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Szafy NA MAPY, plany i montaże poligraficzne

A1/10
SZAFA NA PLANY I MAPY FORMAT
A-1, 10-SZUFLADOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
980 x 680 x 866 mm
użytkowe szuﬂady:
898 x 655 x 65 mm
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A1PB/7

SMP/A0
STÓŁ MONTAŻOWY SZTYWNY
FORMAT A-0

SZAFA NA PLANY I MAPY FORMAT A-1
7-SZUFLADOWA Z PODŚWIETLANYM
BLATEM

wymiary /sz. x gł. x wys./
1330 x 930 x 866 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
980 x 680 x 866 mm
użytkowe szuﬂady:
898 x 655 x 65 mm

SMP/A1
STÓŁ MONTAŻOWY SZTYWNY
FORMAT A-1
wymiary /sz. x gł. x wys./
980 x 680 x 866 mm

A1/5
SZAFA NA PLANY I MAPY FORMAT
A-1, 5-SZUFLADOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
980 x 680 x 496 mm
użytkowe szuﬂady:
898 x 655 x 65 mm

SZAFA NA PLANY I MAPY FORMAT
A-0, 5-SZUFLADOWA

A0/5

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
1330 x 930 x 562 mm
użytkowe szuﬂady:
1248 x 900 x 65 mm

B1/5
SZAFA NA PLANY I MAPY
FORMATU B1, 5-SZUFLADOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
1138 x 800 x 562 mm
użytkowe szuﬂady:
1057 x 765 x 65 mm
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Szafy biurowe z drzwiami uchylnymi
i przesuwnymi
BUN/1
NADSTAWKA DO SZAFY BIUROWEJ
Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
900 x 420 x 500 mm

* zamek standardowy

BU/4
SZAFA BIUROWA 4-PÓŁKOWA,
Z DRZWIAMI UCHYLNYMI, ZAMEK
BASKWILOWY* RYGLUJĄCY W TRZECH
PUNKTACH
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
900 x 420 x 1920 mm

04

BU/2
BPN/1

SZAFA BIUROWA 2-PÓ¸KOWA
Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
900 x 420 x 1220 mm

NADSTAWKA DO SZAFY BIUROWEJ
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
900 x 420 x 500 mm

BP/2
SZAFA BIUROWA 2-PÓ¸KOWA
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

BUS/3

wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
900 x 420 x 1220 mm

SZAFA BIUROWA 3-PÓ¸KOWA ZE
SKRYTKÑ, Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
900 x 420 x 1920 mm

BP/4
SZAFA BIUROWA 4-PÓ¸KOWA
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
900 x 420 x 1920 mm
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Szafy BIUROWE ŻALUZJOWE I KONTENERKI
BŻN/1
NADSTAWKA DO SZAFY BIUROWEJ
4-PÓŁKOWEJ Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
ŻALUZJOWYMI
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
1000 x 420 x 500 mm

BŻ/4
SZAFA BIUROWA 4-PÓŁKOWA,
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
ŻALUZJOWYMI
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
1000 x 420 x 1920 mm
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KB/3
KONTENER 3-SZUFLADOWY
PRZYBIURKOWY NA KÓ¸KACH

B˚/2
SZAFA BIUROWA 2-PÓ¸KOWA,
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
˚ALUZJOWYMI

wymiary /sz. x g∏. x wys./
zewn´trzne :
440 x 500 x 685 mm
u˝ytkowe szuﬂady ma∏ej:
358 x 420 x 105 mm
u˝ytkowe szuﬂady du˝ej na teczki
zawieszkowe formatu A4:
358 x 420 x 290 mm

wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
zewn´trzne :
1000 x 420 x 1220 mm

piórnik - wyposa˝enie kontenera

KB/4
KONTENER 4-SZUFLADOWY
PRZYBIURKOWY NA KÓ¸KACH
wymiary /sz. x g∏. x wys./
zewn´trzne :
440 x 500 x 685 mm
u˝ytkowe szuﬂady:
358 x 420 x 135 mm
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Szafy NA DOKUMENTY NIEJAWNE

MONA 192/2/RM
WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA
5-PÓŁKOWA Z DRZWIAMI UCHYLNYMI,
ZAMEK BASKWILOWY ORAZ KLUCZOWY
ZAMEK ATESTOWANY
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
900 x 420 x 1920 mm
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MONA
070/1/RM
WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA
2-PÓŁKOWA, Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
ZAMEK BASKWILOWY ORAZ KLUCZOWY
ZAMEK ATESTOWANY
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
500 x 500 x 700 mm

MONA
050/2/RM

WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA
1-PÓŁKOWA, Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
ZAMEK BASKWILOWY ORAZ KLUCZOWY
ZAMEK ATESTOWANY
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
900 x 420 x 500 mm

MONA
122/2/RM
WZMOCNIONA SZAFA
BIUROWA 3-PÓŁKOWA,
Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
ZAMEK BASKWILOWY
ORAZ KLUCZOWY ZAMEK
ATESTOWANY
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
900 x 420 x 1220 mm

MONA
150/1/RM

WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA
5-PÓŁKOWA, Z DRZWIAMI UCHYLNYMI, ZAMEK
BASKWILOWY ORAZ KLUCZOWY ZAMEK ATESTOWANY

WZMOCNIONA SZAFA
BIUROWA 4-PÓŁKOWA,
Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
ZAMEK BASKWILOWY ORAZ
KLUCZOWY ZAMEK
ATESTOWANY

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
700 x 420 x 1920 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
700 x 500 x 1500 mm

MONA 192/1/RM
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Szafy Medyczne
Dost´pne stopki:

*dodatkowa opcja

*dodatkowa opcja

MD/2
SZAFA MEDYCZNA 2-DRZWIOWA
wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
900 x 420 x 1800 mm
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MDB/2

MDB/1

SZAFA MEDYCZNA 2-DRZWIOWA
SZAFA MEDYCZNA 1-DRZWIOWA

wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
zewn´trzne :
900 x 420 x 1800 mm

wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
600 x 420 x 1800 mm

MD/1
SZAFA MEDYCZNA 1-DRZWIOWA
wymiary szafy /sz. x g∏. x wys./
600 x 420 x 1800 mm
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Szafy do KART PACJENTA ORAZ KOPERT B5

KOP/7
SZAFA DO KOPERT FORMATU B-5,
7-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY KOPERT
W SZUFLADZIE
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
620 x 580 x 1758 mm
użytkowe szuﬂady:
538 x 500 x 225 mm
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KOP/2

KOP/3
SZAFA DO KOPERT FORMATU B-5,
3-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY
KOPERT W SZUFLADZIE

SZAFA DO KOPERT FORMATU B-5,
2-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY
KOPERT W SZUFLADZIE

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
620 x 580 x 818 mm
użytkowe szuﬂady:
538 x 500 x 225 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
620 x 580 x 583 mm
użytkowe szuﬂady:
538x 500 x 225 mm

KOP/5/1
SZAFA DO KOPERT FORMATU B-5,
5-SZUFLADOWA, JEDEN RZĄD
KOPERT W SZUFLADZIE
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
360 x 580 x 1288 mm
użytkowe szuﬂady:
278 x 500 x 225 mm

KOP/6

KOP/5

SZAFA DO KOPERT FORMATU B-5,
6-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY
KOPERT W SZUFLADZIE

SZAFA DO KOPERT FORMATU B-5,
5-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY
KOPERT W SZUFLADZIE

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
620 x 580 x 1523 mm
użytkowe szuﬂady:
538 x 500 x 225 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
620 x 580 x 1288 mm
użytkowe szuﬂady:
538 x 500 x 225 mm
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Szafy do teczek wiszących

AT4/4-2
SZAFA DO SEGREGATORÓW I TECZEK
WISZĄCYCH FORMATU A4,
4-SZUFLADOWA, 2 RZĘDY SEGREGATORÓW
I TECZEK WISZĄCYCH W SZUFLADZIE
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
771 x 580 x 1330 mm
użytkowe szuﬂady:
688 x 500 x 295 mm
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AT4/2
AT4/3

SZAFA DO SEGREGATORÓW I TECZEK
WISZĄCYCH FORMATU A4,
2-SZUFLADOWA

SZAFA DO SEGREGATORÓW I TECZEK
WISZĄCYCH FORMATU A4,
3-SZUFLADOWA

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
421 x 580 x 720 mm
użytkowe szuﬂady:
338 x 500 x 295 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
421 x 580 x 1025 mm
użytkowe szuﬂady:
338 x 500 x 295 mm

AT4/4
SZAFA DO SEGREGATORÓW I TECZEK
WISZĄCYCH FORMATU A4,
4-SZUFLADOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
421 x 580 x 1330 mm
użytkowe szuﬂady:
338 x 500 x 295 mm

AT3/3
SZAFA DO TECZEK WISZĄCYCH
FORMATU A3, 3-SZUFLADOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
540 x 580 x 1223 mm
użytkowe szuﬂady:
458 x 500 x 360 mm
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Szafy do KARTOTEK FORMATU A4 I A5

A4/4
SZAFA DO KARTOTEK FORMATU A-4,
4-SZUFLADOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
400 x 580 x 1093 mm
użytkowe szuﬂady:
318 x 500 x 235 mm
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A5/5
SZAFA DO KARTOTEK FORMATU A5,
5-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY KARTOTEK
W SZUFLADZIE,UŁOŻONE BOKIEM DŁUŻSZYM
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
540 x 580 x 1038 mm
użytkowe szuﬂady:
458 x 500 x 175 mm

A5/2
A4/2

SZAFA DO KARTOTEK FORMATU A4,
2-SZUFLADOWA

SZAFA DO KARTOTEK FORMATU A5,
2-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY KARTOTEK
W SZUFLADZIE,UŁOŻONE BOKIEM DŁUŻSZYM

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
400 x 580 x 603 mm
użytkowe szuﬂady:
318 x 500 x 235 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
540 x 580 x 483 mm
użytkowe szuﬂady:
458 x 500 x 175 mm

A5/3
A4/3
SZAFA DO KARTOTEK FORMATU A4,
3-SZUFLADOWA

SZAFA DO KARTOTEK FORMATU A5,
3-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY KARTOTEK
W SZUFLADZIE,UŁOŻONE BOKIEM
DŁUŻSZYM

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
400 x 580 x 848 mm
użytkowe szuﬂady:
318 x 500 x 235 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
540 x 580 x 668 mm
użytkowe szuﬂady:
458 x 500 x 175 mm
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Szafy do KARTOTEK A5,A6 I INDEKSÓW

IND/5
SZAFA DO INDEKSÓW STUDENCKICH
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
906 x 580 x 880 mm
użytkowe szuﬂady:
825 x 500 x 130 mm
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A6/5
SZAFA DO KARTOTEK FORMATU A6,
5-SZUFLADOWA, CZTERY RZĘDY
KARTOTEK W SZUFLADZIE
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
540 x 580 x 1038 mm
użytkowe szuﬂady:
458 x 500 x 175 mm

A5/4
SZAFA DO KARTOTEK FORMATU A5,
4-SZUFLADOWA, DWA RZĘDY KARTOTEK
W SZUFLADZIE, UŁOŻONE BOKIEM
KRÓTSZYM
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
400 x 580 x 1093 mm
użytkowe szuﬂady:
318 x 500 x 235 mm

19

REGAŁY MAGAZYNOWE SKRĘCANE I Zaczepowe
RM/3
REGAŁ MAGAZYNOWY 5-PÓŁKOWY
wymiary /sz. x gł. x wys./
900 x 300 x 2000 mm

RM/4
REGAŁ MAGAZYNOWY 5-PÓŁKOWY
wymiary /sz. x gł. x wys./
900 x 400 x 2000 mm

RM/5
REGAŁ MAGAZYNOWY 5-PÓŁKOWY
wymiary /sz. x gł. x wys./
900 x 500 x 2000 mm

RM/6
REGAŁ MAGAZYNOWY 5-PÓŁKOWY
wymiary /sz. x gł. x wys./
900 x 600 x 2000 mm
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RSM/300-5
RSM/400-5
RSM/500-5
RSM/600-5
Oferujemy 3 warianty udźwigu półki:
60 kg/150 kg/250 kg
REGAŁ MAGAZYNOWY 5-PÓŁKOWY
wymiary /sz. x wys./
900 x 1950 mm
głębokość : 300/400/500/600 mm

Ogranicznik boczny i tylny - opcja dodatkowa

RSM/300-4
RSM/400-4
RSM/500-4
RSM/600-4
Oferujemy 3 warianty udźwigu półki:
60 kg/150 kg/250 kg
REGAŁ MAGAZYNOWY 4-PÓŁKOWY
wymiary /sz. x wys./
900 x 1500 mm
głębokość : 300/400/500/600 mm

RSM/300-3
RSM/400-3
RSM/500-3
RSM/600-3
Oferujemy 3 warianty udźwigu półki:
60 kg/150 kg/250 kg
REGAŁ MAGAZYNOWY 3-PÓŁKOWY
wymiary /sz. x wys./
900 x 1050 mm
głębokość : 300/400/500/600 mm
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Szafy BHP UBRANIOWE
PŁB/400
PŁB/600
PŁB/800
PŁB/900

Półka na buty - opcja dodatkowa

BHP/2Ł
SZAFA UBRANIOWA BHP 2-DRZWIOWA
Z ŁAWKĄ
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
600 x 490 x 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm
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BHP/2
SZAFA UBRANIOWA BHP
2-DRZWIOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
600 x 490 x 1800 mm

BHP/3
SZAFA UBRANIOWA BHP 3-DRZWIOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
900 x 490 x 1800 mm

SK/400
SK/600
SK/800
SK/900
SKOŚNY DASZEK DO SZAFY BHP
wymiary /sz. x gł./ 400/600/800/900 x 490 mm
wysokość z przodu 30 mm
wysokość z tyłu 180 mm

BHP/2NP
SZAFA UBRANIOWA BHP 2-DRZWIOWA
Z PERFORACJĄ
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
600 x 490 x 1752 mm
wysokość nóżek: 100 mm
wysokość całości: 1852 mm
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Szafy BHP UBRANIOWE

wysuwana ławka - opcja dodatkowa

BHP800/2Ł
SZAFA UBRANIOWA BHP 2-DRZWIOWA
Z ŁAWKĄ
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
800 x 490 x 1752 mm
wysokość ławki: 405 mm
wysokość całości: 2157 mm
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BHP800/2

BHP/1

SZAFA UBRANIOWA BHP 2-DRZWIOWA
SZAFA UBRANIOWA BHP 1-DRZWIOWA

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
zewnętrzne :
800 x 490 x 1800 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
400 x 490 x 1800 mm

BHP800/2UP
SZAFA UBRANIOWO-PÓŁKOWA BHP
2-DRZWIOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
800 x 490 x 1800 mm
lewa część -3 półki
prawa część - przedzielona (ubrania
czyste i brudne)
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Szafy BHP UBRANIOWE TYPU L

BHPL/4P
SZAFA UBRANIOWA BHP 4-DRZWIOWA
Z PERFORACJĄ
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
800 x 490 x 1800 mm
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BHPL/2
SZAFA UBRANIOWA BHP 2-DRZWIOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
400 x 490 x 1800 mm

BHPL/4
SZAFA UBRANIOWA BHP 4-DRZWIOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
800 x 490 x 1800 mm
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Szafy BHP SKRYTKOWE
Dostępne zamki:

zamek na monety

zamek na kłódkę

zamek kluczowy

BHP/3/6
SZAFA SKRYTKOWA BHP 6-DRZWIOWA
wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
900 x 490 x 1800 mm
wysokość skrytki: 830 mm
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BHP/10

BHP/6

SZAFA SKRYTKOWA BHP 10-DRZWIOWA
SZAFA SKRYTKOWA BHP 6-DRZWIOWA

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
600 x 490 x 1800 mm
wysokość skrytki: 320 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
600 x 490 x 1800 mm
wysokość skrytki: 545 mm

BHP/4

BHP/8

SZAFA SKRYTKOWA BHP 4-DRZWIOWA

SZAFA SKRYTKOWA BHP 8-DRZWIOWA

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
600 x 490 x 1800 mm
wysokość skrytki: 830 mm

wymiary szafy /sz. x gł. x wys./
600 x 490 x 1800 mm
wysokość skrytki: 405 mm
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SZAFY
SZAFYNANAMAPY,
MAPY,PLANY
PLANYI MONTAŻE
I MONTAŻEPOLIGRAFICZNE
POLIGRAFICZNE
A1/10 M21-10-02-000-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
980 mm / 680 mm / 866 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
898 mm / 655 mm / 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)
w kolorze RAL 7035. Szuﬂady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym
zamkiem. Waga szafy 117 kg.

strona
2

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
980 mm / 680 mm / 496 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
898 mm / 655 mm / 65 mm

PIĘCIOSZUFLADOWA 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)
w kolorze RAL 7035. Szuﬂady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym
zamkiem. Waga szafy 67 kg.

strona
3

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

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania map, planów,dokumentacji technicznych, oraz montaży poligraﬁcznych o maksymalnym
formacie A-0. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze popielatym
RAL 7035. Szuﬂady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Zamykane są centralnie jednym zamkiem.
Waga szafy 107 kg.

strona
3

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1138 mm / 800 mm / 562 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
1057 mm / 765 mm / 65 mm

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montaży poligraﬁcznych o maksymalnym
formacie B-1. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
Szuﬂady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.
Waga szafy 86 kg.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
980 mm / 680 mm / 866 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
898 mm / 655 mm / 65 mm

SIEDMIOSZUFLADOWA SZAFA z podświetlanym blatem przystosowana jest do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych oraz montaży
poligraﬁcznych o maksymalnym formacie A-1. Pełni także funkcję stołu montażowego umożliwiającego pracę na dokumentach o podłożu przeźroczystym. Wykonana
jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. 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 6/20 W. Waga szafy 107 kg.
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A1/5 M21-05-02-000-001

A0/5 M21-05-01-000-001

B1/5 M21-05-04-000-001

A1PB/7 M24-07-02-000-001
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SZAFY NA MAPY, PLANY I MONTAŻE POLIGRAFICZNE
SMP/A0 M44-00-01-000-001
SMP/A1 M44-00-02-000-001
wymiary SMP/A0:
szerokość / głębokość / wysokość
1330 mm / 930 mm / 866 mm
wymiary SMP/A1:
szerokość / głębokość / wysokość
980 mm / 680 mm / 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 30 x 30 mm. Blat klejony wypełniaczem z dwóch warstw szkła. Oświetlenie o stałym natężeniu 6/40 W.
Całość konstrukcji malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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SZAFY BIUROWE Z DRZWIAMI UCHYLNYMI I PRZESUWNYMI
BUN/1 B10-00-00-000-001

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

NADSTAWKA do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi
uchylnymi posiada
posiada dwa
dwa skrzydła
skrzydła drzwi
drzwiuchylnych
uchylnychzawieszone
zawieszonena
nazawiasach
zawiasachko∏kowych.
kołkowych.Wykonana
Wykonanaz zblachy
blachy
NADSTAWKA
mm,mm,
malowana
farbami
proszkowymi
(epoksydowo
– poliestrowymi). Zamykana
zamkiem
baskwilowym,
ryglującym
w trzech
punktach
czarnej o grubości
gruboÊci 0,8
0,6––11,0
malowana
farbami
proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi).
Zamykana
zamkiem
baskwilowym,
ryglujàcym
w trzech
i wykończonym
uchwytemuchwytem
klamkowym.
punktach
i wykoƒczonym
klamkowym.
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SZAFA
BIUROWAposiada
posiadadwa
dwaskrzydła
skrzydładrzwi
drzwi
uchylnych
zawieszone
na zawiasach
kołkowych.
Wyposa˝ona
w cztery
półki przestawne
co 90 mm.
SZAFA BIUROWA
uchylnych
zawieszone
na zawiasach
kołkowych.
Wyposażona
jest wjest
cztery
półki przestawne
co 90 mm.
Wykonana
czarnej oo grubości
gruboÊci0,8
0,6–– 1,0
1,0mm,
mm,malowana
malowanafarbami
farbamiproszkowymi
proszkowymi(epoksydowo
(epoksydowo-poliestrowymi).
zamkiem
Wykonana zz blachy
blachy czarnej
– poliestrowymi) wZamykana
kolorze RAL
7035. baskwilowym,
Zamykana zamkiem
ryglujàcym
w trzech
punktach
i wykoƒczonym
uchwytem klamkowym.
Udêwig półki:
50 kg
baskwilowym,
ryglującym
w trzech
punktach i wykończonym
uchwytem klamkowym.
Udźwig
półki: 50 kg.
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BIUROWA posiada dwa skrzydła
skrzydła drzwi uchylnych
uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wyposa˝ona
Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90 mm.
SZAFA BIUROWA
– poliestrowymi) wZamykana
kolorze RAL
7035. baskwilowym,
Zamykana zamkiem
Wykonana z blachy czarnej
czarnej oo grubości
gruboÊci0,8
0,6––1,0
1,0mm,
mm,malowana
malowanafarbami
farbamiproszkowymi
proszkowymi(epoksydowo
(epoksydowo-poliestrowymi).
zamkiem
baskwilowym,
ryglującym
w trzech
punktach i wykończonym
uchwytemUdêwig
klamkowym.
Udźwig
ryglujàcym
w trzech
punktach
i wykoƒczonym
uchwytem klamkowym.
półki: 50
kg półki: 50 kg.
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SZAFA BIUROWA
zawieszone
na zawiasach
kołkowych.
Wyposażona
jest wjest
skrytkę
zamykaną
zamkiem
krzywkowym,
SZAFA
BIUROWAposiada
posiadadwa
dwaskrzydła
skrzydładrzwi
drzwiuchylnych
uchylnych
zawieszone
na zawiasach
kołkowych.
Wyposa˝ona
w skrytk´
zamykanà
zamkiem
ryglującym w trzech
punktach
oraz trzy
półki przestawne
co 90
mm. Szafaco
wykonana
blachywykonana
czarnej o zgrubości
0,8 – 1,0
mm, malowana
farbami
krzywkowym,
ryglujàcym
w trzech
punktach
oraz trzy półki
przestawne
90 mm. zSzafa
blachy czarnej
o gruboÊci
0,6 – 1,0
mm,proszkowymi
malowana
(epoksydowo
– poliestrowymi)
w kolorze RAL 7035.Zamykana
Zamykanazamkiem
zamkiem baskwilowym,
baskwilowym, ryglujàcym
ryglującym w
w trzech
trzech punktach
punktach ii wykoƒczonym
wykończonym uchwytem
farbami
proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi).
uchwytem klamkowym.
klamkowym.
Udźwig półki:
półki: 50
50 kg
kg.
Udêwig
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BU/4 B10-00-04-000-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 420 mm / 1920 mm

BU/2 B10-00-02-000-001

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

BUS/3 B10-01-03-000-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 420 mm / 1920 mm
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SZAFY BIUROWE Z DRZWIAMI UCHYLNYMI I PRZESUWNYMI
BPN/1 B20-00-00-000-001

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

NADSTAWKA dodoszafy
biurowej
z drzwiami
przesuwnymi.
Wykonana
z blachy czarnej
o grubości
– 1 mm, malowana
farbami
(epoksydowo
– poliestrowymi)
NADSTAWKA
szafy
biurowej
z drzwiami
przesuwnymi.
Wykonana
z blachy
czarnej0,8
o gruboÊci
0,8 – 1,5
mm, proszkowymi
malowana farbami
proszkowymi
w kolorze RAL 7035. Zamykana
zamkiemzamkiem
bębenkowym
wciskanym.
(epoksydowo-poliestrowymi)
Zamykana
b´benkowym
wciskanym.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 420 mm / 1220 mm

SZAFA BIUROWA
BIUROWAwyposa˝ona
wyposażonawwsystem
systemdrzwi
drzwiprzesuwnych
przesuwnychznajduje
znajdujeszerokie
szerokie zastosowanie
zastosowanie ww niewielkich
niewielkich pomieszczeniach,
pomieszczeniach, gdzie
gdzie nie
nie ma
ma miejsca
miejsca na
SZAFA
otwieranie
drzwi
skrzydłowych.
Wyposażona
jestjest
w dwie
półkipółki
przestawne
co 90
Wykonana
z blachy
czarnej
o grubości
0,8 –0,8
1,0–mm,
farbami
na
otwieranie
drzwi
skrzydłowych.
Wyposa˝ona
w dwie
przestawne
comm.
90 mm.
Wykonana
z blachy
czarnej
o gruboÊci
1,5 malowana
mm, malowana
proszkowymi
(epoksydowo
– poliestrowymi) w kolorzeZamykana
RAL 7035.
Zamykana
dwoma
zamkami bębenkowymi
górnymUdêwig
i dolnym.
Udźwig
półki: 50 kg.
farbami
proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi).
dwoma
zamkami
b´benkowymi
wciskanymi wciskanymi
– górnym i –dolnym.
półki:
50 kg.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 420 mm / 1920 mm

SZAFA BIUROWA
BIUROWA wyposa˝ona
wyposażona wwsystem
znajduje
szerokie
zastosowanie
w niewielkich
pomieszczeniach,
gdzie niegdzie
ma miejsca
otwieranie
SZAFA
systemdrzwi
drzwiprzesuwnych
przesuwnych
znajduje
szerokie
zastosowanie
w niewielkich
pomieszczeniach,
nie manamiejsca
na
drzwi skrzydłowych.
WyposażonaWyposa˝ona
jest w czteryjest
półkiw przestawne
90 mm. Wykonana
z blachy
czarnejz oblachy
grubości
0,8 –o1,0
mm, malowana
proszkowymi
otwieranie
drzwi skrzydłowych.
cztery półkicoprzestawne
co 90 mm.
Wykonana
czarnej
gruboÊci
0,8 – 1,5farbami
mm, malowana
(epoksydowo
– poliestrowymi)
w kolorze RAL 7035. Zamykana
wciskanymi
– górnym
i dolnym.
Udźwig
półki:półki:
50 kg.50 kg.
farbami
proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi).
Zamykanadwoma
dwomazamkami
zamkamibębenkowymi
b´benkowymi
wciskanymi
– górnym
i dolnym.
Udêwig
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BP/2 B20-00-00-000-001

BP/4 B20-00-04-000-001

SZAFY BIUROWE ŻALUZJOWE I KONTENERKI
BŻN/1 B31-00-00-000-001

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

NADSTAWKA do szafy biurowej z drzwiami żaluzjowymi. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi
(epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym. Drzwi wykonane są z tworzywa sztucznego.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
1000 mm / 420 mm / 1920 mm

SZAFA BIUROWA wyposażona w system drzwi żaluzjowych znajduje szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie
drzwi skrzydłowych. Drzwi wykonane są z tworzywa sztucznego. Szafa wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości
0,8 – 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym.
Udźwig półki: 50 kg.
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BŻ/4 B31-00-04-000-001
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SZAFY
SZAFYBIUROWE
BIUROWEŻALUZJOWE
ŻALUZJOWEI KONTENERKI
I KONTENERKI
BŻ/2 B31-00-02-000-001

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

KB/3 K24-36-07-000-001

wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
440 mm / 500 mm / 685 mm
wymiary użytkowe szuﬂady małej:
szerokość / głębokość / wysokość
358 mm / 420 mm / 105 mm
wymiary użytkowe szuﬂady dużej:
szerokość / głębokość / wysokość
358 mm / 420 mm / 290 mm

SZAFA BIUROWA wyposażona w system drzwi żaluzjowych znajduje szerokie zastosowanie w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na
otwieranie drzwi skrzydłowych. Drzwi wykonane są z tworzywa sztucznego. Szafa wyposażona jest w dwie półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy
czarnej o grubości 0,8 – 1,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem krzywkowym.
Udźwig półki: 50 kg.
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TRZYSZUFLADOWY KONTENER przybiurkowy na kółkach wyposażony jest w piórnik oraz dwie szuﬂady. Jedna z szuﬂad przystosowana jest do
przechowywania teczek zawieszkowych formatu A4. Wykonany jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowany farbami proszkowymi (epoksydowo
– poliestrowymi). 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.
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KB/4 K24-46-07-000-001
wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość / wysokość
440 mm / 500 mm / 685 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
358 mm / 420 mm / 135 mm

CZTEROSZUFLADOWY KONTENER przybiurkowy na kółkach wyposażony jest w piórnik oraz trzy szuﬂady równej wielkości. Wykonany jest
z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowany farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi). 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.
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SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE
MONA 192/2/RM
N27-00-05-000-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 420 mm / 1920 mm

WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone
na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 5 półek przestawnych co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w pięciu rzędach. Wykonana jest
z blachy czarnej o grubości 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A).
Szafa posiada w dnie dwa otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania. Udźwig półki: 50 kg
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WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone
na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w 1 półkę maskującą dno szafy co pozwala na przechowywanie dokumentów w jednym rzędzie. Wykonana jest z blachy
czarnej o grubości 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem baskwilowym,
ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie dwa
otwory do zamocowania do podłogi. Drzwi wyposażone są w kołki do plombowania.
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MONA 050/2/RM/
N20-00-00-000-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 420 mm / 500 mm
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SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE
MONA 122/2/RM/
N23-00-02-000-001

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokoÊç / g∏´bokoÊç / wysokoÊç
900 mm / 420 mm / 1220 mm

WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada dwa skrzyd∏a drzwi uchylnych zawieszone
na zawiasach ko∏kowych. Wyposa˝ona jest w 3 pó∏ki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w trzech rz´dach. Wykonana jest
z blachy czarnej o gruboÊci 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglujàcym w trzech punktach i wykon∂czonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A).
Szafa posiada w dnie dwa otwory do zamocowania do pod∏ogi. Drzwi wyposa˝one sà w ko∏ki do plombowania. Udêwig pó∏ki: 50 kg.
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MONA 192/1/RM
N17-00-05-000-001

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokoÊç / g∏´bokoÊç / wysokoÊç
700 mm / 420 mm / 1920 mm

WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada jedno skrzyd∏o drzwi uchylnych zawieszone
na zawiasach ko∏kowych. Wyposa˝ona jest w 5 pó∏ek przestawnych co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w pi´ciu rz´dach. Wykonana jest
z blachy czarnej o gruboÊci 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglujàcym w trzech punktach i wykon∂czonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A).
Szafa posiada w dnie dwa otwory do zamocowania do pod∏ogi. Drzwi wyposa˝one sà w ko∏ki do plombowania. Udêwig pó∏ki: 50 kg
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokoÊç / g∏´bokoÊç / wysokoÊç
700 mm / 500 mm / 1500 mm

WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada jedno skrzyd∏o drzwi uchylnych zawieszone
na zawiasach ko∏kowych. Wyposa˝ona jest w 4 pó∏ki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w czterech rz´dach. Wykonana jest
z blachy czarnej o gruboÊci 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglujàcym w trzech punktach i wykon∂czonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A).
Szafa posiada w dnie dwa otwory do zamocowania do pod∏ogi. Drzwi wyposa˝one sà w ko∏ki do plombowania. Udêwig pó∏ki: 50kg.
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WZMOCNIONA SZAFA BIUROWA przeznaczona jest do przechowywania dokumentów niejawnych. Posiada jedno skrzyd∏o drzwi uchylnych zawieszone
na zawiasach ko∏kowych. Wyposa˝ona jest w 2 pó∏ki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie dokumentów w dwóch rz´dach. Wykonana jest
z blachy czarnej o gruboÊci 1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglujàcym w trzech punktach i wykon∂czonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A).
Szafa posiada w dnie dwa otwory do zamocowania do pod∏ogi. Drzwi wyposa˝one sà w ko∏ki do plombowania. Udêwig pó∏ki: 50 kg
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MONA 150/1/RM/
N15-00-04-000-001

MONA 070/1/RM/
N11-00-01-000-001

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokoÊç / g∏´bokoÊç / wysokoÊç
500 mm / 500 mm / 700 mm

34

SZAFY MEDYCZNE
MD/2 A21-00-40-000-001

wymiary zewn´trzne szafy:
szerokoÊç / g∏´bokoÊç / wysokoÊç
900 mm / 420 mm / 1800 mm

DWUDRZWIOWA SZAFA MEDYCZNA Szafa posiada dwa skrzyd∏a drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach ko∏kowych. Wykonana jest
z blachy czarnej o gruboÊci 0,8–1 mm. Drzwi szafy posiadajà przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane sà zamkiem baskwilowym, ryglujàcym
w trzech punktach i wykon∂czonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposa˝ona jest w 4 pó∏ki wykonane ze szk∏a hartowanego o maksymalnym udêwigu 25 kg.
Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).
Opcje dodatkowe:
• stopki regulowane,
• nó˝ki z blachy o wysokoÊci 100 mm,
• Nó˝ki z blachy ze stopkami regulowanymi.
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wymiary zewn´trzne szafy:
szerokoÊç / g∏´bokoÊç / wysokoÊç
900 mm / 420 mm / 1800 mm

DWUDRZWIOWA SZAFA MEDYCZNA Szafa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy
czarnej o gruboÊci 0,8–1 mm. Drzwi i boki szafy posiadajà przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane sà zamkiem baskwilowym, ryglujàcym w trzech
punktach i wykon∂czonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposa˝ona jest w 4 pó∏ki wykonane ze szk∏a hartowanego o maksymalnym udêwigu 25 kg. Malowana jest
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).
Opcje dodatkowe:
• stopki regulowane,
• nó˝ki z blachy o wysokości 100 mm,
• Nó˝ki z blachy ze stopkami regulowanymi.
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wymiary zewn´trzne szafy:
szerokoÊç / g∏´bokoÊç / wysokoÊç
600 mm / 420 mm / 1800 mm

JEDNODRZWIOWA SZAFA MEDYCZNA posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach ko∏kowych. Wykonana jest z blachy
czarnej o gruboÊci 0,8–1 mm. Drzwi szafy posiadajà przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane sà zamkiem baskwilowym, ryglujàcym w trzech
punktach i wykon∂czonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposa˝ona jest w 4 pó∏ki wykonane ze szk∏a hartowanego o maksymalnym udêwigu 25 kg. Malowana
jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).
Opcje dodatkowe:
• stopki regulowane,
• nó˝ki z blachy o wysokości 100 mm,
• Nó˝ki z blachy ze stopkami regulowanymi.
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wymiary zewn´trzne szafy:
szerokoÊç / g∏´bokoÊç / wysokoÊç
600 mm / 420 mm / 1800 mm

JEDNODRZWIOWA SZAFA MEDYCZNA posiada jedno, uchylne skrzyd∏o drzwi, zawieszone na zawiasach ko∏kowych. Wykonana jest z blachy
czarnej o gruboÊci 0,8–1 mm. Drzwi i boki szafy posiadajà przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane sà zamkiem baskwilowym, ryglujàcym w trzech
punktach i wykon∂czonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposa˝ona jest w 4 pó∏ki wykonane ze szk∏a hartowanego o maksymalnym udêwigu 25 kg. Malowana
jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).
Opcje dodatkowe:
• stopki regulowane,
• nóżki z blachy o wysokości 100 mm,
• Nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi.
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MDB/2 A22-00-40-000-001

MD/1 A11-00-40-000-001

MDB/1 A12-00-40-000-001
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SZAFY DO KART PACJENTA ORAZ KOPERT B5
KOP/7 K22-72-05-000-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
620 mm / 580 mm / 1758 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
538 mm / 500 mm / 225 mm

SIEDMIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuﬂada posiada przegrodę umożliwiającą
ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze
RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
620 mm / 580 mm / 1523 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
538 mm / 500 mm / 225 mm

SZEŚCIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuﬂada posiada przegrodę umożliwiającą
ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze
RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
620 mm / 580 mm / 1288 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
538 mm / 500 mm / 225 mm

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuﬂada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie
dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
620 mm / 580 mm / 818 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
538 mm / 500 mm / 225 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuﬂada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch
rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
620 mm / 580 mm / 583 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
538 mm / 500 mm / 225 mm

DWUSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie. Szuﬂada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch
rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
Stosowana również jako nadstawka do szafy 5-szuﬂadowej.
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PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w poziomie (jeden rząd kopert w szuﬂadzie). Wykonana jest
z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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KOP/6 K22-62-05-000-001

KOP/5 K22-52-05-000-001

KOP/3 K22-32-05-000-001

KOP/2 K22-22-05-000-001

KOP/5/1 K22-51-05-000-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
360 mm / 580 mm / 1288 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
278 mm / 500 mm / 225 mm

36

SZAFY DO TECZEK WISZĄCYCH
AT4/4-2 K21-42-02-002-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
771 mm / 580 mm / 1330 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
668 mm / 500 mm / 295 mm

CZTEROSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-4 w poziomie, w dwóch
rzędach. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
421 mm / 580 mm / 720 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
338 mm / 500 mm / 295 mm

DWUSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest
z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
421 mm / 580 mm / 1025 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
338 mm / 500 mm / 295 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest
z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
421 mm / 580 mm / 1330 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
338 mm / 500 mm / 295 mm

CZTEROSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest
z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
540 mm / 580 mm / 1223 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
458 mm / 500 mm / 360 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek zawieszkowych formatu A-3 w poziomie. Wykonana jest
z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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AT4/2 K21-21-02-001-001

AT4/3 K21-31-02-001-001

AT4/4 K21-41-02-000-001

AT3/3 K21-31-01-000-001
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SZAFY DO KARTOTEK FORMATU A4 I A5
A4/4 K22-41-02-000-001

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
400 mm / 580 mm / 1093 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
318 mm / 500 mm / 235 mm

CZTEROSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości
od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
400 mm / 580 mm / 848 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
318 mm / 500 mm / 235 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości
od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
400 mm / 580 mm / 603 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
318 mm / 500 mm / 235 mm

DWUSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości
od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
540 mm / 580 mm / 1038 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
458 mm / 500 mm / 175 mm

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuﬂada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch
rzędów kartotek w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi)
w kolorze RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko
jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.
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A4/3 K22-31-02-000-001

A4/2 K22-21-02-000-001

A5/5 K22-52-03-000-001
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SZAFY DO KARTOTEK FORMATU A4 I A5
A5/3 K22-32-03-000-001

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
540 mm / 580 mm / 668 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
458 mm / 500 mm / 175 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuﬂada posiada przegrod umożliwiającą ułożenie dwóch
rzędów kartotek w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi)
w kolorze RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej
szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
540 mm / 580 mm / 483 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
458 mm / 500 mm / 175 mm

DWUSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuﬂada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów
kartotek w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
Stosowana również jako nadstawka do szafy 5-szuﬂadowej.
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A5/2 K22-22-03-000-001
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SZAFY DO KARTOTEK A5, A6 I INDEKSÓW
IND/5 M21-05-05-000-001

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
906 mm / 580 mm / 880 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
825 mm / 500 mm / 130 mm

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania indeksów studenckich w rzędach. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości
0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuﬂady posiadają pięć rzędów do ułożenia indeksów.
Przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem.
Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
540 mm / 580 mm / 1038 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
458 mm / 500 mm / 175 mm

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-6. Szuﬂada posiada przegrody umożliwiające ułożenie czterech
rzędów kartotek w pionie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze
RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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A6/5 K22-53-04-000-001

39

SZAFY DO KARTOTEK A5, A6 I INDEKSÓW
A5/4 K22-42-03-000-001

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
400 mm / 580 mm / 1093 mm
wymiary użytkowe szuﬂady:
szerokość / głębokość / wysokość
318 mm / 500 mm / 235 mm

CZTEROSZUFLADOWA SZAFA przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuﬂada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie
dwóch rzędów kartotek w pionie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi)
w kolorze RAL 7035. 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 pozwalającą na wysunięcie tylko
jednej szuﬂady, co zachowuje jej stabilność.
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REGAŁ MAGAZYNOWY. Komplet regału tworzą cztery słupy nośne perforowane co 55 mm, wykonane z blachy czarnej o grubości 2,0 mm oraz
5 półek proﬁlowanych z blachy o grubości 0,8 mm. Całość skręcana śrubami o średnicy 6 mm oraz malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi)
w kolorze RAL 7035. Na życzenie (za dopłatą) dodatkowo wykonujemy listwy zabezpieczające boczne i tylne. RM/4, RM/5, RM/6 posiadają dodatkowe wzmocnienia.
Maksymalny udźwig półki – 70 kg.
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Wymiary zewnętrzne:
szerokość / wysokość / głębokość
900 mm / 1950 mm / 300 mm
900 mm / 1950 mm / 400 mm
900 mm / 1950 mm / 500 mm
900 mm / 1950 mm / 600 mm
Udźwig półki: 60 kg/ 150kg / 250 kg

REGAŁ MAGAZYNOWY ZACZEPOWY PIĘCIOPÓŁKOWY. W skład regału wchodzą:
- 4 proﬁlowane nogi (blacha 1,5 mm)
- 5 półek (płyta MDF o grubości 3 – 10 mm)
- komplet proﬁlowanych wsporników półki (blacha 0,8 – 1 mm), 4 szt./1półkę.
Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany w trzech wariantach obciążenia półki: 60kg, 150 kg, 250 kg.
OPCJE:
- malowanie proszkowe (gdy regał wykonany z czarnej blachy)
- wykonanie półek z blachy o grubości 0,8 mm i 1mm.
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Wymiary zewnętrzne:
szerokość / wysokość / głębokość
900 mm / 1500 mm / 300 mm
900 mm / 1500 mm / 400 mm
900 mm / 1500 mm / 500 mm
900 mm / 1500 mm / 600 mm
Udźwig półki: 60 kg/ 150 kg/ 250 kg

REGAŁ MAGAZYNOWY ZACZEPOWY CZTEROPÓŁKOWY. W skład regału wchodzą:
- 4 proﬁlowane nogi (blacha 1,5 mm)
- 4 półki (płyta MDF grubość 3 – 10 mm);
- komplet proﬁlowanych wsporników półki (blacha 0,8 – 1 mm), 4 szt./1półkę.
Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany w trzech wariantach obciążenia półki: 60kg,
150 kg, 250 kg.
OPCJE:
- malowanie proszkowe (gdy regał wykonany z czarnej blachy)
- wykonanie półek z blachy o grubości 0,8 mm i 1 mm.
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REGAŁY MAGAZYNOWE SKRĘCANE
RM/3 R10-05-01-000-001
RM/4 R10-05-02-000-001
RM/5 R10-05-03-000-001
RM/6 R10-05-04-000-001

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

REGAŁY MAGAZYNOWE ZACZEPOWE
RSM/300-5/60/150/250
RSM/400-5/60/150/250
RSM/500-5/60/150/250
RSM/600-5/60/150/250

RSM/300-4/60/150/250
RSM/400-4/60/150/250
RSM/500-4/60/150/250
RSM/600-4/60/150/250
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REGAŁY MAGAZYNOWE SKRĘCANE
RSM/300-3/60/150/250
RSM/400-3/60/150/250
RSM/500-3/60/150/250
RSM/600-3/60/150/250

Wymiary zewnętrzne:
Szerokość / Wysokość / Głębokość
900 mm / 1050 mm / 300 mm
900 mm / 1050 mm / 400 mm
900 mm / 1050 mm / 500 mm
900 mm / 1050 mm / 600 mm
Udźwig półki: 60 kg / 150 kg / 250 kg

REGAŁ MAGAZYNOWY ZACZEPOWY TRZYPÓŁKOWY. W skład regału wchodzą:
- 4 proﬁlowane nogi (blacha 1,5 mm)
- 3 półki (płyta MDF grubość 3 – 10 mm)
- komplet proﬁlowanych wsporników półki (blacha 0,8 – 1 mm), 4 szt./1półkę.
Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Regał wykonany w trzech wariantach obciążenia półki: 60kg, 150 kg, 250 kg
OPCJE:
- malowanie proszkowe (gdy regał wykonany z czarnej blachy)
- wykonanie półek z blachy o grubości 0,8 mm i 1 mm.
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SZAFY BHP UBRANIOWE
BHP/2 S13-12-01-004-001

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

DWUDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA wyposażona jest w każdym z dwóch pionów w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki
ubraniowe. 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.
Opcje dodatkowe:
• Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• 3-punktowe ryglowanie - T
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
900 mm / 490 mm / 1800 mm

TRZYDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA wyposażona jest w każdym z trzech pionów w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki
ubraniowe. 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.
Opcje dodatkowe:
• Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• 3-punktowe ryglowanie - T
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
800 mm / 490 mm / 1800 mm

DWUDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA wyposażona jest w każdym z dwóch pionów w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki
ubraniowe. Każda komora ubraniowa posiada podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 mm – 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.
Opcje dodatkowe: • Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• 3-punktowe ryglowanie - T
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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BHP/3 S16-13-01-002-001

BHP800/2 S15-12-01-003-001
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SZAFY BHP UBRANIOWE
BHP800/2UP S15-12-01-005-001
DWUDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA wyposażona jest w trzy półki z lewej strony, natomiast z prawej, w półkę górną, wieszaki boczne
oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora ubraniowa posiada również podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Szafa 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.
Opcje dodatkowe: • Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• 3-punktowe ryglowanie - T
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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JEDNODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA wyposażona jest w półkę górną, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Każda komora posiada
podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi).
Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.
Opcje dodatkowe:
• Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• 3-punktowe ryglowanie - T
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
800 mm / 490 mm / 1800 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są
w kształcie litery L. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi) w kolorze
RAL 7035 (jasny popiel). Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.
Opcje dodatkowe: • Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
400 mm / 490 mm / 1800 mm

DWUDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane są
w kształcie litery L. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi).
Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.
Opcje dodatkowe:
• Podstawa – ławeczka (wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
800 mm / 490 mm / 1800 mm

BHP/1 S11-11-01-000-001

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

SZAFY BHP UBRANIOWE TYPU L
BHPL/4

BHPL
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SZAFY BHP SKRYTKOWE
BHP/3/6 S16-23-01-002-001

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

BHP/4 S13-22-01-001-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1800 mm
wysokość skrytki: 830 mm

SZEŚCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach po dwie sztuki. 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 grubości
0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym
z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0mm.
Opcje dodatkowe: • Podstawa – ławeczka ( wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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CZTERODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po dwie sztuki. 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 grubości
0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym
z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0mm.
Opcje dodatkowe: • Podstawa – ławeczka ( wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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SZEŚCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po trzy sztuki. W drzwiach skrytek wykonane są
otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 0,8 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi).
Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0mm.
Opcje dodatkowe: • Podstawa – ławeczka ( wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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OŚMIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po cztery sztuki. W drzwiach skrytek wykonane są otwory
wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 0,8 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami
krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0mm.
Opcje dodatkowe: • Podstawa – ławeczka ( wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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DZIESIĘCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po pięć sztuk. W drzwiach skrytek wykonane są
otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 – 0,8 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi).
Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0mm.
Opcje dodatkowe: • Podstawa – ławeczka ( wysokość całości 2157 mm) - Ł
• Podstawa – wysuwana ławka (wysokość całości 2157 mm) - ŁW
• Podstawa – nogi (wysokość całości 1852 mm) - N
• Skośny daszek - SK
• Perforacja drzwi - P
• Półka na buty do ławeczki - PŁB
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BHP/6 S13-32-01-001-001

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

BHP/8 S13-42-01-001-001
wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1800 mm
wysokość skrytki: 405 mm

BHP/10 S13-52-01-002-001

wymiary zewnętrzne szafy:
szerokość / głębokość / wysokość
600 mm / 490 mm / 1800 mm
wysokość skrytki: 320 mm
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ŁAWKI,
ŁAWKI,NOGI
NOGI
Ł
wymiary zewnętrzne ławki:
głębokość / wysokość
745 mm / 405 mm
szerokość:
400 / 600 / 800 / 900 mm

ŁAWKA - podstawa pod szafę BHP wykonana jest z proﬁlu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem
bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami proszkowymi
(epoksydowo – poliestrowymi).

głębokość siedziska: 255 mm

ŁW
wymiary zewnętrzne ławki:
głębokość / wysokość
490-745 mm / 405 mm
szerokość:
400 / 600 / 800 / 900 mm

ŁAWKA WYSUWANA - podstawa pod szafę BHP wykonana jest z proﬁlu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy
drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy metalowe malowane
są farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi).

głębokość siedziska: 255 mm

N
wymiary zewnętrzne:
głębokość / wysokość
490 mm / 100 mm
szerokość:
400 / 600 / 800 / 900 mm

NOGI - podstawa pod szafę BHP wykonana jest z proﬁlu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego
zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Malowane są farbami proszkowymi (epoksydowo – poliestrowymi).

SKOŚNY DASZEK DO SZAF BHP
SK/400 S11-11-01-000-01-60-01-00
SK/600 S13-12-01-000-01-60-01-00
SK/800 S15-12-01-000-01-60-01-00
SK/900 S16-13-01-000-01-60-01-00
wymiary zewnętrzne:
szerokość / głębokość
400, 600, 800, 900 mm / 490 mm
wysokość z przodu: 30 mm
wysokość z tyłu: 180 mm

44

SKOŚNY DASZEK do szafy BHP o szerokości 400 mm, 600 mm, 800 mm, 900 mm

PERFORACJA DRZWI, TRZYPUNKTOWE RYGLOWANIE DRZWI,ŁAWECZKA SZATNIOWA, PÓŁKI NA BUTY
P

PERFORACJA DRZWI. Drzwi wykonane są z blachy perforowanej, umożliwiającej wgląd do środka szafy.

T

TRZYPUNKTOWE RYGLOWANE DRZWI.

ŁSZ/600 Ł10-02-02-000-001
ŁSZ/800 Ł10-03-02-000-001
wymiary zewnętrzne ławki:
głębokość / wysokość
350 mm / 405 mm
szerokość:
ŁSZ/600: 600 mm
ŁSZ/800: 800 mm

ŁAWECZKA SZATNIOWA wykonana jest z proﬁlu zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem
bezbarwnym.

PŁB/400 I20-11-02-005-001
PŁB/600 I20-11-02-001-001
PŁB/800 I20-11-02-003-001
PŁB/900 I20-11-02-004-001
wymiary półki na buty:
głębokość / wysokość
350 mm / 200 mm

PÓŁKA NA BUTY do szafy bhp z ławeczką o szerokości 400 mm, 600 mm, 800 mm, 900mm.

szerokość:
340 / 540 / 740 / 840 mm
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