
 Yanğınsöndürmə şitləri 

Bir qapılı divarüstü yanğınsöndürmə qutusu:   (730x700x200)
1"  şlanq F-25 / 20 m,  püskürdücü başlıq 1 əd. 
1"x2" rus modeli düşürücü  1 əd. Hose-reel baraban - 1 komplekt

Bir qapılı divaraltı yanğınsöndürmə qutusu:   (730x700x200) 
1"  şlanq F-25 / 20 m,  püskürdücü başlıq1 əd.  
1"x2" rus modeli düşürücü  1 əd. Hose-reel baraban - 1 komplekt (Çərçivəli)

İki qapılı divarüstü yanğınsöndürmə qutusu: (730x930x200) 
1"  şlanq F-25 / 20 m,  püskürdücü başlıq 1 əd.  
1"x2" rus modeli düşürücü  1 əd.   
Hose-reel baraban - 1 komplekt  (Balonsuz)

İki qapılı divaraltı yanğınsöndürmə qutusu:  (730x930x200) 
1"  şlanq F-25 / 20 m,  püskürdücü  başlıq 1 əd.  
1"x2" rus modeli düşürücü  1 əd.                      
Hose-reel baraban - 1 komplekt (Balonsuz-çərçivəli)

Bir qapılı hidrant tipi yanğın söndürmə qutusu (550x650x160) 
1 barabanlı ayaqlı və damlı şit -  F-51/20m  1 əd. 
şlanq,  başlığı F-51 -1 cüt.  püskürdücü başlıq F-51 - 1 əd

Bir qapılı hidrant tipi yanğın söndürmə qutusu (930x730x200) 
2 barabanlı ayaqlı və damlı şit - Şlanq F-51/20m   2 əd.
2" - şlanq başlığı F-51 -4 əd.  2" - püskürdücü başlıq F - 51  2 əd

Arabalı 1" F-25 / 60 m qırmızı şlanqlı portatif tip. Hose reel - 1" şlanq F-25 / 60 m, 
püskürdücü başlıq 1 əd.  1"x2" rus modeli keçirici 1 əd. 
Tekerli seyyar Hose reel baraban 1 komplekt

Bir qapılı yanğınsöndürmə qutusu: (550x650x160) 
1 əd. şlanq F-51 / 20 m,  2 əd. şlanq  başlığı, 1 əd.         
püskürdücü və 1 əd. qayka

Bir qapılı yanğınsöndürmə qutusu: (550x650x160) - Çərçivəli 
1 əd. şlanq F-51 / 20 m,  2 əd. şlanq  başlığı, 1 əd.  
püskürdücü və 1 əd. qayka

İki qapılı yanğınsöndürmə qutusu: (800x650x180)
1 əd. şlanq  F-51 / 20 m,  2 əd. şlanq başlığı, 1 əd.            
püskürdücü  və 1 əd. qayka və 1 əd QKT-6 kq)

İki qapılı yanğınsöndürmə qutusu: (800x650x180) - Çərçivəli 
1 əd. şlanq  F-51 / 20 m,  2 əd. şlanq başlığı, 1 əd.         
püskürdücü  və 1 əd. qayka və 1 əd QKT-6 kq)

Yanğınsöndürmə dəsti.  (Qum qutusu) 
(bel, vedrə, lom, dəstəkli qarmaq, qum qutusu və 2 əd QKT-6 kq)


