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ŘADOVÉ ŠATNÍ SKŘÍŇKY
Naše osvědčené skříňky již 17 let úspěšně 
nahrazují tradiční šatnové klece. 

Trojskříňky a dvojskříňky vyrábíme z lami -
novaných nábytkových desek v desítkách 
barev a dezénů dřeva. Spolu s kovovou 
podnoží tvoří vzhledný a pevný celek. 

Dveře jsou opatřeny celokovovými závěsy 
a kvalitními vestavěnými zámky. 

Na přání dodáváme i verzi na visací zámky,  
případně mincovní zámky.  

Originální konstrukce umožňuje větrání ze tří stran. Na kovový rošt podnože lze uložit i mokrou 
obuv. Strop a záda jsou vyrobené z děrovaného akulitu. Každý box má dvě police, na dva háčky 
lze zavěsit oděv nebo ramínko. Nově opatřujeme hrany odolnější ABS plastovou páskou.

Skříňky jsou k vidění v desítkách škol v ČR. 
Žádejte informace o školách  ve Vašem okolí, poskytnou Vám reference.

Záruku poskytujeme standardně 36 měsíců, pozáruční servis bez omezení.

Ukázky ze škol:

Ukázky variant (typů) skříní:

Patrové skříně na soklíku s  vestavěnými 
zámky

Patrová skříň s větracími 
průduchy

Skříň s 9 boxy na spor -
tovní oblečení 

Lavičky do šaten dodáváme také, 
cena podle rozměrů a složitosti bývá 
v rozmezí 1000 – 1500 Kč na 1m délky
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Doprava:
Skříně se dodávají smontované. Dopravu po celé ČR zajišťujeme  
za režijní ceny. Menší zakázky rozvážíme najednou pro snížení 
přepravních nákladů.

Ceník skříní:
dvojskříň trojskříň

malá střední velká zvýšená malá střední velká zvýšená

výška 137 156 173 190 137 156 173 190

šířka 60 90

hloubka 50 50

cena 4 680   Kč 5 140   Kč 5 400   Kč 5 730  Kč 6 050  Kč 6 970  Kč 7 200  Kč 7 500  Kč

typ cena

skříň s 9 boxy 173x90x50  cm 10 160  Kč

skříň s 12 boxy  200x90x50  cm 11 900  Kč

skříň s 15 boxy 200x90x50  cm 13 200  Kč

typ cena

trojskříň patrová 1800x90x50  cm 10 100  Kč

třídveřový nástavec 75x90x50  cm 3 150  Kč

trojskříň se dvěma rošty a okapovou miskou 
200x90x50  cm

8 900  Kč

lavička jeklová s  lamino deskou 150x35x30  cm 3 400   Kč

Kontaktní informace:
Míka Antonín - FAMI
267 24  Neumětely - výroba

tel: 311  584  703
gsm:  602  212  201

 
  

www.satna.cz
info@satna.cz; fami@satna.cz

IČO: 14786931, jsme plátci DPH

Změny a doplňky na přání
patrové skříně, patrové botníky, nástavce, jiné rozměry, plné 
stropy, klasické podnože, přidané roštové police s okapovými 
miskami, ramínkové tyče, police navíc, pořadová čísla aj.

Detail kování visacího zámku - 
ocelová tyčka prostupuje plastovou 
průchodkou ve dvířkách.

Jiné kování na visací 
zámky -  zn. BURG

Dvířka lze označit samolepícími 
nebo gravírovanými čísly

Do šaten s velmi nerovnou 
podlahou je možno dodat 
skříně se stavitelnými nožkami. 
Cena se zvýší o cca 150 Kč

Detail ramínkové tyče a háčku na boční 
stěně

Skříň se dvěma rošty 
- pod horním roštem je 
zasunuta snadno vyjíma-
telná okapová miska

Vložená okapávací miska 
na obuv v jiné patrové 
skříni

Detail mincovního zámku

Detaily konstrukčních prvků:

Na www.satna.cz naleznete vzorníky dezénů a prospekt v PDF.
Výrobek je chráněn vzorem CZ 5871 U1.


