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ЦЦЕЕННООВВАА  ЛЛИИССТТАА  
ККООММУУННИИККААЦЦИИООННННИИ  ШШККААФФООВВЕЕ  

  
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ДДС! ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА: 12-11-2018 г. 
Всички продукти са оригинални, с гаранция за качество и сертификати от производителите. 
Доставяме стока и извършваме монтажи на територията на цялата страна и в цяла Европа. 

 

 19" SOHO СТЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ - НЕОТВАРЯЕМИ СТРАНИЦИ цена с 
ДДС 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 4U: FORMRACK SOHO SH-4U, 512х400х225 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 50 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, предни 19" рак 
шини. Без рафтове и без охлаждане. Тегло - 9 кг. 

93 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 7U: FORMRACK SOHO SH-7U, 512х400х358 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 50 кг, предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, предни 19" рак 
шини. Без рафтове и без охлаждане. Тегло - 12 кг. 

117 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 9U: FORMRACK SOHO SH-9U, 512х400х448 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 50 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, предни 19" рак 
шини. Без рафтове и без охлаждане. Тегло - 14 кг. 

153 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 12U: FORMRACK SOHO SH-12U, 512х400х582 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Товароносимост: 50 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло със заключване, предни 19" рак 
шини. Без рафтове и без охлаждане. Тегло - 16 кг. 

168 лв. 

 

 19" ALFALINE СТЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ - ОТВАРЯЕМИ СТРАНИЦИ цена с 
ДДС 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 7U: FORMRACK ALFA-7U450 600х450х371 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост 100 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, заден капак от 1.5 mm лист 
DKP с отвори за монтаж на стена, предни 19" рак шини, опция за задни 19" шини. Без рафтове 
и без охлаждане. Тегло - 14 кг. 

171 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 9U: FORMRACK ALFA-9U450 600х450х460 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост 100 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, заден капак от 1.5 mm лист 
DKP с отвори за монтаж на стена, предни 19" рак шини, опция за задни 19" шини. Без рафтове 
и без охлаждане. Тегло - 16 кг. 

198 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 12U: FORMRACK ALFA-12U450 600х450х593 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост 100 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, заден капак от 1.5 mm лист 
DKP с отвори за монтаж на стена, предни 19" рак шини, опция за задни 19" шини. Без рафтове 
и без охлаждане. Тегло - 19 кг. 

216 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 16U: FORMRACK ALFA-16U450 600х450х731 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост 100 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, заден капак от 1.5 mm лист 
DKP с отвори за монтаж на стена, предни 19" рак шини, опция за задни 19" шини. Без рафтове 
и без охлаждане. Тегло - 24 кг. 

252 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стенен 20U: FORMRACK ALFA-20U450 600х450х949 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
Товароносимост 100 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, заден капак от 1.5 mm лист 
DKP с отвори за монтаж на стена, предни 19" рак шини, опция за задни 19" шини. Без рафтове 
и без охлаждане. Тегло - 29 кг. 

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

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 12U: FORMRACK INT-12U6060 600x600х700 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 42 кг. 

348 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 16U: FORMRACK INT-16U6060 600x600х877 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 46 кг. 

393 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 20U: FORMRACK INT-20U6060 600x600х1050 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 52 кг. 

423 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 26U: FORMRACK INT-26U6060 600x600х1321 mm 
/ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 65 кг. 

498 лв. 

 19" BETALINE СТОЯЩИ КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ - ОТВАРЯЕМИ СТРАНИЦИ цена с 
ДДС 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 12U: FORMRACK BTA-12U6060 600x600х764 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 39 кг. 

420 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 20U: FORMRACK BTA-20U6060 600x600х1120 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 51 кг. 

507 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 26U: FORMRACK BTA-26U6060 600x600х1386 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 60 кг. 

618 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 20U: FORMRACK BTA-20U6080 600x800х1120 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 62 кг. 

573 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 26U: FORMRACK BTA-26U6080 600x800х1386 mm 
/ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 72 кг. 

660 лв. 

 

19" Комуникационен шкаф - стоящ 20U: FORMRACK BTA-20U60100 600x1000х1120 
mm /ШхДхВ/ с отваряеми и заключващи се страници 
товароносимост 600 кг., предна врата с 4 mm закалено стъкло, конструкция от 1.5 mm 
стомана, без колела, без рафтове и без охлаждане. Тегло - 72 кг. 

636 лв. 

 19" КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ - ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ НА СТЪЛБ цена с 
ДДС 

 

19" Комуникационен шкаф - за външен монтаж на стълб 9U: FORMRACK MBS-9U450 
600x600х575 mm /ШхДхВ/ с неотваряеми страници 
Водо и прахоустойчив /IP66/ с термоизолация - защита от корозия, входящи отвори за въздух 
с прахови филтри, вентилационна част с прахов филтър. Отваряем горен капак, осигуряващ 
достъп до вентилаторният модул. 4 точки за свързване на камери. Товароносимост 200 кг.  
Предна плътна врата със заключващ механизъм, конструкция от 1.5 mm стомана, предни 19" 
рак шини. Тегло - 42 кг. 

798 лв. 
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 АКСЕСОАРИ ЗА 19" КОМУНИКАЦИОННИ ШКАФОВЕ цена с 
ДДС 

 

FORMRACK F021F2V: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и бутон за вкл./изкл. за 
стенни 19" шкафове 99 лв. 

 

FORMRACK F024F2VT: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и термостат за стенни 19" 
шкафове. Термостата указва текущата температура в шкафа и позволява задаване на 
желана температура в шкафа 

141 лв. 

 

FORMRACK F022F2: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и бутон за вкл./изкл. (on/off 
switch) за стоящи 19" шкафове 102 лв. 

 

FORMRACK F024F2T: Вентилаторен блок с 2 вентилатора и термостат за стоящи 19" 
шкафове. Термостата указва текущата температура в шкафа и позволява задаване на 
желана температура в шкафа 

147 лв. 

 

FORMRACK F081PR6SAL: 19“ Разклонител с филтър, 6 x 230 V контакта тип Шуко, с 
ключ и защита от пренапрежение 51 лв. 

 

FORMRACK F2166SR: 19" Фиксиран рафт за шкаф с дължина 600 mm, товароносимост 
50 кг. 24 лв. 

 

FORMRACK F2168SR: 19" Фиксиран рафт за шкаф с дължина 800 mm, товароносимост 
50 кг. 33 лв. 

 

FORMRACK F21610SR: 19" Фиксиран рафт за шкаф с дължина 1000 mm, 
товароносимост 50 кг. 66 лв. 

 

FORMRACK F0226HR: 19" Телескопичен изтеглящ се рафт за шкаф с дължина 600 
mm, товароносимост 35 кг. 57 лв. 

 

FORMRACK F0228HR: 19" Телескопичен изтеглящ се рафт за шкаф с дължина 800 
mm, товароносимост 35 кг. 66 лв. 

 

FORMRACK F02210HR: 19" Телескопичен изтеглящ се рафт за шкаф с дължина 1000 
mm, товароносимост 35 кг. 120 лв. 

 

FORMRACK FSHRA1U: 19" 1U Рафт с дължина 250 mm, товароносимост 5 кг. 24 лв. 

 

FORMRACK F101RA1U: 19" 1U Рафт с дължина 320 mm, товароносимост 5 кг. 24 лв. 

 

FORMRACK F101RA2U: 19" 2U Рафт с дължина 350 mm, товароносимост 10 кг. 30 лв. 

 

FORMRACK F041TKR: Комплект 4 бр. колела за монтаж на стоящи комуникационни 
шкафове 48 лв. 

 

FORMRACK F042TKR: Комплект 4 бр. колела за монтаж на стeнни комуникационни 
шкафове 30 лв. 

 

FORMRACK F043TKR: Комплект 4 бр. неподвижни крачета за монтаж на 
комуникационни шкафове 24 лв. 

 

FORMRACK F220VSP: M6 Комплект крепежи /болтове,  гайки и шайби/ за монтаж на 
19" аксесоари - 20 бр. 12 лв. 
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