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Компанія «БІЛМАКС» - вітчизняний виробник повного циклу 
металоконструкцій електротехнічного, протипожежного
 та господарчого призначення на ринку України та країн
 ближнього зарубіжжя.

Цьому сприяє:
система неухильного поліпшення (згідно стратегії KAIZEN), 
багаторічний досвід високоякісних спеціалістів,
наявність власного конструкторського бюро,
поетапний контроль продукції, що виготовляється
використання сучасного високоточного обладнання від 
найкращих світових виробників (комплекси лазерної порізки
металу, координатно- пробивальний прес з ЧПУ та 
листозгинальні преса виробництва компанії «НАСО»,
сучасне зварювальне обладнання провідних італійських
виробників).

Продукція компанії «БІЛМАКС»  відповідає Міжнародним 
стандартам якості, компанія має сертифікати
відповідності на всі види продукції.

Фарбувальне покриття на продукцію наноситься на сучасних 
лініях порошкового фарбування виробництва компанії «GEMA»
Швейцарія. Попередньо, метал знежирюється та фосфатується 
з використанням препаратів GARDOBOND (Німеччина- Польща), 
що значно збільшує корозійнустійкість та якість продукції.

Ціни компанії «БІЛМАКС»  є одними з найдоступніших в Україні
(враховуючи високу якість та широкий асортимент виробів),
а термін виготовлення вашого замовлення буде найкоротшим.

Головні принципи компанії «БІЛМАКС» - це безперервне 
вдосконалення процесів  виробництва, розробки,
 допоміжних  бізнес-процесів та управління, а також,
всіх інших аспектів життя.

Завжди раді взаємовигідному співробітництву!
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні, щити, стенди пожежні, ящики для піску -
необхідні вироби для зберігання пожежного інвентарю

                                                                                  
    
   ТОВ «БІЛМАКС» на власному виробництві у м. Жовті Води Дніпропетровської області виготовляє широкий 
    асортимент протипожежного обладнання: 
            пожежні шафи (вбудовані, навісні, приставні);
            пожежні щити, стенди (відкритого та закритого типу);
            щити металеві для первинних засобів пожежогасіння;
            ящики для піску (стаціонарні і перекидні);
            кран-комплекти пожежні;
            відра конусні, ключниці тощо.
   Вся протипожежна продукція сертифікована згідно законодавства України, відповідає необхідним вимогам 
   та критеріям, таким як: надійний  захист протипожежного обладнання, міцність, зручність, легкість в 
   експлуатації, захист  від потрапляння прямих сонячних променів, можливість оперативного відкриття 
   пожежного обладнання у разі критичної ситуації, використання євроручок (з ключем або звичайних) у шафах
   пожежних  для пришвидшення доступу до інвентаря.  
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні вбудовані (ручка без ключа)

 
Виконання: без задньої стінки/
                         з задньою стінкою  
Вид установки: вбудовані у нішу
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм
Починаючи від ШП 15054: 
товщина корпусу: 0,8 мм, дверей: 0,5 мм
Тип замка: пластикова євроручка без ключа
Кліматичне виконання: У2
Тип покриття: порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний), RAL 9016 (білий)
Комплектація: з касетою/без касети

Технічні характеристики:

Шафи пожежні металеві вбудовані призначені для зберігання протипожежного інвентарю.
Використовуються для організації постів в громадських місцях, на виробничих об’єктах.
Ціни на пожежні шафи залежать від розмірів  та комплектації. Моделі шаф пожежних
виготовлені у червоному та білому кольорах. Продукція відповідає стандартам безпеки. 

 
Касети КРП  для 
пожежного рукава  
входять до комплектакції
частини ШП, згідно 
вибора Замовника

 
Шафу пожежну кожного розміру можна замовити у наступних варіаціях:

ШП ХХХ НВ-С (червона, без касети, вбудована, зі стінкою)                            

ШП ХХХ НВ-С(біла, без касети, вбудована, зі стінкою)                            

ШП ХХХ НВ-С (біла, вбудована, зі стінкою)                            

ШП ХХХ НВ-С (червона, вбудована, зі стінкою)                            

ШП ХХХ НВ (червона, без касети, вбудована)                            

ШП ХХХ НВ (біла, без касети, вбудована)                            

ШП ХХХ НВ (біла, вбудована)                            

ШП ХХХ НВ (червона, вбудована)                            

 
Єврозамок у ШП
надає можливості
оперативно діяти у
критичній ситуації.
Варіанти: 
з ключем/без ключа

5



Протипожежне обладнання

Шафи пожежні вбудовані

ШП 6060 вбудована 

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері
3. Замок

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х600х230 мм
Розміри ніші (ШхВхГ): 530х525х230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні (600х600х230 мм)
призначені для зберігання рукава 
пожежного.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Євроручка без ключа

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні вбудовані

ШП 8060 вбудована 

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері
3. Замок

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 800х600х230 мм
Розміри ніші (ШхВхГ): 730х525х230 мм
Товщина корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні (800х600х230 мм)
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 1 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Євроручка без ключа

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні вбудовані

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 900х700х230 мм
Розміри ніші (ШхВхГ): 830х625х230 мм
Товщина корпусу та дверей: 0,5 мм

ШП 9070 вбудована 

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері
3. Замок

Шафи пожежні (900х700х230 мм)
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 1 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Євроручка без ключа

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні вбудовані

ШП 60120 вбудована 

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2.

Двері3.
Замок

Перегородка

4.

Шафи пожежні (600х1200х230 мм)
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 2 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Євроручка без ключа

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1200х230 мм
Розміри ніші (ШхВхГ): 530х1085х230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні вбудовані

ШП 12060 вбудована

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері
3. Замок

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 1200х600х230 мм
Розміри ніші (ШхВхГ): 1085х525х230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні (1200х600х230 мм)
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 2 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Євроручка без ключа

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні вбудовані

ШП 15054 вбудована з/без задньої стінки

ШП 15060 вбудована з/без задньої стінки

Найменування№ поз.
1. Корпус 

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 540х1500х250 мм
Розміри ніші (ШхВхГ): 475х1430х250 мм

2. Двері
3. Замок

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1500х250 мм
Розміри ніші (ШхВхГ):  535х1430х250 мм

ШП 16060 вбудована з/без задньої стінки
Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1600х250 мм
Розміри ніші (ШхВхГ): 535х1530х250 мм

ШП 18060 вбудована з/без задньої стінки
Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1800х250 мм
Розміри ніші (ШхВхГ):  535х1730х250 мм

ШП 19060 вбудована з/без задньої стінки
Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1900х250 мм
Розміри ніші (ШхВхГ):  535х1830х250 мм

Шафи пожежні ШП 15054, ШП 15060, 
ШП 16060, ШП 18060, ШП 19060 призначені
для зберігання рукава пожежного, 
вогнегасника - 1 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Євроручка без ключа

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Товщина корпусу металу: 0,8 мм
Товщина дверей: 0,5 мм
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні навісні/підлогові

 
Виконання: без задньої стінки/
                         з задньою стінкою  
Вид установки: навісний
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм
Починаючи від ШП 15054: 
товщина корпусу: 0,8 мм, дверей: 0,5 мм
Тип замка: пластикова євроручка з ключем
                                                                     /без ключа
Кліматичне виконання: У2
Тип покриття: порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний), RAL 9016 (білий)
Комплектація: з касетою/без касети

Технічні характеристики:

Шафи пожежні металеві навісні/підлогові призначені для зберігання протипожежного
інвентарю. Використовуються для організації постів в громадських місцях, на виробни-
чих об’єктах. Ціни на пожежні шафи залежать від розмірів  та комплектації. Моделі шаф 
пожежних виготовлені у червоному та білому кольорах. 
Продукція відповідає стандартам безпеки. 

 
Касети КРП  для 
пожежного рукава  
входять до комплектакції
частини ШП, згідно 
вибора Замовника

 
Єврозамок у ШП
надає можливості
оперативно діяти у
критичній ситуації.
Варіанти: 
з ключем/без ключа

 
Шафу пожежну кожного розміру можна замовити у наступних варіаціях:

ШП ХХХ Н-С (червона, без касети, навісна (підлогова), зі стінкою)                            

ШП ХХХ Н-С (біла, без касети, навісна (підлогова), зі стінкою)                            

ШП ХХХ Н-С (біла, навісна (підлогова), зі стінкою)                            

ШП ХХХ НС (червона, навісна (підлогова), зі стінкою)                            

ШП ХХХ Н (червона, без касети, навісна (підлогова)                            

ШП ХХХ Н (біла, без касети, навісна (підлогова)                           

ШП ХХХ Н (біла, з касетою, навісна (підлогова)                            

ШП ХХХ Н (червона, навісна (підлогова)                            

Шафи пожежні, позначені літерою У - Універсальні. 
Їх можна розвернути у разі потреби на 180                             
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Протипожежне обладнання

Шафи пожежні навісні/підлогові

ШП 6060 

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері
3. Замок

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х600х230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні навісні (600х600х230 мм) 
призначені для зберігання рукава 
пожежного.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Євроручка з ключем/ Без ключа

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.

13



Протипожежне обладнання

ШП 8060

Шафи пожежні навісні (800х600х230 мм) 
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 1 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Євроручка з ключем/ Без ключа

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 800х600х230 мм
Товщина корпусу та дверей: 0,5 мм

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері

3. Замок

Шафи пожежні навісні/підлогові
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Протипожежне обладнання

ШП 9070

Шафи пожежні навісні (900х700х230 мм)
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 1 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Євроручка з ключем/ Без ключа

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 900х700х230 мм
Товщина корпусу та дверей: 0,5 мм

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері
3. Замок

Шафи пожежні навісні/підлогові
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Протипожежне обладнання

ШП 60120

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2.

Двері3.
Замок

Перегородка

4.

Шафи пожежні навісні (600х1200х230 мм)
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 2 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1200х230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Євроручка з ключем/ Без ключа

Шафи пожежні навісні/підлогові
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Протипожежне обладнання

ШП 12060

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері
3. Замок

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 1200х600х230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні навісні (1200х600х230 мм)
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 2 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Євроручка з ключем/ Без ключа

Шафи пожежні навісні/підлогові
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Протипожежне обладнання

ШП 15054 

ШП 15060 

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 540х1500х250 мм

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1500х250 мм

ШП 16060 
Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1600х250 мм

ШП 18060
Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1800х250 мм

ШП 19060 
Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1900х250 мм

Шафи пожежні навісні/ приставні ШП 15054,
ШП 15060, ШП 16060, ШП 18060, ШП 19060
призначені для зберігання рукава 
пожежного, вогнегасника - 1 шт.
Можливі варіанти виконання:

З задньою стінкою/ Без задньої стінки
Укомплектована касетою/ Без касети
  

Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016

Кліматичне виконання: 
У2 - для макрокліматичного району з 
помірним кліматом. Під навісом або в 
приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Товщина корпусу металу: 0,8 мм
Товщина дверей: 0,5 мм

Євроручка з ключем/ Без ключа

Найменування№ поз.
1. Корпус 
2. Двері
3. Замок

Шафи пожежні навісні/підлогові
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Протипожежне обладнання

Протипожежний інвентар

Для зберігання протипожежного інвентаря (лом, багор, лопата, відро, ящик для піску)
використовують пожежні щити та стенди, які виготовляються зі сталі, пофарбованої 
в червоний колір для привернення уваги. Щити пожежні використовують як  всередині
приміщень - у виробничих та складських приміщеннях при відсутності там водопоста-
чання і систем пожежоподавлення, та поза приміщень, у легкодоступних місцях, для
швидкого користування інвентарем до прибуття пожежної служби.

Компанія «БІЛМАКС», у найкоротший термін, виготовить для вас щити та стенди пожежні,
що відповідають необхідним нормам та вимогам законодавста України:
     
 

Пожежні щити і стенди

Щити пожежні (стенди)
закритого типу

Щити пожежні (стенди)
відкритого типу
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Протипожежне обладнання

СПЗ каркасний

Тип конструкції:  каркасний, збірна конструкція
Виконання: підлогове
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Ширина: 1250 мм
Висота: 1620 мм
Глибина:  мм520
Ящик для піску: 0,12 м. куб.
Стійки з труби: 30х30х2 мм
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Стенд пожежний металевий 
закритого типу неукомплектований

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску 
2. Шафа для пожежного інвентарю

3. Стійка

4. Фіксатор для багрів
5. Засув

Пожежні щити і стенди
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Протипожежне обладнання

Тип конструкції:  підлоговий, збірна конструкція
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Ширина: 1100 мм
Висота: 1490 мм
Глибина: 500 мм
Ящик для піску: 0,18 м. куб.
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Стенд пожежний металевий СПЗ
закритого типу неукомплектований

СПЗ 

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску 
2. Шафа для пожежного інвентарю

3. Фіксатор для багрів

4. З’ємна ручка
5. Засув

Пожежні щити і стенди
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Протипожежне обладнання

Тип конструкції:  підлоговий, збірна конструкція
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Ширина: 1100 мм
Висота: 1490 мм
Глибина: 500 мм
Ящик для піску: 0,18 м. куб.
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Стенд пожежний металевий СПЗ (сітка)
закритого типу неукомплектований,
сітка на дверях.

СПЗ (сітка)

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску 
2. Шафа для пожежного інвентарю

3. Фіксатор для багрів

4. З’ємна ручка
5. Засув

Пожежні щити і стенди
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Протипожежне обладнання

Тип конструкції:  підлоговий, збірна конструкція
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Ширина: 1100 мм
Висота: 1090 мм
Глибина: 500 мм
Ящик для піску: 0,18 м. куб.
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Стенд пожежний металевий СПЗм
закритого типу неукомплектований

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску 
2. Шафа для пожежного інвентарю

3. Фіксатор для багрів

4. З’ємна ручка
5. Засув

СПЗ м

Пожежні щити і стенди
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Протипожежне обладнання

Тип конструкції:  підлоговий, збірна конструкція
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Ширина: 1100 мм
Висота: 1090 мм
Глибина: 500 мм
Ящик для піску: 0,18 м. куб.
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Стенд пожежний металевий СПЗм (сітка)
закритого типу неукомплектований,
сітка на дверях.

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску 
2. Шафа для пожежного інвентарю

3. Фіксатор для багрів

4. З’ємна ручка
5. Засув

СПЗ м (сітка)

Пожежні щити і стенди
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Протипожежне обладнання

Технічні характеристики:

Стенд пожежний металевий СПЗО
закритого типу неукомплектований,
з перекидним ящиком.

СПЗО

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску 
2. Шафа для пожежного інвентарю

3. Стійка

4. Фіксатор для багрів
5. Засув

Тип конструкції:  підлоговий, збірна конструкція
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Ширина: 1010 мм
Висота: 1800 мм
Глибина: 875 мм - відстань між краями опор
Ящик перекидний для піску: 0, 125 м. куб., t=1, 5 мм
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Пожежні щити і стенди
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Протипожежне обладнання

Тип конструкції:  підлоговий, збірна конструкція
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Ширина: 1010 мм
Висота: 1800 мм
Глибина: 875 мм - відстань між краями опор
Ящик перекидний для піску: 0, 125 м. куб., t=1, 5 мм
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Стенд пожежний металевий СПЗО (сітка)
закритого типу неукомплектований,
з перекидним ящиком, сітка на дверях.

СПЗО (сітка)

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску 
2. Шафа для пожежного інвентарю

3. Стійка

4. Фіксатор для багрів
5. Засув

Пожежні щити і стенди
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Протипожежне обладнання

Тип конструкції:  підлоговий каркасний (збірна
конструкція)
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 1,5 мм, ящика для піску - 0,8 мм
Стійки з труби: 30х30х2 мм
Ширина: 1250 мм
Висота: 1700 мм
Глибина: 520 мм 
Ящик перекидний для піску: 0, 12 м. куб.
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Стенд пожежний металевий 
СПВ (каркасний) відкритого типу 
неукомплектований.

СПВ (каркасний)

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску 
2. Стенд збірний

3. Стійка

Пожежні щити і стенди
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Протипожежне обладнання

Виконання:  навісне
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 1,5 мм
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Щит металевий для первинних засобів
пожежотушіння ЩмПСО 
неукомплектовний

ЩмПСО 

Пожежні щити і стенди

Найменування№ поз.
1. Перемичка
2. Швелер

3. Швелер з гаками

Найменування Ширина, мм Висота, мм

ЩмПСО (900х1100) 900 1100

ЩмПСО (1250х1250) 1250 1250
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Протипожежне обладнання

Вид установки: підлоговий
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

ЯП стаціонарні

Ящики для піску 

Найменування№ поз.
1. Ящик для піску
2. Кришка

Найменування Ширина, мм Висота, мм

ЯП 60 666 453

Глибина, мм Об’єм, м.куб.

525 0,12

ЯП 80 800 600 600 0,29

ЯП 100 1000 500 500 0,25

ЯП 140 1440 585 640 0,5
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Протипожежне обладнання

Вид установки: підлоговий
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 1,5 мм
Габаритні розміри: 960х895х875 мм
Об’єм: 0,125 м.куб.
Тип покриття:  порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного
району з помірним кліматом. Для використання 
під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як
на відкритому повітрі, за виключенням сонячної
радіації. 

Технічні характеристики:

Перекидний ящик для піску ЯПП

Ящики для піску, кран-комплекти

Кран- комплект пожежний ДУ-25, L=20 м

Котушка до пожежного рукава

Котушка призначена для намотування
напівжорсткого рукава, який має поворот 
не менше 90  щодо задньої стінки;
Напівжорсткий рукав діаметром 25 мм
та довжиною 20 м.
Кран-комплект можна встановлювати
як в пожежні металеві шафи, так і в
підготовлені зачиняючі ніші.
Габаритні розміри: діаметр 450 мм, 
ширина 150 мм. RAL 3020 (червоний)

Котушка призначена для намотування
напівжорсткого рукава, який має поворот 
не менше 90  щодо задньої стінки;
Кран-комплект можна встановлювати
як в пожежні металеві шафи, так і в
підготовлені зачиняючі ніші.
Габаритні розміри: діаметр 450 мм, 
ширина 150 мм. RAL 3020 (червоний)

30



Протипожежне обладнання

Касета КРП

Протипожежний інвентар

Ключниця пожежна

Відро пожежне

Ключниця пожежна для 
зберігання комплекту ключів. 
З молоточком для розбиття 
скла.
Розмір (Ш.хВ.Г.), мм: 125х165х 42 
Товщина металу: 0,8 мм
Колір: RAL 3020 (червоний) 
Кліматичне виконання: У2

Відро пожежне об’ємом 8 л.
Товщина металу: 0, 5 мм

Найменування№ поз.
1. Тримач рукава
2. Кронштейн

Касета для пожежного рукава 
із оцинкованого металу 
(300х300х110 мм)

Найменування№ поз.
1. Корпус
2. Двері
3. Замок
4. Молоток
5. Трос
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ТОВ «БІЛМАКС» вул. Заводська,1/9

м. Жовті Води Дніпропетровської обл. 

 
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАВКА

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО,
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ

 
Контактні дані:  

(044) 503  01 05
(067) 555 86 05
(067) 562 06 67

e-mail: kiev@bilmax.com.ua

 
Telegram-канал:

bilmax.com.ua


