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ЦЦЕЕННООВВАА  ЛЛИИССТТАА  ККООММУУННИИККААЦЦИИООННННИИ  ШШККААФФООВВЕЕ  

  
Сертификати за качество и стандарти: ROSH, CE, EN 61587-1.  

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ДДС! ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА: 09-02-2023 г. 
 

SOHO 19" SOHO СТЕННИ/СТОЯЩИ, С НЕОТВАРЯЕМИ СТРАНИЦИ цена с 
ДДС 

 

Подходящи рафтове и аксесоари за SOHO серия: 
FORMRACK F021F2V: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и бутон за вкл./изкл. 
FORMRACK F024F2VT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и аналогов термостат 
FORMRACK F024F2VDT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и цифров термостат 
FORMRACK F082PR6SA: 19“ 1U Разклонител с филтър, 6 x 230 V контакта тип Шуко, с ключ и защита 
FORMRACK F082PR8A: 19“ 1U Разклонител, 8 x 230 V контакта тип Шуко 
FORMRACK FSHRA1U: 19" 1U Рафт с размери 450 x 250 x 45 mm 
FORMRACK F101RA1U: 19" 1U Рафт с размери 450 x 320 x 45 mm 
FORMRACK F042TKR: Комплект 4 бр. подвижни колела за монтаж на под 
FORMRACK F043AYK: Комплект 4 бр. нивелиращи крачета за монтаж на под 

 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 4U: FORMRACK SOHO SH-4U, 512х400х225 
mm /ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 60 кг. Тегло: 6.9 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: само предната врата. Заден капак и двете страници не се отварят. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

108 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 7U: FORMRACK SOHO SH-7U, 512х400х358 
mm /ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 60 кг. Тегло: 8.9 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: само предната врата. Заден капак и двете страници не се отварят. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

129 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 9U: FORMRACK SOHO SH-9U, 512х400х448 
mm /ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 60 кг. Тегло: 10.3 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: само предната врата. Заден капак и двете страници не се отварят. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

171 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 12U: FORMRACK SOHO SH-12U, 
512х400х582 mm /ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 60 кг. Тегло: 14 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: само предната врата. Заден капак и двете страници не се отварят. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

189 лв. 
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ALFALINE 19" ALFALINE СТЕННИ/СТОЯЩИ, С ОТВАРЯЕМИ И ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ СТРАНИЦИ цена с 
ДДС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подходящи рафтове и аксесоари за ALFALINE серия: 
FORMRACK F021F2V: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и бутон за вкл./изкл. 
FORMRACK F024F2VT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и аналогов термостат. 
FORMRACK F024F2VDT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и цифров термостат. 
FORMRACK F082PR6SA: 19“ 1U Разклонител с филтър, 6 x 230 V контакта тип Шуко, с ключ и защита. 
FORMRACK F082PR8A: 19“ 1U Разклонител, 8 x 230 V контакта тип Шуко. 
FORMRACK F082PR9SA: 19“ 2U Разклонител с филтър, 9 x 230 V контакта тип Шуко, с ключ и защита. 
FORMRACK F101RA1U: 19" 1U Рафт с размери 450 x 320 x 45 mm. 
FORMRACK F101RA2U: 19" 2U Рафт с размери 450 x 350 x 90 mm. 
FORMRACK F042TKR: Комплект 4 бр. подвижни колела за монтаж на под. 
FORMRACK F043AYK: Комплект 4 бр. нивелиращи крачета за монтаж на под. 
FORMRACK F06KRR7U:   Задна шина за 19" ALFA-7U450   - 15 лв. за 1 брой 
FORMRACK F06KRR9U:   Задна шина за 19" ALFA-9U450   - 15 лв. за 1 брой 
FORMRACK F06KRR12U: Задна шина за 19" ALFA-12U450 - 18 лв. за 1 брой 
FORMRACK F06KRR16U: Задна шина за 19" ALFA-16U450 - 18 лв. за 1 брой 
FORMRACK F06KRR20U: Задна шина за 19" ALFA-20U450 - 18 лв. за 1 брой 

 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 7U: FORMRACK ALFA-7U450, 555х450х371 
mm /ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 100 кг. Тегло: 14 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в сглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

210 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 9U: FORMRACK ALFA-9U450, 555х450х460 
mm /ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 100 кг. Тегло: 16 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в сглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

246 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 12U: FORMRACK ALFA-12U450, 
555х450х593 mm /ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 100 кг. Тегло: 19 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в сглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

270 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 16U: FORMRACK ALFA-16U450, 
555х450х771 mm /ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 100 кг. Тегло: 24 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в сглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

306 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен/стоящ 20U: FORMRACK ALFA-20U450, 
555х450х949 mm /ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 100 кг. Тегло: 29 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, заден капак от 1.5 mm стоманен лист за 
висока якост и с отвори за монтаж на стена. 
Вградени шини: 2 предни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: общо 3 - в долната част, на задния капак и на горния капак. 
Отвори за вентилатори: 2 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: 1. може да се монтира на стена; 2. може да стои на под с и без колела и нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя със светло сив цвят - Ral 7035. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в сглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

366 лв. 
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INTERLINE 19" INTERLINE СТОЯЩИ КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ - НЕОТВАРЯЕМИ СТРАНИЦИ цена с 
ДДС 

 

Подходящи рафтове и аксесоари за INTERLINE, BETALINE и COSMOLINE серия: 
FORMRACK F022F2: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и бутон за вкл./изкл. 
FORMRACK F024F2T: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и аналогов термостат 
FORMRACK F024F2DT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и цифров термостат 
FORMRACK F022F4: Вентилаторен блок с 4 вентилатора и бутон за вкл./изкл. 
FORMRACK F024F4T: Вентилаторен блок с 4 вентилатора и аналогов термостат 
FORMRACK F024F4DT: Вентилаторен блок с 4 вентилатора и цифров термостат 
FORMRACK F082PR6SA: 19“ 1U Разклонител с филтър, 6 x 230 V контакта тип Шуко, с ключ и защита. 
FORMRACK F082PR8A: 19“ 1U Разклонител, 8 x 230 V контакта тип Шуко. 
FORMRACK F082PR9SA: 19“ 2U Разклонител с филтър, 9 x 230 V контакта тип Шуко, с ключ и защита. 
FORMRACK F2166SR: 19" Фиксиран рафт за шкаф с дължина 600 mm 
FORMRACK F0226HR: 19" Телескопичен изтеглящ се рафт за шкаф с дължина 600 mm 
FORMRACK F041TKR: Комплект 4 бр. подвижни колела за монтаж на под. 
FORMRACK F043AYK: Комплект 4 бр. нивелиращи крачета за монтаж на под. 

 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 12U: FORMRACK INT-12U6060, 600x600х700 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 29 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата и заден капак - със заключване с ключ. Двете страници не се отварят. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

405 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 16U: FORMRACK INT-16U6060, 600x600х877 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 34 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата и заден капак - със заключване с ключ. Двете страници не се отварят. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

447 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 20U: FORMRACK INT-20U6060, 600x600х1050 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 39 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата и заден капак - със заключване с ключ. Двете страници не се отварят. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

489 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 26U: FORMRACK INT-26U6060, 600x600х1321 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 47 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата и заден капак - със заключване с ключ. Двете страници не се отварят. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

579 лв. 
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BETALINE 
19" BETALINE СТОЯЩИ КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ 

С ОТВАРЯЕМИ И ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ СТРАНИЦИ 
цена с 
ДДС 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 12U: FORMRACK BTA-12U6060, 600x600х764 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 36 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

474 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 16U: FORMRACK BTA-16U6060, 600x600х942 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 42 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

528 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 20U: FORMRACK BTA-20U6060, 600x600х1120 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 48 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

588 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 26U: FORMRACK BTA-26U6060, 600x600х1386 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 60 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

678 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 32U: FORMRACK BTA-32U6060, 600x600х1651 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 69 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

756 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 36U: FORMRACK BTA-36U6060, 600x600х1829 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 74 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

810 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 42U: FORMRACK BTA-42U6060, 600x600х2096 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 84 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.5 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е 1 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в разглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

885 лв. 
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COSMOLINE 
19" COSMOLINE СТОЯЩИ КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ 

С ОТВАРЯЕМИ И ЗАКЛЮЧВАЩИ СЕ СТРАНИЦИ 
цена с 
ДДС 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 32U: FORMRACK CSM-32U6060, 600x600х1653 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 75 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.2 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е с подсилена структура и 1.5 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в сглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

867 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 36U: FORMRACK CSM-36U6060, 600x600х1831 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 81 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.2 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е с подсилена структура и 1.5 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в сглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

933 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 42U: FORMRACK CSM-42U6060, 600x600х2098 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост: 600 кг. Тегло: 91 кг. 
Материал: предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване; заден капак, горен капак и страници от 
1.2 mm стоманен лист за висока якост. Основната рамка е с подсилена структура и 1.5 mm стоманен лист. 
Вградени шини: 2 предни и 2 задни 19" рак шини за монтаж на рафтове. 
Отвори за кабели: в долната част, с четка - дължина 35 см. 
Отвори за вентилатори: 4 отвора в горния капак. 
Отваряеми части: предна врата, заден капак и двете страници - със заключване с ключ. 
Вид монтаж: на под - с подвижни колела или нивелиращи крачета. 
Покритие: устойчива на удар и електростатично електричество боя с черен цвят - Ral 9005. 
Състояние при доставка: опакован в кашон в сглобен вид. Аксесоари: няма, поръчват се отделно. 

1 011 лв. 

 
 ВЕНТИЛАТОРНИ БЛОКОВЕ ЗА 19" КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ цена 

 

FORMRACK F021F2V: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и бутон за вкл./изкл. Подходящ за 19" 
шкафове SOHO и ALFALINE. В комплект с крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. Цвят: светло сив. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: мин. 50 000ч. NON-STOP 

99 лв. 

 

FORMRACK F024F2VT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и аналогов термостат. Подходящ за 19" 
шкафове SOHO и ALFALINE. Термостатът позволява задаване на желана температура. В комплект с 
крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. Цвят: светло сив. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: мин. 50 000ч. NON-STOP 

123 лв. 

 

FORMRACK F024F2VDT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и цифров термостат. Подходящ за 19" 
шкафове SOHO и ALFALINE. Термостатът указва текущата температура и позволява задаване на желана 
температура. В комплект с крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. Цвят: светло сив. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: мин. 50 000ч. NON-STOP 

141 лв. 

 

FORMRACK F022F2: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и бутон за вкл./изкл. Подходящ за 19" 
шкафове INTERLINE, BETALINE и COSMOLINE. В комплект с крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип 
Шуко. Цвят: черен. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: мин. 50 000ч. NON-STOP 

108 лв. 

 

FORMRACK F024F2T: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и аналогов термостат. Подходящ за 19" 
шкафове INTERLINE, BETALINE и COSMOLINE. Термостатът позволява задаване на желана температура. 
В комплект с крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. Цвят: черен. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: мин. 50 000ч. NON-STOP 

132 лв. 

 

FORMRACK F024F2DT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и цифров термостат. Подходящ за 19" 
шкафове INTERLINE, BETALINE и COSMOLINE. Термостатът указва текущата температура и позволява 
задаване на желана температура. В комплект с крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. Цвят: черен. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: мин. 50 000ч. NON-STOP 

150 лв. 

 

FORMRACK F022F4: Вентилаторен блок с 4 вентилатора и бутон за вкл./изкл. Подходящ за 19" 
шкафове INTERLINE, BETALINE и COSMOLINE. В комплект с крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип 
Шуко. Цвят: черен. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: мин. 50 000ч. NON-STOP 

156 лв. 

 

FORMRACK F024F4T: Вентилаторен блок с 4 вентилатора и аналогов термостат. Подходящ за 19" 
шкафове INTERLINE, BETALINE и COSMOLINE. Термостатът позволява задаване на желана температура. 
В комплект с крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. Цвят: черен. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: мин. 50 000ч. NON-STOP 

180 лв. 

 

FORMRACK F024F4DT: Вентилаторен блок с 4 вентилатора и цифров термостат. Подходящ за 19" 
шкафове INTERLINE, BETALINE и COSMOLINE. Термостатът указва текущата температура и позволява 
задаване на желана температура. В комплект с крепежи. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. Цвят: черен. 
Вентилатори: AC AXIAL, Размер: 120х120х38 мм, Лагеруване: съчмен лагер, Напрежение: AC230V - 22 W, 
Обороти: 2700 rpm, Дебит: 133 m3/h, Шум: 40 dB, Рамка: Алуминий, Мотор: Shaded Pole Induction, Живот: 
минимум 6 години непрекъсната работа при 60 0C 

198 лв. 
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 РАЗКЛОНИТЕЛИ ЗА 19" КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ цена 

 

FORMRACK F082PR6SA: 19“ 1U Разклонител с филтър, 6 x 230 V контакта тип Шуко, с ключ и 
защита от пренапрежение. В комплект с крепежни елементи. Подходящ за всички модели 19“ 
шкафове. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. 

54 лв. 

 

FORMRACK F082PR8A: 19“ 1U Разклонител, 8 x 230 V контакта тип Шуко. В комплект с крепежни 
елементи. Подходящ за всички модели 19“ шкафове. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. 54 лв. 

 

FORMRACK F082PR9SA: 19“ 2U Разклонител с филтър, 9 x 230 V контакта тип Шуко, с ключ и 
защита от пренапрежение. В комплект с крепежни елементи. Подходящ за всички модели 19“ 
шкафове. Кабел 1.5 метра с щепсел тип Шуко. 

90 лв. 

 КРАЧЕТА И ПОДВИЖНИ КОЛЕЛА ЗА 19" КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ цена 

 

FORMRACK F041TKR: Комплект 4 бр. колела за монтаж на стоящи комуникационни шкафове. В 
комплект с крепежни елементи. Подходящи за стоящи 19" шкафове INTERLINE, BETALINE и 
COSMOLINE. 

57 лв. 

 

FORMRACK F042TKR: Комплект 4 бр. колела за монтаж на стенни комуникационни шкафове. В 
комплект с крепежни елементи. Подходящи за стенни 19" шкафове SOHO и ALFALINE. 36 лв. 

 

FORMRACK F043AYK: Комплект 4 бр. неподвижни крачета за монтаж на стенни и стоящи 
комуникационни шкафове. В комплект с крепежни елементи. Подходящи за всички модели 19“ 
шкафове. 

30 лв. 

 РАФТОВЕ ЗА 19" КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ цена 

 

FORMRACK F2166SR: 19" Фиксиран рафт за шкаф с дължина 600 mm, товароносимост 50 кг. В 
комплект с крепежни елементи. Подходящ за стоящи 19" шкафове INTERLINE, BETALINE и 
COSMOLINE. 

36 лв. 

 

FORMRACK F0226HR: 19" Телескопичен изтеглящ се рафт за шкаф с дължина 600 mm, 
товароносимост 35 кг. В комплект с крепежни елементи. Подходящ за стоящи 19" шкафове 
INTERLINE, BETALINE и COSMOLINE. 

69 лв. 

 

FORMRACK FSHRA1U: 19" 1U Рафт с размери 450 x 250 x 45 mm. Товароносимост 5 кг. В комплект 
с крепежни елементи. Подходящ за стенни 19" шкафове SOHO. 30 лв. 

 

FORMRACK F101RA1U: 19" 1U Рафт с размери 450 x 320 x 45 mm. Товароносимост 5 кг. В комплект 
с крепежни елементи. Подходящ за стенни 19" шкафове SOHO и ALFALINE. 30 лв. 

 

FORMRACK F101RA2U: 19" 2U Рафт с размери 450 x 350 x 90 mm. Товароносимост 10 кг. В 
комплект с крепежни елементи. Подходящ за стенни 19" шкафове ALFALINE. 36 лв. 

 КРЕПЕЖИ ЗА 19" КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ цена 

 

FORMRACK F220VSP: M6 Комплект крепежи /болтове, гайки и шайби/ за монтаж на 19" аксесоари 
- 20 бр. комплект. 
Всички аксесоари за шкафовете са в комплект с крепежни елементи. 

15 лв. 

 


