CENNIK METALOWYCH MEBLI BIUROWYCH
VARIA
ul. Klimczaka 8 lok. 35, 02-797 Warszawa
tel. 22 825-11-73, tel. 22 550-15-50
varia@varia.waw.pl
www.varia.waw.pl
Do podanych cen netto należy doliczyć podatek w wysokości 23%
Podane ceny obowiązują dla kolorów: RAL 7035 (jasny popiel), RAL 1015 (beż), RAL 9005 (czarny), RAL 6033 (zielony), RAL 5010 (niebieski). Pozostałe kolory
wymagają dopłaty. Dopłata za dostawę jest uzależniona od rodzaju szafy. Transport nie obejmuje rozładunku i montażu.
O szczegóły, promocje, rabaty proszę dowiadywać się, dzwoniąc do nas.
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B1/5

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 980 mm
głębokość: 680 mm
wysokość: 866 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 898 mm
głębokość: 655 mm
wysokość: 65 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 980 mm
głębokość: 680 mm
wysokość: 496 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 898 mm
głębokość: 655 mm
wysokość: 65 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 980 mm
głębokość: 680 mm
wysokość: 866 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 898 mm
głębokość: 655 mm
wysokość: 65 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1138 mm
głębokość: 800 mm
wysokość: 562 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 1057 mm
głębokość: 767 mm
wysokość : 65 mm

Dziesięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów,
dokumentacji technicznych oraz montaży poligraficznych o maksymalnym formacie A-1.
Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6–2,0 mm, malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z
blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym
zamkiem. Waga szafy 98 kg.

3160 zł

Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji
technicznych oraz montaży poligraficznych o maksymalnym formacie A-1. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Waga szafy 61 kg.

1875 zł

Siedmioszufladowa szafa z podświetlanym blatem przystosowana jest do
przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montaży poligraficznych
o maksymalnym formacie A-1. Pełni także funkcję także stołu montażowego
umożliwiającego pracę na dokumentach o podłożu przeźroczystym. Szuflady przesuwają
się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem.
Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Blat klejony wypełniaczem z dwóch
warstw szkła. Oświetlenie o stałym natężeniu 6/20W. Waga szafy 86 kg.

3885 zł

Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji
technicznych oraz montaży poligraficznych o maksymalnym formacie B-1. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Waga szafy 78 kg.

2130 zł
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SMP/A0
SMP/A1

wymiary SMP/A0:
szerokość: 1330 mm
głębokość: 1048 mm
wysokość: 866 mm
wymiary SMP/A1:
szerokość: 980 mm
głębokość: 785 mm
wysokość: 866 mm

Stół montażowy z podświetlanym blatem, kierowany jest głównie do poligrafii,
pracowni geodezyjnych oraz wszelkiego rodzaju biur projektowych. Umożliwia on
wykonanie wszelkich prac na dokumentach o podłożu przeźroczystym tj. korekt, wyrysów.
Stół wykonany jest z blachy czarnej o grubości 1 mm, podstawa z kształtownika o
przekroju kwadratu 30x30 mm. Blat klejony wypełniaczem z dwóch warstw szkła.
Oświetlenie o stałym w SMP/A0 6/40W.

SMP/A1
2065 zł

SMP/A0
2870 zł

6

A3/12

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 435 mm
głębokość: 540 mm
wysokość: 1032 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 354 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 65 mm

Dwunastoszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów,
dokumentacji technicznych oraz montaży poligraficznych o max. formacie A-3. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Zamykane są centralnie jednym zamkiem. Waga szafy 57 kg.

2500 zł
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A0/5

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1330 mm
głębokość: 930 mm
wysokość: 562 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 1248 mm
głębokość: 900 mm
wysokość: 65 mm

Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji
technicznych oraz montaży poligraficznych o maksymalnym formacie A-0.Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Zamykane są centralnie jednym zamkiem. Udźwig szuflady 35 kg. Waga
szafy 98 kg.

2670 zł
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BU/W-2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1220 mm

Szafa biurowa BU-W/2. Szafa witrynowa, dwupółkowa z przeszklonymi drzwiami
uchylnymi, zamykana zamkiem baskwilowym ryglującym w trzech punktach. Szafa
witrynowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach
kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają
przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baskwilowym,
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona
jest w dwie metalowe półki. Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowopoliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).

850 zł
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BU/W-3

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1920 mm

Szafa biurowa BU-W/3. Szafa witrynowa, dwudzielna. Część górna posiada dwa
przeszklone szkłem hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach
kołkowych oraz dwie metalowe półki. Część dolna wyposażona jest w jedną metalową
półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi szafy zamykane są zamkami
baskwilowymi, ryglującymi w trzech punktach i wykończonymi uchwytami klamkowymi.

1335 zł

SZAFY BIUROWE
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BU/W-4

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1920 mm

Szafa biurowa BU-W/4. Szafa witrynowa, czteropółkowa z przeszklonymi drzwiami
uchylnymi, zamykana zamkiem baskwilowym ryglującymi w trzech punktach. Szafa
witrynowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach
kołkowych. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane
są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem
klamkowym. Szafa wyposażona jest w cztery metalowe półki.

1375 zł
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BU/4-1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1920 mm

Szafa biurowa posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach
kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy
czarnej o grubości 0.8–1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowopoliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w
trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50 kg.

870 zł
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BP/4

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1920 mm

Szafa biurowa wyposażona w system drzwi przesuwnych znajduje szerokie zastosowanie
w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych.
Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Zamykana dwoma zamkami
bębenkowymi wciskanymi – górnym i dolnym. Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 59 kg.

1320 zł
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BPN/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 500 mm

Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi. Zamykana zamkiem
bębenkowym wciskanym. Waga nadstawki 18 kg.

550 zł
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BP/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1220 mm

Szafa biurowa wyposażona w system drzwi przesuwnych znajduje szerokie zastosowanie
w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych.
Wyposażona jest w 2 półki przestawne co 90mm. Zamykana dwoma zamkami
bębenkowymi wciskanymi – górnym i dolnym. Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 43 kg.

860 zł
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BUS/3

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1920 mm

Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach
kołkowych. Wyposażona jest w skrytkę zamykaną zamkiem krzywkowym, ryglującym w
trzech punktach oraz trzy półki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem baskwilowym,
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: 50
kg. Waga szafy 60 kg.

szerokość: 1000 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1920 mm
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BU/4

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1920 mm

BUN/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 500 mm

Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach
kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.
Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 62 kg.

BU/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1220 mm

Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi Posiada dwa skrzydła drzwi
uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Zamykana zamkiem baskwilowym,
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Waga nadstawki
13 kg.

Gondola

wymiary zewnętrzne gondoli:
szerokość: 925 mm
głębokość: 685 mm
wysokość : 1160 mm (z kółkami)

1060 zł

BUN/1

1130 zł

400 zł

BUN/1.100
Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach
kołkowych. Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.
Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 40 kg.

Szafa/gondola służąca do prezentacji produktów na zewnątrz budynków. Gondola
wyposażona w 2 perforowane półki oraz stałe perforowane dno, możliwość regulacji
półek. Gondola posiada aluminiową zwijaną roletę z zamkiem i uchwytem do łatwego
zamykania i otwierania. Kolor RAL 9006

420 zł

BU/2 660 zł

BU/2.100

szerokość: 1000 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1220 mm
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BU/4

1405 zł

BU/4.100

szerokość: 1000 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 500 mm

18

1335 zł

BUS/3.100

szerokość: 1000 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1920 mm

17

BUS/3

1985 zł

700 zł
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BŻ/4

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1000 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1920 mm

Szafa biurowa wyposażona w system drzwi żaluzjowych znajduje szerokie zastosowanie
w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych.
Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem krzywkowym.
Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 48 kg.

1485 zł
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BŻN/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1000 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 500 mm

Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami żaluzjowymi. Wykonana z blachy czarnej o gr.
0.8-1mm. Zamykana zamkiem krzywkowym.

730 zł
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BŻ/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1000 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1220 mm

Szafa biurowa wyposażona w system drzwi żaluzjowych znajduje szerokie zastosowanie
w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydłowych.
Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem krzywkowym.
Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 41 kg.

960 zł
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KB/3

wymiary zewnętrzne:
szerokość: 440 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 685 mm
wym. użytkowe szuflady małej:
szerokość: 360 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 105 mm

Trzyszufladowy kontener przybiurkowy na kółkach wyposażony jest w piórnik oraz
trzy szuflady. Jedna z szuflad przystosowana jest do przechowywania teczek
zawieszkowych formatu A4. Wykonany jest z blachy czarnej o gr. 0.6–2.0 mm. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą przed wypadnięciem. Całość
zamykana jednym centralnym zamkiem. Kontener posiada blokadę pozwalającą na
wysunięcie tylko jednej szuflady, co pozwala zachować stabilność kontenera.

650 zł
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KB/4

wymiary zewnętrzne:
szerokość: 440 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 685 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 360 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 135 mm

Czteroszufladowy kontener przybiurkowy na kółkach wyposażony jest w piórnik oraz
cztery szuflady. Jedna z szuflad przystosowana jest do przechowywania teczek
zawieszkowych formatu A4. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z
blokadą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Kontener
posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co pozwala zachować
stabilność kontenera.

705 zł

SZAFY KARTOTEKOWE

Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w
poziomie. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą
zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.
Pojemność szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obciążenie: 45 kg. Waga szafy 40 kg.

1130 zł

Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w
poziomie. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą
zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.
Pojemność szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 45 kg. Waga
szafy 32 kg.

875 zł

wymiary zewnętrzne:
szerokość: 400 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 603 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 320 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 240 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 540 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1038 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 460 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 180 mm

Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w
poziomie. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą
zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.
Pojemność szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 45 kg. Waga
szafy 23 kg.

680 zł

Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5.
Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w poziomie.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok.
4000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę
pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy
50 kg.

1400 zł

A5/3

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 540 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 668 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 460 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 180 mm

Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuflada
posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w poziomie. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok.
4000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę
pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy
33 kg.

890 zł

A5/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 540 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 483 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 460 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 180 mm

Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuflada
posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w poziomie. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok.
4000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę
pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy
25 kg.
Stosowana również jako nadstawka do szafy 5-szufladowej.

800 zł
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A4/4
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A4/3
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A4/2
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A5/5
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30

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 400 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1093 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 320 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 240 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 400 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 848 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 320 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 240 mm
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A5/4

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 400 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1093 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 320 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 240 mm

Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5.
Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w pionie.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok.
4000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 45 kg. Szafa posiada blokadę
pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy
41 kg.

1170 zł
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A6/5

Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-6.
Szuflada posiada przegrody umożliwiające ułożenie czterech rzędów kartotek w pionie.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok.
8000 kartotek, maksymalne obciążenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę
pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy
53 kg.

1460 zł
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AT4/4

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 540 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1038 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 460 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 180 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 421 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1330 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 340 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 295 mm

Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek
zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne
obciążenie szuflady: 45 kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej
szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy 49 kg.

1210 zł
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AT4/2

Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek
zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne
obciążenie szuflady: 45 kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej
szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy 29 kg.

730 zł
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AT4/3

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 421 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 720 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 340 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 295 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 421 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1025 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 338 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 295 mm

Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek
zawieszkowych formatu A-4 w poziomie

940 zł
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AT4/4-2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 771 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1330 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 690 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 295 mm

Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek
zawieszkowych formatu A-4 w poziomie, w dwóch rzędach. Szuflady przesuwają się po
prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość
zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 80 kg. Szafa
posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej
stabilność. Waga szafy 70 kg.

1690 zł
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AT3/3

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 540 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1223 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 460 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 365 mm

Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek
zawieszkowych formatu A-3 w poziomie. Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Pojemność szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne
obciążenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej
szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy 49 kg.

1210 zł
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KOP/7

Siedmioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie
szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady,
co zachowuje jej stabilność. Waga szafy 81 kg.

2160 zł
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KOP/7/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 620 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1758 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 540 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 225 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 360 mm
głębokość: 580 mm
wysokość: 1758 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 280 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 225 mm

Siedmioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

1780 zł
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KOP/6

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 620 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1523 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 540 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 225 mm

Sześcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie
szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady,
co zachowuje jej stabilność. Waga szafy 72 kg.

1850 zł
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KOP/6/1

Sześcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45 kg. Szafa posiada
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

1525 zł
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KOP/5/1

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 360 mm
głębokość: 580 mm
wysokość: 1523 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 280 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 225 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 360 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1288 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 280 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 225 mm

Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie szuflady: 45 kg. Szafa posiada blokadę
pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność. Waga szafy
45 kg.

1180 zł
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KOP/5

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 620 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 1288 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 540 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 225 mm

Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie
szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady,
co zachowuje jej stabilność. Waga szafy 61 kg.

1550 zł
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KOP/4

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 620 mm
głębokość: 580 mm
wysokość: 1053 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 538 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 225 mm

Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie
prowadnic szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej
szuflady, co zachowuje jej stabilność.

1250 zł
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KOP/4/1

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 360 mm
głębokość: 580 mm
wysokość: 1053 mm
Wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 280 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 225 mm

Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45 kg. Szafa posiada
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

1020 zł
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KOP/3

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 620 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 818 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 540 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 225 mm

Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie
szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady,
co zachowuje jej stabilność. Waga szafy 40 kg.

990 zł
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KOP/3/1

Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45 kg. Szafa posiada
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej
stabilność. Szafa wyposażona jest w stopki regulacyjne.

770 zł
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KOP/2

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 360 mm
głębokość: 580 mm
wysokość: 818 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 280 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 225 mm
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 620 mm
głębokość: 580 mm
wysokość : 583 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 540 mm
głębokość: 500 mm
wysokość : 225 mm

Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kopert.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie
szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady,
co zachowuje jej stabilność. Waga szafy 29 kg. Stosowana również jako nadstawka do
szafy 5-szufladowej.

780 zł

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 360 mm
głębokość: 580 mm
wysokość: 583 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 280 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 225 mm

Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w
poziomie (jeden rząd kopert w szufladzie). Szuflady przesuwają się po prowadnicach
teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym
centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej
stabilność. Szafa wyposażona jest w stopki regulacyjne.
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MD/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach
kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają
przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane są zamkiem baskwilowym,
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona
jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg.

1120 zł
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MDB/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach
kołkowych. Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej.
Zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym
uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego
o max. udźwigu 25 kg.

1260 zł
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MD/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa medyczna posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach
kołkowych. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane
są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem
klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o max.
udźwigu 25 kg.

1540 zł
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MDB/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. Drzwi
i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane są zamkiem
baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.
Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o max udźwigu 25 kg.

1680 zł

49

KOP/2/1

530 zł

SZAFY MEDYCZNE

54

MDW/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa medyczna dwudzielna. Część górna posiada przeszklone szkłem hartowanym
skrzydło drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych oraz 2 półki wykonane ze
szkła hartowanego o max. udźwigu 25 kg. Część dolna wyposażona jest w 1 szklaną półkę
zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem baskwilowym,
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Standardowo szafa
ma stopki regulujące.

1120 zł
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MDBW/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa medyczna dwudzielna. Część górna posiada przeszklony przód i boki szkłem
hartowanym, skrzydło drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych oraz 2 półki
wykonane ze szkła hartowanego o max. udźwigu 25 kg. Część dolna wyposażona jest w 1
szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem
baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym.
Standardowo szafa ma stopki regulujące.

1260 zł
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MDW/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa medyczna dwudzielna. Część górna posiada 2 przeszklone szkłem hartowanym
skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych oraz 2 półki wykonane ze
szkła hartowanego o max. udźwigu 25 kg. Część dolna wyposażona jest w 1 szklaną półkę
zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem baskwilowym,
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Standardowo szafa
ma stopki regulujące.

1540 zł
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MDBW/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa medyczna dwudzielna. Część górna posiada 2 przeszklone szkłem hartowanym
skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych oraz 2 półki wykonane ze
szkła hartowanego o max. udźwigu 25 kg. Część dolna wyposażona jest w 1 szklaną półkę
zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem baskwilowym,
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Standardowo szafa
ma stopki regulujące.

1680 zł
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RM

59

RSM/300-5

REGAŁY MAGAZYNOWE
szerokość: 900 mm
wysokość: 2000 mm
głębokość:
RM/3: 300 mm
RM/4: 400 mm
RM/5: 500 mm
RM/6: 600mm

Regał magazynowy. Komplet regału tworzą cztery słupy nośne perforowane co 55mm,
wykonane z blachy czarnej o grubości 2,0mm oraz 5 półek profilowanych z blachy o gr.
0,8mm. Całość skręcana śrubami o średnicy 6 mm. Na życzenie dodatkowo wykonujemy
listwy zabezpieczające boczne i tylne.
RM-4, RM-5, RM-6 posiadają dodatkowe wzmocnienia. Maksymalny udźwig półki–70
kg.

RM/3
RM/4
RM/5
RM/6

Szerokość/wysokość/głębokość
900/1950/300 mm
900/1950/400 mm
900/1950/500 mm
900/1950/600 mm

Regał magazynowy zaczepowy pięciopółkowy. W skład regału wchodzą: 4 profilowane
nogi (blacha 1,5 mm), 5 półek (płyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych
wsporników półki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 półkę. Nogi i wsporniki regału wykonane są
z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany jest w 3
wariantach obciążenia półki: 60 kg, 150 kg, 250 kg.

RSM/300-5/250 536 zł
RSM/400-5/250 585 zł
RSM/500-5/250 633 zł
RSM/600-5/250 690 zł
RSM/300-5/150 495 zł
RSM/400-5/150 536 zł
RSM/500-5/150 469 zł
RSM/600-5/150 617 zł
RSM/300-5/60 398 zł

425 zł
529 zł
581 zł
636 zł

RSM/400-5/60 429 zł
RSM/500-5/60 462 zł
RSM/600-5/60 494 zł

60

RSM/300-4

Szerokość/wysokość/głębokość
900/1500/300 mm
900/1500/400 mm
900/1500/500 mm
900/1500/600 mm

Regał magazynowy zaczepowy czteropółkowy. W skład regału wchodzą: 4 profilowane
nogi (blacha 1,5 mm), 4 półki (płyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych
wsporników półki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 półkę. Nogi i wsporniki regału wykonane są
z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany jest w 3
wariantach obciążenia półki: 60 kg, 150 kg, 250 kg.

RSM/300-4/250 423 zł
RSM/400-4/250 464 zł
RSM/500-4/250 504 zł
RSM/600-4/250 552 zł
RSM/300-4/150 390 zł
RSM/400-4/150 423 zł
RSM/500-4/150 455 zł
RSM/600-4/150 488 zł
RSM/300-4/60 324 zł
RSM/400-4/60 348 zł
RSM/500-4/60 374 zł
RSM/600-4/60 398 zł

61

RSM/300-3

Szerokość/wysokość/głębokość
900/1050/300 mm
900/1050/400 mm
900/1050/500 mm
900/1050/600 mm

Regał magazynowy zaczepowy trzypółkowy. W skład regału wchodzą: 4 profilowane
nogi (blacha 1,5 mm), 3 półki (płyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych
wsporników półki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 półkę. Nogi i wsporniki regału wykonane są
z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany jest w 3
wariantach obciążenia półki: 60 kg, 150 kg, 250 kg.

RSM/300-3/250 309 zł
RSM/400-3/250 342 zł
RSM/500-3/250 374 zł
RSM/600-3/250 407 zł
RSM/300-3/150 293 zł
RSM/400-3/150 317 zł
RSM/500-3/150 333 zł
RSM/600-3/150 366 zł
RSM/300-3/60 243 zł
RSM/400-3/60 258 zł
RSM/500-3/60 275 zł
RSM/600-3/60 293 zł

62

BHP/2/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek
na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0 mm. Zamykana
zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole
wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0 mm. Waga szafy 37 kg.

690 zł

63

BHP/2/2Ł

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne
oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi posiadają otwory wentylacyjne. Zamykana
zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- ławeczka, wykonana jest z
profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane
pokryte lakierem bezbarwnym.

910 zł

SZAFY UBRANIOWE BHP

64

BHP/2/2ŁP

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z ławeczką wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne
oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są z blachy perforowanej,
umożliwiające pełny wgląd do środka. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie
MASTER KEY. Podstawa - ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju
kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Waga
37 kg.

975 zł

65

BHP/2/2NP

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1752 mm
wysokość nóżek: 100 mm
wysokość całości: 1852 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nogach wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne
oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są z blachy perforowanej,
umożliwiające pełny wgląd do środka. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie
MASTER KEY. Podstawa- nogi, wykonane z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu
30x30. Waga szafy 37 kg.

735 zł

66

BHP/3/3

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek
na wieszaki ubraniowe. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.
Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0
mm. Waga szafy 53 kg.

1100 zł

67

BHP800/2/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 800 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek
na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne).
Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole
wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0 mm. Waga szafy 50 kg.

925 zł

68

BHP800/2/2Ł

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 800 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek
na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne).
Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- ławeczka,
wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy
drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Waga szafy 50 kg.

1150 zł

69

BHP400/1/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 400 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek
na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne).
Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole
wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0 mm. Waga szafy 29 kg.

500 zł

70

BHP400/1/1Ł

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 400 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek
na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/brudne).
Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- ławeczka,
wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy
drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.

650 zł

71

BHP800/2/2UP

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 800 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w trzy półki z lewej strony, natomiast z
prawej, w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora
posiada również podział wewnętrzny (czyste/brudne). Zamykana zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy
ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0 mm. Waga szafy 49 kg.

1110 zł

72

BHP/2/2UPT

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm

Szafa gospodarcza BHP ubraniowo-półkowa 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydła
drzwi uchylnych na zawiasach kołkowych. Lewa komora szafki wyposażona w 4 półki
stałe; prawa komora posiada górną półkę, poniżej drążek na wieszaki ubraniowe oraz
wieszaki boczne. Udźwig półki: 45 kg. W drzwiach szafy wykonane są otwory
wentylacyjne. Zamykana zamkiem ryglującym w 3 punktach.

935 zł

73

BHP/2/2SPT

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm

Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych na
zawiasach kołkowych. Lewa strona szafli wyposażona jest w 4 półki stałe oraz przestrzeń
np. na wiadro. Prawa strona szafy przystosowana jest do przechowywania przyrządów do
sprzątania: mopów, szczotek itp. Udźwig półki: 45 kg. W drzwiach szafy wykonane są
otwory wentylacyjne. Zamykana zamkiem ryglującym w 3 punktach.

920 zł

74

BHP/2/2PT

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm

Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych na
zawiasach kołkowych oraz wyposażona jest w 4 półki stałe. Udźwig półki: 45 kg. W
drzwiach szafy wykonane są otwory wentylacyjne. Zamykana zamkiem ryglującym w 3
punktach.

890 zł

75

BHP/2/4

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm
wysokość skrytki: 830 mm

Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne
oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory
wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0 mm. Skrytki zamykane
zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej
(malowanej) o grubości 1.0 mm.

810 zł

76

BHP/3/6

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm
wysokość skrytki: 830 mm

Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne
oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory
wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Waga szafy 50 kg.

1230 zł

SZAFY SKRYTKOWE BHP

77

BHP/2/6

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm
wysokość skrytki: 545 mm

Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane są otwory
wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Waga szafy 36 kg.

900 zł

78

BHP/2/8

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm
wysokość skrytki: 405 mm

Ośmiodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane są otwory
wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Waga szafy 38 kg.

990 zł

79

BHP/2/8ŁP

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm
wysokość skrytki: 405 mm

Ośmiodrzwiowa szafa skrytkowa z ławką. Drzwi skrytek wykonane są z blachy
perforowanej, umożliwiające pełny wgląd do środka. Skrytki zamykane zamkami
krzywkowymi. Podstawa – ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju
kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.

1270 zł

80

BHP/2/10

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm
wysokość skrytki: 320 mm

Dziesięciodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane są otwory
wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Waga szafy 39 kg.

1080 zł

81

BHPL/1/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 400 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1800 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek
na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Każde drzwi zamykane są
zamkiem krzywkowym. Waga szafy 31 kg.

670 zł

82

BHPL/1/2Ł

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 400 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek
na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Każde drzwi zamykane są
zamkiem krzywkowym. Podstawa – ławeczka, wykonana jest z profilu zamkniętego o
przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem
bezbarwnym.

850 zł

83

BHPL/2/4

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 800 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz
drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są z kształcie litery L. Każde drzwi
zamykane są zamkiem krzywkowym. Waga szafy 56 kg.

1190 zł

84

BHPL/2/4Ł

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 800 mm
głębokość: 490 mm
wysokość : 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz
drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są w kształcie litery L. Każde drzwi
zamykane są zamkiem krzywkowym. Podstawa – ławeczka, wykonana jest z profilu
zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte
lakierem bezbarwnym.

1425 zł

85

BHPL/2/4P

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 800 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz
drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są z perforowanej blachy, mają kształt
litery L. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym.

1275 zł

86

ŁSZ

wymiary zewnętrzne ławki:
głębokość: 350 mm
wysokość: 405 mm
szerokość:
ŁSZ/600: 600 mm
ŁSZ/800: 800 mm
ŁSZ/1000: 1000 mm
ŁSZ/1200: 1200 mm

Ławeczka szatniowa wykonana jest z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30.
Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.

ŁSZ/600
ŁSZ/800
ŁSZ/1000
ŁSZ/1200

87

BHP/3/12/MG

SZAFY SZKOLNE BHP
Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 254 mm
wysokość skrytki: 405 mm

Dwunastodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
cztery rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne.
W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej
o grubości 0,6–1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).
Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość
osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.
Na frontach szafek możliwe jest wykonanie motywów graficznych techniką pigmentową
Ink-jet. Metoda ta pozwala na doskonałe odwzorowanie kolorów, wydruk dodatkowo
pokryty jest warstwą laminatu podwyższającego jego odporność na uszkodzenia
mechaniczne.

1410 zł

264 zł
293 zł
366 zł
421 zł

88

BHP/3/12/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 254 mm
wysokość skrytki: 348 mm

Dwunastodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
cztery rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne.
W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Każde drzwi zamykane są
zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1270 zł

89

BHP/3/12/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 254 mm
wysokość skrytki: 284 mm

Dwunastodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
cztery rzędy. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Każde drzwi
zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1060 zł

90

BHP/2/8/MG

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 405 mm

Ośmiodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
cztery rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne.
W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1060 zł

91

BHP/2/8/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 348 mm

Ośmiodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
cztery rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne.
W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.

800 zł

92

BHP/2/8/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 284 mm

Ośmiodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
cztery rzędy. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są
zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

730 zł

93

BHP/2/6/MG

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 545 mm

Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
trzy rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY.

920 zł

94

BHP/2/6/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 461 mm

Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
trzy rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY.

800 zł

95

BHP/2/6/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 395 mm

Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
trzy rzędy. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są
zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

670 zł

96

BHP/3/9/MG

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 563 mm
wysokość skrytki: 291 mm

Dziewięciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
trzy rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Każde drzwi zamykane są zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1220 zł

97

BHP/3/9/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 254 mm
wysokość skrytki: 461 mm

Dziewięciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
trzy rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Każde drzwi zamykane są zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1125 zł

98

BHP/3/9/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 254 mm
wysokość skrytki: 395 mm

Dziewięciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
trzy rzędy. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Każde drzwi
zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1050 zł

99

BHP/3/6/MG

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 254 mm
wysokość skrytki: 830 mm

Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
dwa rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Każde drzwi zamykane są zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1200 zł

100

BHP/3/6/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 254 mm
wysokość skrytki: 695 mm

Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
dwa rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Każde drzwi zamykane są zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1095 zł

101

BHP/3/6/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 254 mm
wysokość skrytki: 595 mm

Sześciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po
dwa rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Każde drzwi zamykane są zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1010 zł

102

BHP/2/4/MG

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 830 mm

Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
dwa rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. Szafa
wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY.

840 zł

103

BHP/2/4/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 695 mm

Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
dwa rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. Szafa
wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY.

740 zł

104

BHP/2/4/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokość skrytki: 257 mm
wysokość skrytki: 595 mm

Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po
dwa rzędy. W każdej ze skrytek umieszczona jest półka na przybory szkolne. Szafa
wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach
skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY.

660 zł

105

BHP/4/4/MG

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1200 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w półkę górną i dolną na książki
i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1500 zł

106

BHP/4/4/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1200 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w półkę górną i dolną na książki
i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1340 zł

107

BHP/4/4/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1200 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki
boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY.

1215 zł

108

BHP/3/3/MG

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w każdym z trzech pionów w półkę
górną i dolną na książki i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki
ubraniowe. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1100 zł

109

BHP/3/3/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w każdym z trzech pionów w półkę
górną i dolną na książki i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki
ubraniowe. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

1000 zł

110

BHP/3/3/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w każdym z trzech pionów w półkę
górną i dolną na książki i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki
ubraniowe. Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

900 zł

111

BHP/2/2/MG

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1800 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w półkę górną i dolną na książki
i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

730 zł

112

BHP/2/2/MS

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1500 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w półkę górną i dolną na książki
i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

630 zł

113

BHP/2/2/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 600 mm
głębokość: 490 mm
wysokość: 1300 mm

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposażona jest w półkę górną i dolną na książki
i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

114

MONA192/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1920 mm

Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów
niejawnych. Posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych.
Wyposażona jest w 5 półek przestawnych co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
dokumentów w 5 rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0 mm. Zamykana
zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym
oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2
otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania.
Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 73 kg.

2080 zł

115

MONA122/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1220 mm

Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów
niejawnych. Posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych.
Wyposażona jest w 3 półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
dokumentów w 3 rzędach. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach
i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem
atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi.
Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 48 kg.

1545 zł

116

MONA050/2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 900 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 500 mm

Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów
niejawnych. Posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych.
Wyposażona jest w 1 półkę maskującą dno szafy co pozwala na przechowywanie
dokumentów w jednym rzędzie. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w
3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem
atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi.
Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Waga szafy 25 kg.

1000 zł

117

MONA192/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 700 mm
głębokość: 420 mm
wysokość: 1920 mm

Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów
niejawnych. Posiada 1 skrzydło drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych.
Wyposażona jest w 5 półek przestawnych co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
dokumentów w 5 rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0mm. Zamykana
zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach i wykończonym uchwytem klamkowym
oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie
2 otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania.
Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 60 kg.

1825 zł

570 zł

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE

118

MONA150/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 700 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 1500 mm

Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów
niejawnych. Posiada 1 skrzydło drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych.
Wyposażona jest w 4 półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
dokumentów w 4 rzędach. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach
i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem
atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi.
Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 55 kg.

1650 zł

119

MONA070/1

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 500 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 700 mm

Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów
niejawnych. Posiada 1 skrzydło drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych.
Wyposażona jest w 2 półki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
dokumentów w 2 rzędach. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w 3 punktach
i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem
atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podłogi.
Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg. Waga szafy 22 kg.

1000 zł

120

WS2.00

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół 2-modułowy - baza (bez dodatkowego wyposażenia). Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm.
Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Stół jest przystosowany do montażu półek,
szafek.

850 zł

121

WS2.01

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z jedną półką WP2. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy
o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Stół jest przystosowany do montażu półek, szafek.

1040 zł

122

WS2.02

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z dwiema półkami WP2. Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm, wzmocnione
dodatkowo profilem.

1230 zł

123

WS2.03

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z jedną szafką WSZ-A. Stół wykonany jest z profili metalowych z
blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.

1390 zł

STOŁY WARSZTATOWE DWUMODUŁOWE

124

WS2.04

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z jedną półką WP1 i szafką WSZ-B. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm.
Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półka jest z blachy o grubości 1 mm,
wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflada w kolorze
RAL6033.

1745 zł

125

WS2.05

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z dwiema półkami WP1 i szafką WSZ-C. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm.
Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm,
wzmocnione dodatkowo profilem.

2110 zł

126

WS2.06

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-A i WSZ-B. Stół wykonany jest z profili metalowych z
blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
RAL6033.

1435 zł

127

WS2.07

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-C i WSZ-B. Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
RAL6033.

2625 zł

128

WS2.08

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-C i WSZ-D. Stół wykonany jest z profili metalowych z
blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.

3170 zł

129

WS2.09

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-A + półka W-P1. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: korpus RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

1480 zł

130

WS2.10

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy z dwiema półkami W-P1 i szafką WSZ-A Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: korpus RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

1570 zł

131

WS2.11

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy z szafką 2x WSZ-A Stół wykonany jest z profili metalowych z
blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są z
blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: korpus - RAL 7035 ,
Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

1920 zł

132

WS2.12

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-A i WSZ-C Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są
z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: korpus - RAL 7035,
Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2450 zł
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WS2.13

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-A I WSZ-D Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są
z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2635 zł
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WS2.14

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-B Stół wykonany jest z profili metalowych z
blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są z
blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL
7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

1560 zł
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WS2.15

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + 2 półki WP1 + szafka WSZ-B Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

1740 zł
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WS2.16

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-B Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2260 zł
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WS2.17

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-D Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2805 zł
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WS2.18

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-C. Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są
z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,

1925 zł

Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
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WS2.19

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

STÓŁ WARSZTATOWY + SZAFKA WSZ-C+ PÓŁKA WP1. Stół wykonany jest z
profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35
mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2015 zł
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WS2.20

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 845-860 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-C + szafka WSZ-C. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2990 zł
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WS2.21

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-D. Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są z
blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2100 zł
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WS2.22

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-D + półka WP1 Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2195 zł

143

WS2.23

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 840 mm
regulacja stopkami: 855-870 mm

Stół warsztatowy + szafka WSZ-D + 2 półki W-P1 Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus RAL 7035, Front -RAL 7035 , 6033 , 5010 , 5005

2290 zł

144

WS2.24

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 1355 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 845-860 mm

STÓŁ WARSZTATOWY + SZAFKA WSZ-D + SZAFKA WSZ-D Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana
jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus
- RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
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WS3.00

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm,
wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane
stopki. Stół jest przystosowany do montażu półek, szafek.

1250 zł
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WS3.01

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z jedną półką WP3. Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy
o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Półka jest z blachy o grubości 1 mm, wzmocniona
dodatkowo profilem.

1520 zł
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WS3.02

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z dwiema półkami WP3. Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm, wzmocnione
dodatkowo profilem.

1780 zł
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WS3.03

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z jedną szafką WSZ-A. Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.

1780 zł
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WS3.04

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z jedną półką WP2 i szafką WSZ-B. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm.
Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półka jest z blachy o grubości 1 mm,
wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflada w kolorze
RAL6033.

2130 zł

3350 zł

STOŁY WARSZTATOWE TRZYMODUŁOWE
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WS3.05

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z dwiema półkami WP2 i szafką WSZ-C. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm.
Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm,
wzmocnione dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.

2730 zł
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WS3.06

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-A i WSZ-B. Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm. Możliwość
wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
RAL6033.

2480 zł
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WS3.07

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-C i WSZ-B, jedna półka WP1. Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
40 mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półka jest z blachy o grubości 1
mm, wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
RAL6033.

3100 zł
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WS3.08

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-C i WSZ-D, dwie półki WP1. Stół wykonany jest z
profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40
mm. Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Półki są z blachy o grubości 1 mm,
wzmocnione dodatkowo profilem. Kolor stołu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.

3740 zł

154

WS3.09

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-C, WSZ-B i WSZ-A. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm.
Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady
w kolorze RAL6033

3545 zł
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WS3.10

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość : 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-D, WSZ-C i WSZ-A. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm.
Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady
w kolorze RAL6033.

4090 zł
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WS3.11

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-D, WSZ-C i WSZ-B. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 40 mm.
Możliwość wyposażenia w regulowane stopki. Kolor stołu RAL7035, drzwi i szuflady
w kolorze RAL6033.

4260 zł
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WS3.12

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-A jedną półką WP2. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

1960 zł
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WS3.13

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół warsztatowy z szafką WSZ-A + 2 półki WP2. Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2150 zł
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WS3.14

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-A Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są z
blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2300 zł
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WS3.15

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-A + półka W-P1 Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2400 zł
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WS3.16

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-A + 2 półki W-P1 Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2500 zł

162

WS3.17

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 3 szafki WSZ-A Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są
z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2840 zł
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WS3.18

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-A + szafka WSZ-B Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3000 zł
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WS3.19

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-A + szafka WSZ-C Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3370 zł
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WS3.20

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-A + szafka WSZ-D Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3550 zł
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WS3.21

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-C Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2845 zł
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WS3.22

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-D Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035 , 6033 , 5010 , 5005

3020 zł
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WS3.23

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-B + półka W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana
jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus
- RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2570 zł
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WS3.24

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-B + 2 półki W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2660 zł
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WS3.25

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-C + półka W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2935 zł
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WS3.26

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-C + 2 półki W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3030 zł

172

WS3.27

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-D + półka W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3115 zł
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WS3.28

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-D + 2 półki W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana
jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus
- RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3200 zł
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WS3.29

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-D + szafka WSZ-B Stół wykonany
jest z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki
o grubości 35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość
malowana jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)
w kolorach: Korpus - RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3720 zł
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WS3.30

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-B Stół wykonany jest z profili metalowych
z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są
z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

1950 zł
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WS3.31

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-B + 2 półki W-P2 Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2320 zł
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WS3.32

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-B Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy
o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są z blachy
#1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo farbami
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035, Front - RAL
7035, 6033, 5010, 5005.

2650 zł
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WS3.33

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-B + półka W-P1 Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2740 zł
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WS3.34

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-B + 2 półki W-P1 Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2830 zł
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WS3.35

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 3 szafki WSZ-B Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy
o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są z blachy
#1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo farbami
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035, Front - RAL
7035, 6033, 5010, 5005.

3350 zł
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WS3.36

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-B + szafka WSZ-A Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3180 zł
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WS3.37

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-B + szafka WSZ-C Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3715 zł
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WS3.38

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-B + szafka WSZ-D Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3895 zł
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WS3.39

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-C Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3015 zł
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WS3.40

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-D Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3190 zł
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WS3.41

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-C + 2 półki W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana
jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus
- RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3200 zł
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WS3.42

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-D + półka W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3280 zł
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WS3.43

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-D + 2 półki W-P1 Stół wykonany jest
z profili metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości
35 mm. Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3370 zł
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WS3.44

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-C Stół wykonany jest z profili metalowych z blachy
o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są z blachy
#1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo farbami
proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035, Front - RAL
7035, 6033, 5010, 5005.

2310 zł
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WS3.45

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870 mm

Stół 3-modułowy + szafka WSZ-C + półka W-P2 Stół wykonany jest z profili
metalowych z blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm.
Półki są z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

2500 zł
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WS3-46

wymiary zewnętrzne stołu:
szerokość: 2000 mm
głębokość: 730 mm
wysokość: 840 mm
regulacja stopkami 855-870mm

Stół 3-modułowy + 2 szafki WSZ-C Stół wykonany jest z profili metalowych z
blachy o grubości 2 mm, wyposażony w blat ze sklejki o grubości 35 mm. Półki są z
blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Całość malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

3380 zł
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WSZ-A

wymiary zewnętrzne szafki:
szerokość: 607 mm
głębokość: 582 mm
wysokość: 630 mm
prześwit drzwi szafki:
szerokość: 607 mm
wysokość: 527 mm

Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm. Drzwi wyposażone w zamek kluczowy,
ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o grubości 0,8. Szafka posiada jedną,
przestawną półkę. Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w
kolorze RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.

530 zł
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WSZ-B

wymiary zewnętrzne szafki:
szerokość: 607 mm
głębokość: 582 mm
wysokość: 630 mm
prześwit drzwi szafki:
szerokość: 607 mm
wysokość: 314 mm

Szafka z jednymi drzwiami i jedną szufladą - WSZ-B. Pudło szafki wykonane z blachy
1 mm. Drzwi wyposażone w zamek kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane
z blachy 0,8 mm. Szuflada zamykana zamkiem kluczowym, wyposażona w prowadnice
kulkowe o pełnym wysuwie, o max. udźwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy
1 mm, szuflada z blachy 0,8 mm. Szafa w kolorze RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
RAL6033.

700 zł
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WSZ-C

wymiary zewnętrzne szafki:
szerokość: 607 mm
głębokość: 582 mm
wysokość: 630 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 523 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 150 mm

Szafka z trzema szufladami- WSZ-C. Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm. Szuflady
zamykane centralnym zamkiem kluczowym, wyposażone w prowadnice kulkowe o
pełnym wysuwie, o max. udźwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy 1 mm,
szuflada z blachy 0,8 mm . Szafa posiada blokadę, pozwala na wysunięcie tylko jednej
szuflady. Szafa w kolorze RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.

1060 zł
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WSZ-D

wymiary zewnętrzne szafki:
szerokość: 607 mm
głębokość: 582 mm
wysokość: 630 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 523 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 117 mm

Szafka z czterema szufladami - WSZ-D. Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm.
Szuflady zamykane centralnym zamkiem kluczowym, wyposażone w prowadnice kulkowe
o pełnym wysuwie, o max. udźwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy 1 mm,
szuflada z blachy 0,8 mm . Szafa posiada blokadę, pozwala na wysunięcie tylko jednej
szuflady. Szafa w kolorze RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.

1240 zł
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W-2N-1

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 1355 mm
wysokość: 530 mm

Nadstawka z dwoma panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili
metalowych, wyposażona w dwa panele perforowane, które umożliwiają montaż
dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki).

260 zł
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W-2N-2

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 1355 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z czterema panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili
metalowych, wyposażona w cztery panele perforowane, które umożliwiają montaż
dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki).

480 zł

NADSTAWKI DO STOŁÓW WARSZTATOWYCH
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W-2N-3

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 1355 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z jedną szafką. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona
w trzy panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia
(np uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada jedną szafkę z półką.
Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.

700 zł
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W-2N-4

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 1355 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z dwiema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych,
wyposażona w dwa panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego
wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada dwie
szafki z półką. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.

920 zł
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W-2N-5

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 1355 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z dwoma panelami perforowanymi i uchwytami na pojemniki. Nadstawka
wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w dwa panele perforowane, które
umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze,
pojemniki). Nadstawka posiada cztery uchwyty na pojemniki małe (po 6 pojemników
każdy) i cztery uchwyty na pojemniki duże (po 4 pojemniki każdy).

675 zł
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W-3N-1

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 2000 mm
wysokość: 530 mm

Nadstawka z trzema panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili
metalowych, wyposażona w trzy panele perforowane, które umożliwiają montaż
dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki).

370 zł
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W-3N-2

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 2000 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z sześcioma panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili
metalowych, wyposażona w sześć paneli perforowanych, które umożliwiają montaż
dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki).

680 zł
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W-3N-3

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 2000 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z jedną szafką. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposażona
w pięć paneli perforowanych, które umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia
(np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada jedną szafkę z półką.
Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.

910 zł
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W-3N-4

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 2000 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z dwiema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych,
wyposażona w cztery panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego
wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada dwie
szafki z półką. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.

1100 zł

205

W-3N-5

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 2000 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z trzema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych,
wyposażona w trzy panele perforowane, które umożliwiają montaż dodatkowego
wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada trzy szafki
z półką. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.

1300 zł

206

W-3N-6

wymiary zewnętrzne nadstawki
szerokość: 2000 mm
głębokość 730 mm
wysokość: 1020 mm

Nadstawka z trzema panelami perforowanymi i uchwytami na pojemniki. Nadstawka
wykonana jest z profili metalowych, wyposażona w trzy panele perforowane, które
umożliwiają montaż dodatkowego wyposażenia (np. uchwyty na wkrętaki, klucze,
pojemniki). Nadstawka posiada sześć uchwytów na pojemniki małe (po 6 pojemników
każdy) i sześć uchwytów na pojemniki duże (po 4 pojemniki każdy).

970 zł
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W-0S2

wymiary zewnętrzne
szerokość: 1357 mm
głębokość 500 mm
wysokość: 480 mm

Oświetlenie do stołu warsztatowego 2-modułowego. Wykonane jest z profili
metalowych z blachy o grubości 1,5 mm. Oświetlenie stanowi świetlówka 36W w
zamkniętej oprawie, włączana przy pomocy włącznika łańcuszkowego. Całość
przykręcana jest do skrajnych słupków nadstawki. Malowane jest farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).

510 zł

208

W-0S3

wymiary zewnętrzne
szerokość: 2003 mm
głębokość 500 mm
wysokość: 480 mm

Oświetlenie do stołu warsztatowego 3-modułowego. Wykonane jest z profili
metalowych z blachy o grubości 1,5mm. Oświetlenie stanowi świetlówka 36W w
zamkniętej oprawie, włączana przy pomocy włącznika łańcuszkowego. Całość
przykręcana jest do skrajnych słupków nadstawki.

540 zł

209

W-F

wymiary zewnętrzne szafki
szerokość: 647 mm
głębokość 250 mm
wysokość: 500 mm
prześwit szafki
szerokość: 558 mm
wysokość: 440 mm

Szafka jednodrzwiowa- typ F. Pudło szafki wykonane z blachy 1 mm. Drzwi
wyposażone w zamek kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o
grubości 0,8. Szafka posiada jedną, przestawną półkę. Szafka w kolorze RAL7035, drzwi
w kolorze RAL6033.

290 zł

210

WWD-A

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1240 mm
głębokość: 650 mm
wysokość : 916 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 525 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 160 mm

Wózek warsztatowy WWD-A. Wózek warsztatowy wyposażony jest w blat wykonany ze
sklejki o grubości 18 mm z powłoką antypoślizgową oraz 5 szuflad i skrytkę 1-półkową
zamykaną drzwiami 1-skrzydłowymi. Wózek wykonany jest z blachy czarnej o grubości
od 0,8mm- 1 mm, malowany farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)
w kolorze RAL 7035 (jasny popiel) - korpus oraz RAL 6033 (miętowy zielony) –
szuflady/drzwi. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą
zabezpieczającą przed wypadnięciem. Zamykane są zamkiem centralnym (każdy pion
oddzielnie). Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym z ryglowaniem w jednym
punkcie.

2410 zł

211

WWD-B

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1240 mm
głębokość: 650 mm
wysokość: 916 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 525 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 160 mm

Wózek warsztatowy WWD-B. Wózek warsztatowy wyposażony jest w blat wykonany ze
sklejki o grubości 18 mm z powłoką antypoślizgową oraz 4 szuflady i skrytkę 1-półkową
zamykaną drzwiami 1-skrzydłowymi. Wózek wykonany jest z blachy czarnej o grubości
od 0,8mm- 1 mm, malowany farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w
kolorze RAL 7035 (jasny popiel)- korpus oraz RAL 6033 (miętowy zielony) –
szuflady/drzwi. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą
zabezpieczającą przed wypadnięciem. Zamykane są zamkiem centralnym. Drzwi
zamykane są zamkiem krzywkowym z ryglowaniem w jednym punkcie.

2210 zł

212

WWD-C

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość: 1240 mm
głębokość: 650 mm
wysokość: 916 mm
wymiary użytkowe szuflady:
szerokość: 525 mm
głębokość: 500 mm
wysokość: 160 mm

Wózek warsztatowy WWD-C. Wózek warsztatowy wyposażony jest w blat wykonany
ze sklejki o grubości 18 mm z powłoką antypoślizgową oraz 2 szuflady i 2 skrytki 1półkowe zamykane drzwiami 1-skrzydłowymi. Wózek wykonany jest z blachy czarnej o
grubości od 0,8 mm - 1 mm, malowany. Szuflady przesuwają się po
prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Każda
szuflada zamykana jest oddzielnym zamkiem. Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym
z ryglowaniem w jednym punkcie.

2016 zł

213

WWD-D

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 1240 mm
głębokość: 650 mm
wysokość: 916 mm

Wózek warsztatowy wyposażony jest w blat wykonany ze sklejki o grubości 18 mm z
powłoką antypoślizgową oraz dwie skrytki 1-półkowe zamykane drzwiami 1skrzydłowymi. Wózek wykonany jest z blachy czarnej o grubości od 0,8 mm - 1 mm,
malowany farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035
(jasny popiel)- korpus oraz RAL 6033 (miętowy zielony) – drzwi. Skrzydła drzwi
zamykane są zamkiem krzywkowym z ryglowaniem w jednym punkcie. Całość
posadowiona jest na kółkach o średnicy 80 mm..

1680 zł

214

WWD-E

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 1240 mm
głębokość: 615 mm
wysokość: 916 mm
wymiary szuflad:
wys. szuflad 1-4: 115 mm
wys. 5 szuflady: 160 mm
szerokość: 525 mm
głębokość: 500 mm

Wózek warsztatowy wyposażony jest w blat wykonany ze sklejki o grubości 18 mm z
powłoką antypoślizgową oraz 6 szuflad niższych i 2 wyższe. Wózek wykonany jest z
blachy czarnej o grubości od 0,8 mm - 1 mm, malowany farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel) - korpus oraz RAL 6033
(miętowy zielony) – szuflady. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z
blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Zamykane są zamkiem centralnym (każdy
pion oddzielnie). Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80 kg. Całość posadowiona
jest na kółkach o średnicy 80 mm.

3130 zł

215

WWM-A

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 870 mm
głębokość 460 mm
wysokość: 850 mm

Wózek warsztatowy. Wyposażony jest w blat o grubości #18 mm z powłoką
antypoślizgową, 5 szuflad i jedną szafkę zamykaną drzwiami, oraz koła o średnicy Ø 80
z gumą. Korpus wózka wykonany jest z blachy 1 mm. Drzwi ze wzmocnieniem
wyposażone są w zamek kluczowy z ryglowaniem w jednym punkcie, wykonane z blachy
0,8 mm. W komorze z drzwiami znajduje się 1 półka wykonana z blachy 0,8 mm. Szuflady
zamykane są zamkiem kluczowym, wyposażone w prowadnice teleskopowe o max.
udźwigu 80 kg. Fronty szuflad wykonane są z blachy 1 mm, a szuflady z blachy 0,8 mm.

1560 zł

216

WWM-B

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 870 mm
głębokość 460 mm
wysokość: 850 mm

Wózek warsztatowy. Wyposażony jest w blat o grubości #18 mm z powłoką
antypoślizgową, 4 szuflady i jedną szafkę zamykaną drzwiami, oraz koła o średnicy Ø 80
z gumą.

1440 zł
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WWM-C

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 870 mm
głębokość 460 mm
wysokość: 850 mm

Wózek warsztatowy. Wyposażony jest w blat o grubości #18 mm z powłoką
antypoślizgową, 2 szuflady i 2 szafki zamykane drzwiami, oraz koła o średnicy Ø 80
z gumą.

1285 zł
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WWM-D

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 870 mm
głębokość 460 mm
wysokość: 850 mm

Wózek warsztatowy. Wyposażony jest w blat o grubości #18 mm z powłoką
antypoślizgową, 2 szafki zamykane drzwiami oraz koła o średnicy Ø 80 z gumą.

1000 zł

219

WWM-E

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 870 mm
głębokość 460 mm
wysokość: 850 mm

Wózek warsztatowy. Wyposażony jest w blat o grubości #18 mm z powłoką
antypoślizgową, 8 szuflad, oraz koła o średnicy Ø 80 z gumą.

1750 zł

220

WWS/4

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 650 mm
głębokość 450 mm
wysokość: 950 mm

1260 zł

221

WWS/5

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 650 mm
głębokość 450 mm
wysokość: 950 mm

Wózek warsztatowy czteroszufladowy. Wózek wyposażony jest w system blokad
umożliwiających wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje stabilność.
Kompaktowa, zwarta i wytrzymała konstrukcja spawana nieposiadająca wystających poza
obrys wózka elementów, zapewnia w pełni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne
użytkowanie. Wózek wykonany jest w całości z profilowanej wysokogatunkowej blachy o
grubości od 0,8 do 2,0 mm. Blat wzmacniany, wyścielony ryflowana gumą. Krawędzie
blatu zawinięte w górę, co zapobiega wypadaniu przewożonych elementów. Wszystkie
szuflady wysuwają się na teleskopowych, w pełni ułożyskowanych prowadnicach z
pełnym wysuwem. Max. nośność jednej szuflady to 45 kg. Wózek osadzony na czterech
dużych kołach Ø 125 mm: 2 stałych i 2 skrętnych (1 z hamulcem).
Wózek warsztatowy pięcioszufladowy. Wózek wyposażony jest w system blokad
umożliwiających wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje stabilność.
Kompaktowa, zwarta i wytrzymała konstrukcja spawana nieposiadająca wystających poza
obrys wózka elementów, zapewnia w pełni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne
użytkowanie

1380 zł
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WWS/6

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 650 mm
głębokość 450 mm
wysokość: 950 mm

Wózek warsztatowy sześcioszufladowy. Wózek wyposażony jest w system blokad
umożliwiających wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje stabilność.
Kompaktowa, zwarta i wytrzymała konstrukcja spawana nieposiadająca wystających poza
obrys wózka elementów, zapewnia w pełni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne
użytkowanie

1460 zł

223

WWS/7

wymiary zewnętrzne wózka
szerokość: 650 mm
głębokość 450 mm
wysokość: 950 mm

Wózek warsztatowy siedmioszufladowy. Wózek wyposażony jest w system blokad
umożliwiających wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje stabilność.
Kompaktowa, zwarta i wytrzymała konstrukcja spawana nieposiadająca wystających poza
obrys wózka elementów, zapewnia w pełni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne
użytkowanie

1570 zł

