednořadé šatní skříně

Konstrukce a vybavení skříně

Konstrukce a vybavení skříně

• dvě oddělení šatníku
• celkové šířky 300 nebo 400 mm
• box s dveřmi v horní části
• dveře s cylindrickým zámkem, jmenovkou a otvorem
• v otevřeném oddělení kovová hrazda se třemi háčky
• dveře s úhlem otevření více než 90°

• dvě oddělení šatníku
• celkové šířky 300 nebo 400 mm
• 2x dveře s cylindrickým zámkem, jmenovkou a otvorem
• plná police v každé buňce
• dveře s úhlem otevření více než 90°

Jednořadá šatní skříň V1

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHC31-17
1700

300 500 37
XHC41-17 400 500 38
XHC31-18

1850
300 500 39

XHC41-18 400 500 40
hrazda se třemi háčky, cylindrický zámek, jmenovka

Jednořadá šatní skříň V2

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHD32-17
1700

300 500 39
XHD42-17 400 500 40
XHD32-18

1850
300 500 41

XHD42-18 400 500 42
2x plná police, 2x cylindrický zámek, 2x jmenovka

 300, 400 mm 
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Kombinované šatní skříně

Konstrukce a vybavení skříně

Konstrukce a vybavení skříně

• tři oddělení šatníku
• celkové šířky 700 nebo 800 mm
• oddělení s uzavíratelnou buňkou v šířce 250 mm
• otevřené oddělení v šířce 450 nebo 550 mm
• v buňce kovová hrazda se třemi háčky a plná police
• box s cylindrickým zámkem, jmenovkou a otvorem  
• dveře s úhlem otevření více než 90°

• čtyři oddělení šatníku
• celková šířka 900 mm
• jednotlivá oddělení v šířce 300 mm
• v otevřených odděleních kovová hrazda se třemi háčky  
  a plná police
• v odděleních s dveřmi plné police
• 2x dveře s cylindrickým zámkem, jmenovkou a otvorem  
• dveře s úhlem otevření více než 90°

Kombinovaná šatní skříň V3

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHC71-17
1700

700 500 43
XHC81-17 800 500 46
XHC71-18

1850
700 500 46

XHC81-18 800 500 49
hrazda se třemi háčky, cylindrický zámek, jmenovka

Kombinovaná šatní skříň V4

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHD92-17 1700 900 500 54
XHD92-18 1850 900 500 57

2x hrazda se třemi háčky, 4x plná police, 2x cylindrický zámek, 
2x jmenovka

 450, 550 mm 
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Šatní skříně s dveřmi

Uzavřená šatní skříň V1

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHE31-17
1700

300 500 40
XHE41-17 400 500 41
XHE31-18

1850
300 500 42

XHE41-18 400 500 43
plná police, hrazda se třemi háčky

Uzavřená šatní skříň V2

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHE62-17
1700

600 500 51
XHE82-17 800 500 53
XHE62-18

1850
600 500 53

XHE82-18 800 500 55
2x plná police, 2x hrazda se třemi háčky, 2x cylindrický zámek, 
2x jmenovka

Šatní skříně bez dveří

Konstrukce a vybavení skříně Konstrukce a vybavení skříně

Konstrukce a vybavení skříněKonstrukce a vybavení skříně

• celkové šířky 300 nebo 400 mm
• kovová hrazda se třemi háčky a plná police

• celkové šířky 300 nebo 400 mm
• kovová hrazda se třemi háčky a plná police
• dveře s cylindrickým zámkem, jmenovkou a otvorem
• dveře s úhlem otevření více než 90°

• dvě oddělení šatníku
• celkové šířky 600 nebo 800 mm
• jedno oddělení v šířce 300 nebo 400 mm
• v každé buňce kovová hrazda se třemi háčky 
  a plná police
• 2x dveře s cylindrickým zámkem, jmenovkou a otvorem
• dveře s úhlem otevření více než 90°

• dvě oddělení šatníku
• celkové šířky 600 nebo 800 mm
• jedno oddělení v šířce 300 nebo 400 mm
• v každé buňce kovová hrazda se třemi háčky 
  a plná police

Otevřená šatní skříň V1

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHE30-17
1700

300 500 36
XHE40-17 400 500 37
XHE30-18

1850
300 500 38

XHE40-18 400 500 39
hrazda se třemi háčky, pevná police

Otevřená šatní skříň V2

Objednací číslo Výška 
mm

Šířka 
mm

Hloubka 
mm kg

XHE60-17
1700

600 500 43
XHE80-17 800 500 45
XHE60-18

1850
600 500 45

XHE80-18 800 500 47
2x hrazda se třemi háčky, 2x plná police

 300, 400 mm  300, 400 mm 

 50
0 m

m 

 50
0 m

m 

 300, 400 mm  300, 400 mm  300, 400 mm  300, 400 mm 
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Sokl

Objednací číslo Šířka šatníku 
mm

XSO30 300
XSO40 400
XSO60 600
XSO70 700
XSO80 800
XSO90 900

výška 100 mm

Perforované dno
Per-

forace
Objednací 

číslo
Šířka šatníku 

mm

10 x 10

XPD10-25 250
XPD10-30 300
XPD10-40 400
XPD10-45 450
XPD10-55 550

30 x 30

XPD30-25 250
XPD30-30 300
XPD30-40 400
XPD30-45 450
XPD30-55 550

čtvercové otvory 10 x 10 mm 
nebo 30 x 30 mm, nelze objednat 
dodatečně

Nohy

Objednací číslo Šířka šatníku 
mm

XPNS-30 300
XPNS-40 400
XPNS-60 600
XPNS-70 700
XPNS-80 800
XPNS-90 900

výška 120 mm, výškově stavitelné 
vůči nerovnostem

Šikmá střecha

Objednací číslo Šířka šatníku 
mm

XKS30 300
XKS40 400
XKS60 600
XKS70 700
XKS80 800
XKS90 900

výška zadní části 250 mm
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Police na helmu

Objednací číslo Šířka buňky 
mm

XHP25 250
XHP30 300
XHP40 400
XHP45 450
XHP55 550

nelze objednat dodatečně

Police plná

Objednací číslo Šířka buňky 
mm

XP25 250
XP30 300
XP40 400
XP45 450
XP55 550

nelze objednat dodatečně

Hlavní klíč (generální)

Objednací číslo

GK

Další klíč

další klíč k cylindrickému zámku

Objednací číslo

3K

Uzávěr pro visací zámek

Bezpečnostní uzávěr se po zavěšení 
visacího zámku volně protáčí - není tak 
možné násilné protočení uzávěru  
v montážním otvoru. Bez visacího zámku. 

Objednací číslo

PU1

Perfo s háčky

perforovaný panel pro zavěšení háčků 
do bočnice buňky šatníku, dodáváno 
se dvěma háčky YC1, nelze objednat 
dodatečně

Objednací číslo Hloubka buňky
mm

XHL50 500

Objednací číslo W x D
mm

YC1 15 x 45
YC2 15 x 90
YC3 30 x 35
YC4 45 x 35

Háček dvojitý lomený

Police na helmu je po celé ploše perforovaná, což zajistí 
odvod vlhosti. Police je odsazená od zadní i přední stěny, 
čímž vzniká prostor pro zadní případně přední kšilt helmy. 
Ke každému šatníku lze také navíc dokoupit polici plnou 
(standardně je dodávána 1 plná police v každé buňce).

YC1 YC2 YC3 YC4

Držák helmy

Objednací číslo Výška
mm

XHH1 210 - 310 
výškově stavitelné po 20 mm

Kódový zámek

Objednací číslo

PK1

10
0 

m
m
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Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 3000, dvířka 
RAL 3000 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.
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Modelové příklady

šatník pro 1 osobu

šatník pro 1 osobu

šatník pro 1 osobu

šatník pro 2 osoby

šatník pro 1 osobu

šatník pro 2 osoby

šatník pro 2 osoby

šatník pro 1 osobu

XHE80-17

XHC71-17

XHC31-17

XHE62-17

XHB81-17

XHD92-17

XHD32-17

XHA81-17
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