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                              nowości  
Uwaga: ceny szaf SumS (str.66-67) oraz szaf 
SumS p (str.68-69)  
są cenami końcowymi – od tych cen nie ma już rabatów.                                                                                                                                 
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MEBLE BIUROWE 

 
Szafy biurowe Sbm 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

WERSJA LUX 

 

Sbm 101 lx Art. 0101100 1040 x 600 x 435 26 538,- Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 
drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie 
przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 102 lx 
 
Sbm 103 lx 
 
Sbm 107 lx 

Art. 0102100 
 
Art. 0103100 
 
Art. 0104100 

1040 x 800 x 435 
 
1040 x 1000 x 435 
 
1040 x 1200 x 435 

32 
 

38 
 

43 

579,- 
 

649,- 
 

674,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 
drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie 
przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 105 
 
Sbm 109 

Art. 0103300 
 
Art. 0104300 

1040 x 1000 x 435 
 
1040 x 1200 x435 

45 
 

50 

859,- 
 

968,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe 
wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem 
zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 201 lx Art. 0105100 1990 x 600 x 435 45 760,- Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 
drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery 
przestawne co 25 mm półki. 
 

 

Sbm 202 lx 
 
Sbm 203 lx 
 
Sbm 212 lx 

Art. 0106100 
 
Art. 0107100 
 
Art. 0108100 

1990 x 800 x 435 
 
1990 x 1000 x 435 
 
1990 x 1200 x 435 

55 
 

65 
 

73 

825,- 
 

916,- 
 

1.014,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 
drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery 
przestawne co 25 mm półki. 
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Sbm 204 
 
Sbm 213 

Art. 0107101 
 
Art. 0108101 

1990 x 1000 x 435 
 
1990 x 1200 x 435 

69 
 

80 

1.033,- 
 

1.195,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. W tej szafie biurowe z drzwiami skrzydłowymi jest 
zamontowany na stałe schowek dwukomorowy, zamykany 
zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 
mm półki. 

 

Sbm 206 
 
Sbm 215 
 
 
 

Art. 0107103 
 
Art. 0108103 

1990 x 1000 x 435 
 
1990 x 1200 x 435 

67 
 

74 

1.070,- 
 

1.150,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 
drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Przedział aktowy szafy 
posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale 
ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. 

 

Sbm 208 
 
Sbm 217 

Art. 0107300 
 
Art. 0108300 

1990 x 1000 x 435 
 
1990 x 1200 x 435 

72 
 

79 

1 254,- 
 

1 412,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe 
wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem 
zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki. 
 
 

 

Sbm 210 Art. 0107500 1990 x 1000 x 435 78 1 179,- Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza 
przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy  z 
zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 
25 mm półki. 
 

 

Sbm 211 Art. 0107501 1990 x 1000 x 435 82 1 313,- Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. W tej szafie biurowej z drzwiami chowanymi jest 
zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany 
zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 
mm półki. 
 

 

Sbm 218 
 
Sbm 219 

Art. 0107303 
 
Art. 0108303 

1990 x 1000 x 435 
 
1990 x 1200 x 435 

74 
 

81 

1 427,- 
 

1 598,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe 
wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem 
zatrzaskowym. Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 
25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek 
na wieszaki. 
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Sbm 202 zs Art.9802376 1410 x 800 x 435 52 1 737,- Szafa żaluzjowa na kółkach (2 przednie z blokadą), z góry 
przykryta blatem z melaminy. Żaluzja wokół szafy. 

 

Sbm 404 
 
Sbm 406 

Art. 0111300 
 
Art. 0112300 

465 x 1000 x 435 
 
465 x 1200 x 435 

31 
 

35 

614,- 
 

707,- 

Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. 
Wszystkie elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 
0,8 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe 
wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem 
zatrzaskowym. Półka nadstawki przestawna co 25 mm. 

  

Sbm 801 SBM 01120202 810 x 600 x 435  380,- Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 rzędy segregatorów, 1-
drzwiowa 

  

Sbm 802 SBM 02120302 810 x 800 x 435  460,- Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 rzędy segregatorów, 2-
drzwiowa 

  

Sbm 803 SBM 03120302 810 x 1000 x 435  505,- Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 rzędy segregatorów, 2-
drzwiowa 

  

Sbm 804 SBM 04120302 810 x 1200 x 435  560,- Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 rzędy segregatorów, 2-
drzwiowa 

  

Sbm 401 SBM 01010202 465 x 600 x 435  324,- Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa 

 

Sbm 402 SBM 02010302 465 x 800 x 435  342,- Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa 
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Sbm 403 SBM 03010302 465 x 1000 x 435  362,- Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa 

 

Sbm 405 SBM 04010302 465 x 1200 x 435  385,- Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa 

 

                       

Sbm 111 Art. 0118600 1040 x 1400 x 435 70,5 872,- Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz 
wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada 
cztery przestawne co 25 mm półki. 

              

                    

Sbm 112 
 
Sbm 110 

Art. 0119600 
 
Art. 0117600 

1040 x 1000 x 435 
 
1040 x 1200 x 435 

72,5 
 

68,5 

751,- 
 

809,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz 
wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada dwie przestawne 
co 25 mm półki.  
 

               

Sbm 221 Art. 0121600 1990 x 1400 x 435 112 1 306,- Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz 
wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada 
osiem przestawnych co 25 mm półek. 
 
 

             

Sbm 222 
 
Sbm 220 

Art. 0122600 
 
Art. 0120600 

1990 x 1000 x 435 
 
1990 x 1200 x 435 

116 
 

108 

1.121,- 
 

1 209,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 
mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz 
wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne 
co 25 mm półki. 
 

WERSJA STANDARDOWA 
 

 

Sbm 101 st Art. 0126100 1040 x 600 x 435 25 485,- Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. 
Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 
mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 
posiada dwie przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 102 st 
 
Sbm 103 st 
 
Sbm 107 st 

Art. 0127100 
 
Art. 0128100 
 
Art. 0129100 

1040 x 800 x 435 
 
1040 x 1000 x 435 
 
1040 x 1200 x 435 

28 
 

32 
 

34 

520,- 
 

584,- 
 

607,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. 
Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 
mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 
posiada dwie przestawne co 25 mm półki. 
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Sbm 201 st Art. 0130100 1990 x 600 x 435 40 684,- Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. 
Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 
mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 
posiada cztery przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 202 st 
 
Sbm 203 st 
 
Sbm 212 st 

Art. 0131100 
 
Art. 0132100 
 
Art. 0133100 

1990 x 800 x 435 
 
1990 x 1000 x 435 
 
1990 x 1200 x 435 

43 
 

52 
 

54 

743,- 
 

729,- 
 

914,- 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. 
Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 
mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 
posiada cztery przestawne co 25 mm półki. 

 
Szafy aktowo-kartotekowe Skb 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
WAGA 

w kg 
CENA 
netto 

OPIS 

 

 
Skb 1 

 
Art.2215101 

 
1990 x 1000 x 435 

 
114 

 
1.487,- 

 
W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch segregatorów, 
część dolna składa się z czterech głębokich szuflad na format A4. 
 

 
 

 
Skb 2 

 
Art.2215102 

 
1990 x 1000 x 435 

 
104 

 
1.420,- 

 
W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch całych 
segregatorów i jedna półka niższa – na podręczne drobiazgi, część 
dolna składa się z trzech głębokich szuflad na format A4. 
 

 
 

 
Skb 3 

 
Art.2215103 

 
1990 x 1000 x 435 

 
100 

 
1.420,- 

 
W górnej części – szafa aktowa na wysokość trzech segregatorów, 
część dolna składa się z dwóch głębokich szuflad na format A4 i 
jednej płytkiej (wys.218 mm) na podręczne drobiazgi. 
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Wyposażenie szaf biurowych Sbm 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
WYMIARY użytkowe  

w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF STANDARDOWYCH 

        

Półka 
 
 
 

Art. 990101101 
Art. 990102101 
Art. 990103101 
Art. 990104101 

28 x 595 x 370 
28 x 795 x 370 
28 x 995 x 370 
28 x 1195 x 370 

 1,96 
2,57 
3,18 
3,78 

31,- 
39,- 
44,- 
50,- 

Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami 
skrzydłowymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 
mm, malowana (lub na specjalne zamówienie z blachy 
ocynkowanej). 

PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF ŻALUZJOWYCH 

        

Półka 
 
 

Art. 990113301 
Art. 990103301 
Art. 990104301 
Art. 990103401 

28 x 646 x 358 
28 x 846 x 358 
28 x 1046 x 358 
28 x 996 x 355 

 2,16 
2,83 
3,51 
3,14 

39,- 
44,- 
50,- 
44- 

Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami 
żaluzjowymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm, 
malowana. 

PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI 

        

Półka Art. 990107501 28 x 846 x 358  2,83 44,- Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami 
chowanymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
malowana.  

PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF STANDARDOWYCH 

       

Półka 
 

Art. 990103108 
Art. 990104107 

28 x 895 x 370 
28 x 1095 x 370 

28 x 895 x 370 
28 x 1095 x 370 

3,8 
4,4 

145,- 
152,- 

Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf 
biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy 
gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza 
obrys szafy. 
 

PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF ŻALUZJOWYCH 

      

Półka 
 

Art. 990103305 
Art. 990104305 

28 x 746 x 358 
28 x 946 x 358 

28 x 746 x 358 
28 x 946 x 358 

3,6 
4,2 

145,- 
152,- 

Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf 
biurowych z drzwiami żaluzjowymi – wykonana z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 
mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys 
szafy. 

PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF Z DZRWIAMI CHOWANYMI 

     

Półka Art. 990107504 28 x 746 x 358 28 x 746 x 358 3,6 145,- Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf 
biurowych z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 
mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys 
szafy. 
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SZUFLADY RAMOWE DO SZAF STANDARDOWYCH 

     

Szuflada 
 

Art. 990103106 
Art. 990104106 

95 x 920 x 360 
95 x 1120 x 360 

95 x 865 x 330 
95 x 1065 x 330 

5,5 
6,2 

206,- 
211,- 

Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe 
wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – 
wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na 
prowadnicach kulkowych poza obrys szafy. 

SZUFLADY RAMOWE DO SZAF ŻALUZJOWYCH 

    

Szuflada 
 

Art. 990103304 
Art. 990104304 

95 x 765 x 348 
95 x 965 x 348 

95 x 710 x 330 
95 x 910 x 330 

5,2 
5,9 

206,- 
211,- 

Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe 
wyposażenie szaf biurowych z drzwiami żaluzjowymi – 
wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na 
prowadnicach kulkowych poza obrys szafy. 

SZUFLADY RAMOWE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI 

    

Szuflada Art. 990107503 95 x 765 x 348 95 x 710 x 330 5,2 206,- Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe 
wyposażenie szafy z drzwiami chowanymi – wykonana z 
blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach 
kulkowych poza obrys szafy. 

SZUFLADY PEŁNE DO SZAF STANDARDOWYCH 

       

Szuflada 
 

Art. 990103105 
Art. 990104105 

100 x 920 x 376 
100 x 1120 x 376 

100 x 893 x 360 
100 x 1093 x 360 

7,3 
8,5 

206,- 
211,- 

Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych 
z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej 
gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza 
obrys szafy. 

SZUFLADY PEŁNE DO SZAF ŻALUZJOWYCH 

      

Szuflada 
 

Art. 990103303 
Art. 990104303 

100 x 765 x 364 
100 x 965 x 364 

100 x 738 x 348 
100 x 938 x 348 

6,8 
8,0 

206,- 
211,- 

Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych 
z drzwiami żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej 
gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza 
obrys szafy. 

SZUFLADY PEŁNE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI 

     

Szuflada Art. 990107502 100 x 765 x 364 100 x 738 x 348 6,8 206,- Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szafy biurowej 
z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 
1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza 
obrys szafy. 
 

WKŁADY NA CD DO SZAF STANDARDOWYCH 
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Wkład na CD Art.990103109 358 x 138 x 23  0,8 30,- W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 
1000 mm mieści się 6 wkładów. W jednym wkładzie 
mieści się 15 płyt CD 
 
W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 
1200 mm mieści się 7 wkładów. W jednym wkładzie 
mieści się 15 płyt CD 

WKŁADY NA CD DO SZAF ŻALUZJOWYCH, Z DRZWIAMI CHOWANYMI 

 

Wkład na CD Art.990103306 340 x 138 x 23  0,8 30,- W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 
1000 mm mieści się 5 wkładów. W jednym wkładzie 
mieści się 15 płyt CD 
 
W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 
1200 mm mieści się 6 wkładów. W jednym wkładzie 
mieści się 15 płyt CD 

WKŁADY NA DVD DO SZAF STANDARDOWYCH 

 

Wkład na 
DVD 

Art.990103110 358 x 206 x 23  0,9 30,- W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 
1000 mm mieszczą się 4 wkłady. W jednym wkładzie 
mieści się 13 płyt DVD 
 
W szufladzie pełnej do szafy standardowej o szerokości 
1200 mm mieści się 5 wkładów. W jednym wkładzie 
mieści się 13 płyt DVD 

WKŁADY NA DVD DO SZAF ŻALUZJOWYCH, Z DRZWIAMI CHOWANYMI 

 

Wkład na 
DVD 

Art.990103307 340 x 206 x 23  0,9 30,- W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 
1000 mm mieszczą się 3 wkłady. W jednym wkładzie 
mieści się 13 płyt DVD 
 
W szufladzie pełnej do szafy żaluzjowej o szerokości 
1200 mm mieszczą się 4 wkłady. W jednym wkładzie 
mieści się 13 płyt DVD 
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Szafy aktowe Sam W  
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Sam W 1a Art. DN 00003 1500 x 700 x 550 116 1.981,- Jednodrzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w trzy przestawne 
półki. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, 
blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego 
płaszcza o gr. 1 mm.  Istnieje możliwość zamontowania schowka – 
na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną. 
 

 

Sam W 2a Art. EN00004 1950 x 950 x 550 180 2.605,- Dwudrzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w cztery półki. 
Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, 
blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego 
płaszcza o gr. 1 mm.  Istnieje możliwość zamontowania schowka – 
na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną. 

 

Sam W 3a Art. FN00004 1950 x 1260 x 550 265 2.859,- Dwudrzwiowa szafa wzmocniona wyposażona w cztery półki. 
Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, 
blokowany zamkiem zapadkowym, wykonane z podwójnego 
płaszcza o gr. 1 mm. Istnieje możliwość zamontowania schowka – 
na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną. 
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Szafki kartotekowe Szk 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY wewnętrzne  
szuflad w  mm 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

WERSJA LUX 

 

Szk 101 lx Art. 0201101 715 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

40 615,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 201 lx Art. 0201201 1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

54 749,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301 lx Art. 0201301 1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

69 878,- 4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, 
wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części szuflad 
z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

  

Szk 301/5 lx SZK 
01030401 

1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

 1 060,- 5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, 
wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części szuflad 
z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 102 lx Art. 0202101 715 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

64 864,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 202 lx Art. 0202201 1000 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

71 1.024,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 302 lx Art. 0202301 1285 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

90 1 253,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

  

Szk 304/2 lx SZK 
03063401 

605 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

 610,-- 2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

  

Szk 304/3 lx SZK 
03073501 

830 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

 745,- 3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

  

Szk 304/4 lx SZK 
03083601 

1060 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

 900,- 4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 304 lx Art. 0203402 1285 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

83 1.066,- 5-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 305 lx Art. 0204402 1285 x 775 x 630 100 (frontu 223) x 
690 x 585 

92 1 500,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 103 lx Art. 0205302 715 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

77 1.140,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 203 lx Art. 0205502 1000 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

92 1 460,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 303 lx Art. 0205602 1285 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

123 1 906,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym  wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 104 Art. 0206101 715 x 481 x 630 244 (frontu 280) x 
398 x 585  

45 719,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, 
Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą 
ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 204 Art. 0206201 1000 x 481 x 630 244 (frontu 280) x 
398 x 585 

61 881,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, 
Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą 
ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 306 Art. 0206301 1285 x 481 x 630 244 (frontu 280) x 
398 x 585 

78 1.085,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty 
Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za 
pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 3A3 Art.9801643 1240 x 535 x 630 330 (frontu 365) x 
450 x 585 

61  953,- Szafka kartotekowa trzy-szufladowa przystosowana do teczek 
zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 114 Art. 0230205 715 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 
432 x 585 

46 594,- Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, 
dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na 
prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i  z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu  
180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 115 Art. 0231205 715 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 
432 x 585 

47 673,- Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu  180 x 105 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 116 Art. 0232305 715 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

56 710,- Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług 
medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu  130 x 188 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 117 Art. 0233305 715 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

57 801,- Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu  130 x 72 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 214 Art. 0232505 1000 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

76 922,- Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług 
medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu  130 x 188 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 215 Art. 0233505 1000 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

78 1 103,- Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu  130 x 72 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

  

Szk 318/2  605 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

 605,- 2-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

  

Szk 318/3 SZK 
0903210200S
55 

830 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

 770,- 3-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 
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Szk 318/4 SZK 
0903210200S
95 

1060 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

 910,- 4-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 318 Art. 0228405 1285 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

87 1086,- 5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

  

Szk 318/6 
(Szk318 S10) 

SZK 
0903210200s
17 

1510 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

 1 265,- 6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

  

Szk 318/7  1740 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

 1 482,- 7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 
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Szk 318/1/5 
jedno-
rzędowa 

SZK 
0903210200S
06 

1285 x 345 x 630 150 (frontu 223) x 
262 x 585 

 815,- 5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
jeden rząd kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 319 Art. 0229405 1285 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

88 1 219,- Szafka do przechowywania kart wzorów podpisów. Korpus 
szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części szuflad 
z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na trzy rzędy 
kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i  
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu  
215 x 170 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 320 Art. 0230405 1285 x 520 x 630 150 (frontu 223) x 
432 x 585 

82 970,- Szafka do przechowywania kart osobowych mieszkańca. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 213 mm.  
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 321 Art. 0230505 1285 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 
432 x 585 

84 1 164,- Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, 
dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na 
prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i  z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu  
180 x 213 mm.Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 322 Art. 0231505 1285 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 
432 x 585 

90 1 249,- Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu  180 x 105 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 323 Art. 0232605 1285 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

102 1 340,- Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług 
medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu  130 x 188 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 324 Art. 0233605 1285 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

104 1 474,- Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu  130 x 72 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

WERSJA STANDARDOWA 

 

Szk 101st Art. 0227104 715 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

32 472,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm,  pozostałe części szuflad z 
blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 201st Art. 0227204 1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

39 576,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z 
blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301st Art. 0227304 1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

48 670,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z 
blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301/5 st SZK 
01030402 

1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

 875,- 5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) 
na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 102 st Art. 0234104 715 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

54 728,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych 
(format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie 
szuflady 50 kg. 

 

Szk 202 st Art. 0234204 1000 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

61 860,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych 
(format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie 
szuflady 50 kg. 
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Szk 302 st Art. 0234304 1285 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

80 1.051,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych 
(format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie 
szuflady 50 kg. 

 

Szk 304 st Art. 0235405 1285 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

73 889,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 
poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, 
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

  

Szk 304/2 st SZK 
03063402 

605 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

 550,-- 2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 
poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

  

Szk 304/3 st SZK 
03073502 

830 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

 665,- 3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 
poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

  

Szk 304/4 st SZK 
03083602 

1060 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

 795,- 4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 
poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 305 st Art. 0236405 1285 x 775 x 630 100 (frontu 223) x 
690 x 585 

82 1 262,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie 
A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 103 st Art. 0237305 715 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

67 957,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie 
A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie,  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 203 st Art. 0237505 1000 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

82 1.224,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie 
A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 303 st Art. 0237605 1285 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

113 1 595,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie 
A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym  
wysuwie , z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

WERSJA Z BLOKADĄ WYSUWU 
 Szk 201 

z blokadą 
wysuwu 

Art. 0201206 1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

56 928,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
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zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu 
szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, 
pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301 
z blokadą 
wysuwu 

Art. 0201306 1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

71,5 1 102,- 4-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, 
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) 
na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co 
umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na 
zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301/5 
z blokadą 
wysuwu 

SZK 
01030401 

1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

 1 340,- 5-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, 
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) 
na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co 
umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na 
zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 202 
z blokadą 
wysuwu 

Art. 0202206 1000 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

73 1.201 Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka 
wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co 
umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na 
zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie 
szuflady 50 kg. 
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Szk 302 
z blokadą 
wysuwu 

Art. 0202306 1285 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

92,5 1 491,- Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka 
wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co 
umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na 
zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie 
szuflady 50 kg. 
 

 

Szk 318/6 
z blokadą 
wysuwu 

SZK 
0903210200S
17 

1510 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

 1 580,- 6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe 
części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na 
dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej Szk 

 

Szk 301og SZKW 
01030301 

1380 x 530 x 635 
 
 
 
 

251 (frontu 318) x 
386 x 540 

98 2 093,- Czteroszufladowa szafka kartotekowa o podwyższonej 
odporności ogniowej na kartoteki formatu A4. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo). 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szafki na CD-romy 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY wewnętrzne  
szuflad w  mm 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

SCD 33 Art.2219201 630 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm 
wysokość użytkowa szuflady 155 mm 

 634,- Szafka 3-szufladowa. Szuflada przystosowana 
jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym 
rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są 
ruchome. Każda szuflada może być opisana 
dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. 
Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp 
do płyt wstawionych na końcu szuflad. 
Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. 
Szuflady zamontowana są na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. 

 

SCD 35 Art.2219202 956 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm 
wysokość użytkowa szuflady 155 mm 

 1 033,- Szafka 5-szufladowa. Szuflada przystosowana 
jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym 
rzędzie. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są 
ruchome. Każda szuflada może być opisana 
dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole. 
Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp 
do płyt wstawionych na końcu szuflad. 
Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. 
Szuflady zamontowana są na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. 

 

SCD 37 Art.2219203 1282 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm 
wysokość użytkowa szuflady 155 mm 

 1 430,- Szafka 7-szufladowa. Szuflada przystosowana jest na 
trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie. Stojaki 
na płyty wewnątrz szuflad są ruchome. Każda 
szuflada może być opisana dzięki szyldzikom 
umieszczonym na ich czole. Pełny wysuw szuflady 
umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na 
końcu szuflad. 
Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. 
Szuflady zamontowana są na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
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Szafy do przechowywania rysunków Srm 
 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY 
wewnętrzne szuflad  

w  mm 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Srm 100 lx Art. 0301201 425 x 1315 x 920 45 x 1235 x 895 112 1 650,- Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów 
o formacie max. A0. Ściany boczne i tylna wykonane z 
blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z 
blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone przed 
wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. 
Wysuw szuflady 600 mm. 
 

 

Srm 101 lx Art. 0301101 425 x 970 x 670 45 x 890 x 630 73 1 348,- Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów 
o formacie max. A1. Ściany boczne i tylna wykonane z 
blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z 
blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone przed 
wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. 
Wysuw szuflady 600 mm. 
 

 

Srm 201 lx Art. 0302101 770 x 970 x 670 45 x 890 x 630 125 2 340,- Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów 
o formacie max. A1. Ściany boczne i tylna wykonane z 
blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z 
blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie, zabezpieczone 
przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem 
centralnym. Wysuw szuflady 600 mm. 
 

 

Podstawa do 
szafy Srm 
100 

Art. 0303200 140 x 1290 x 895 - 7 82,- Podstawa do szaf na rysunki na format A0. Podstawa 
wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm. 
 
 
 

 

Podstawa do 
szafy Srm 
101, Srm 201 

Art. 0303100 140 x 945 x 645 - 6 67,- Podstawa do szaf na rysunki na format A1. Podstawa 
wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm. 
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WERSJA STANDARDOWA 

 

Srm 100 st Art.0301203 425 x 1315 x 920 45 x 1235 x 895 112 1 489,- Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów 
o formacie max. A0. Korpus szafki wykonany z blachy 
stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 
mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. 

 

Srm 101 st Art.0301103 425 x 970 x 670 45 x 890 x 630 73 1242,- Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów 
o formacie max. A1. Korpus szafki wykonany z blachy 
stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 
mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. 

 

 

Srm 201 st Art.0302103 770 x 970 x 670 45 x 890 x 630 125 2.136,- Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów 
o formacie max. A1. Korpus szafki wykonany z blachy 
stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 
mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. 

 
Stojaki obrotowe 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
WAGA 

w kg 
CENA 

netto 
OPIS 

                     

Sto 5 Art.2209000 1800 x   790 88 1 654,- Półki stojaka wykonane z blachy stalowej gr. 2,5 mm. Każda z pięciu półek 
stojaka jest oddzielnie obracana. Stojak do przechowywania segregatorów, na 
jednej półce można przechowywać  00,- sztuk segregatorów. Istnieje możliwość 
wbudowania stojaka w szafę biurową. 
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Szafki katalogowe Skt 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY wewnętrzne  
szuflad w  mm 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

 

Skt 1 
 
 
 
 

Art. 2212101 1645 x 1150 x 
390 

95 (frontu 190) x 
120 x 350 
 
 
Wersja z blachy 
kwasoodpornej 
 
Wersja z blachy 
malowanej 
proszkowo 

236  
 
 
 

5 850,- 
 
 

5 350,- 

Szafka pozwala na uporządkowanie i 
usystematyzowanie księgozbiorów w każdej bibliotece. 
Wyposażona jest w 49 estetycznych, z przezroczystym 
frontem z pleksi, wyjmowanych  szuflad na 
prowadnicach rolkowych, przystosowanych do 
skatalogowania kart o wym. 110 x 170 mm. Z 
zabezpieczeniem przed dowolnym wyjmowaniem kart. 
Korpus wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm 
malowany farbą proszkową, wytłumiony watą 
mineralną, pokrywa płaszcz z wysoko-gatunkowej stali 
nierdzewnej lub alternatywnie z blachy stalowej 
malowanej. Ustawiona na podstawie z profilu 
zamkniętego # 40 x 40mm z regulacją wysokości, 
również ze stali nierdzewnej.  

 

 

Skt 2 Art. 2212202 1635 x 1080 x 
390 

65 (frontu 90) x 135 
x 350 
 
 
Wersja z blachy 
kwasoodpornej 
 
Wersja z blachy 
malowanej 
proszkowo 

256  
 
 
 

7 395,- 
 
 

6 815,- 

Szafka pozwala na uporządkowanie i  
usystematyzowanie księgozbiorów w każdej bibliotece 
Wyposażona jest w 78 estetycznych, z przezroczystym 
frontem z pleksi, wyjmowanych  szuflad na 
prowadnicach rolkowych, przystosowanych do 
skatalogowania kart o wym. 125 x 75 mm. Z 
zabezpieczeniem przed dowolnym wyjmowaniem kart. 
Korpus wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm 
malowany farbą proszkową, wytłumiony watą 
mineralną, pokrywa płaszcz z wysoko gatunkowej stali 
nierdzewnej lub alternatywnie z blachy stalowej 
malowanej. Ustawiona na podstawie z profilu 
zamkniętego # 40 x 40 mm z regulacją wysokości, 
również ze stali nierdzewnej. 
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Regały biblioteczne Rmb 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

       

Rmb 1  Art. 1604002 2060 x 1030 x 
310 

52 863,- Regał biblioteczny – jednostronny, wyposażony w przegródki i podpórki do 
książek, prasy i innych dokumentów z kartą informacyjną na każdym module. 
Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 2,5 mm, profilu zamkniętego. 
Regał posiada sześć półek z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawnych co 50 
mm. Pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej gr. 0,6-1,5 mm.  
 
 

       

Rmb 2  Art. 1605002 2060 x 1030 x 
560 

75 1 288,- Regał biblioteczny – dwustronny, wyposażony w przegródki i podpórki do 
książek, prasy i innych dokumentów z kartą informacyjną na każdym module. 
Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 2,5 mm, profilu zamkniętego. 
Regał posiada dwanaście półek wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawnych co 50 mm. Pozostałe elementy z blachy stalowej gr. 0,6-1,5mm. 

 
 

 
Szafy do przechowywania i sortowania dokumentów Sbmk 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Sbmk1 Art.9801930 1990 x 1000 x 435 85 1 164,- Szafka do sortowania i przechowywania dokumentów, poczty, dzienników 
uczniowskich. Półki można dowolnie przestawiać w odstępach co 25 mm, 
wysuwana półka zamontowana na mocnych prowadnicach, dolna szafka 
wyposażona w przestawną półkę na segregatory i inne dokumenty. 
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Sbmk2 Art.9801931 1990 x 1000 x 435 86 1 048,- Regał z przegrodami. Wielkość przegródek dostosowana do formatu A4, 
regulowana wysokość półek co 25 mm – co pozwala na dostosowanie rozstawu 
półek do indywidualnych potrzeb. 

 
Biurka Bim 

 
WERSJA LUX 

  OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Bim 021 lx 
Bim 031 lx 

Art. 0422107 
Art. 0423107 

740 x 1400 x 800 
740 x 1600 x 800 

68 
73 

1.121,- 
1.133,- 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Stelaż biurka 
wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 
stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 
melaminy. Dostarczane w elementach.   
 

 

Bim 221 
Bim 231 
 

Art. 0422110 
Art. 0423110 

740 x 1400 x 800 
740 x 1600 x 800 

78 
83 

1.203,- 
1.217,- 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Nogi biurka w 
kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych 
o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat 
grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.   
 

 

Bim 022 lx 
Bim 032 lx 

Art. 0422207 
Art. 0423207 

740 x 1400 x 800 
740 x 1600 x 800 

68 
73 

1.070,- 
1.082,- 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami (jedna z szuflad 
przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Stelaż biurka 
wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 
stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 
melaminy. Dostarczane w elementach.   
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Bim 222 
Bim 232 

Art. 0422210 
Art. 0423210 

740 x 1400 x 800 
740 x 1600 x 800 

78 
83 

1.203,- 
1.217,- 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami (jedna z szuflad 
przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Noga biurka w 
kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych 
o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat 
grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.   
 
 

 

Bim 051 lx Art. 0425107 740 x 1600 x 800  98 1.625,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. Stelaż 
biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym 
za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 
melaminy. Dostarczane w elementach.   
 

 

Bim 251 Art. 0425110 740 x 1600 x 800 108 1.759,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. Noga 
biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 
elementach.   
 

 

Bim 052 lx Art. 0425207 740 x 1600 x 800 98 1.548,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. Jedna 
z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek zawieszkowych 
formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o 
przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat 
grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.   
 

 

Bim 252 Art. 0425210 740 x 1600 x 800 108 1.759,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. Jedna 
z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek zawieszkowych 
formatu A4. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze 
stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami 
wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. 
Dostarczane w elementach.   
 

 

Bim 055 lx Art. 0425507 740 x 1600 x 800 98 1.703,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się 
jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe 
szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o 
przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat 
grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.   
 

http://www.tanie-szafy-metalowe.pl                              tel. 509 419 689



 32 

 

Bim 255 Art. 0425510 740 x 1600 x 800 108 1.759,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki. W jednym z nich znajduje się jedna 
szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe 
szuflady płytkie. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany 
ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami 
wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. 
Dostarczane w elementach.   
 

 

Bim 071 lx Art. 0427108 Biurko: 
740 x 1600 x 800 
 
 
Dostawka: 
650 x 1200 x 600 

124 2.213,- Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w 
każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w 
zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 
elementach.   
 

 

Bim 271 Art. 0427110 Biurko: 
740 x 1600 x 800 
 
 
 
Dostawka: 
740 x 1200 x 600 

139 2.246,- Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w 
każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w 
zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 
elementach.   
 

 

Bim 073 lx Art. 0427708 Biurko: 
740 x 1600 x 800 
 
 
Dostawka: 
650 x 1200 x 600 

124 2.012,- Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad 
przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z 
prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka 
wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 
stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 
melaminy. Dostarczane w elementach.   
 

 

Bim 273 Art. 0427710 Biurko: 
740 x 1600 x 800 
 
 
 
Dostawka: 
740 x 1200 x 600 

139 2.246,- Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad 
przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4.  Noga biurka w 
kształcie litery „L”. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w 
zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 
elementach.   
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Sbm 701 Art. 0113300 740 x 800 x 435 48 727,- Szafka przybiurkowa przystosowana do dostawiania do biurek o wysokości 
740 mm. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy (taki sam jak 
zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe 
wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. 
Szafa posiada jedną przestawną co 25 mm półkę. 

WERSJA STANDARDOWA 

 

Bim 021 st 
Bim 031 st 

Art. 0440107 
Art. 0441107 

740 x 1400 x 800 
740 x 1600 x 800 
 

65 
69 

1.008,- 
1.039,- 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Stelaż biurka 
wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 
stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 
melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach 

 

Bim 022 st 
Bim 032 st 

Art. 0440207 
Art. 0441207 

740 x 1400 x 800 
740 x 1600 x 800 

61 
65 

970,- 
1.001,- 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami. Jedna z szuflad 
przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany 
ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami 
wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy.  
Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach. 

 

Bim 051 st Art. 0443107 740 x 1600 x 800 
 

91 1.528,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. Stelaż 
biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym 
za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 
melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.   
 

 

Bim 052 st Art. 0443207 740 x 1600 x 800 
 

84 1.304,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. Jedna 
z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek zawieszkowych 
formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o 
przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat 
grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. 
Dostarczane w elementach. 
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Bim 055 st Art. 0443507 740 x 1600 x 800 
 

88 1.380,- Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się 
jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe 
szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o 
przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat 
grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. 
Dostarczane w elementach.   

 

Bim 071 st Art. 0445108 Biurko: 
740 x 1600 x 800 
 
 
Dostawka: 
740 x 1200 x 600 
 

118 2.051,- Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w 
każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w 
zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 
wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane 
od frontu. Dostarczane w elementach. 

 

Bim 073 st Art. 0445708 Biurko: 
740 x 1600 x 800 
 
 
Dostawka: 
740 x 1200 x 600 
 

114 1.974,- Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad 
przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z 
prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka 
wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 
stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 
melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.   

 
Stoły biurowe Stb 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

          

Stb 101 lx 
Stb 103 lx 
Stb 104 lx 
Stb 105 lx 
Stb 106 lx 

Art. 0501202 
Art. 0501302 
Art. 0501402 
Art. 0501502 
Art. 0501602 

740 x 800 x 600 
740 x 1200 x 600 
740 x 1200 x 800 
740 x 1400 x 800 
740 x 1600 x 800 

19 
25 
30 
33 
37 

281,- 
314,- 
361,- 
374,- 
387,- 

Prostokątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi 
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach. 

          

Stb 201 lx 
Stb 202 lx 

Art. 0502102 
Art. 0502202 

740 x 1200 x 600 
740 x 1600 x 800 

24 
36 

361,- 
387,- 

Trapezowy stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi 
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach. 

             

Stb 203 lx Art. 0502302 740 x 800 x 800 19 281,- Trójkątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi 
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach. 

http://www.tanie-szafy-metalowe.pl                              tel. 509 419 689



 35 

WERSJA STANDARDOWA 

          

Stb 101 st 
Stb 103 st 
Stb 104 st 
Stb 105 st 
Stb 106 st 

Art. 0507202 
Art. 0507302 
Art. 0507402 
Art. 0507502 
Art. 0507602 

740 x 800 x 600 
740 x 1200 x 600 
740 x 1200 x 800 
740 x 1400 x 800 
740 x 1600 x 800 

19 
25 
30 
33 
37 

273,- 
291,- 
297,- 
310,- 
327,- 

Prostokątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi 
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach. 

          

Stb 201 st 
Stb 202 st 

Art. 0508102 
Art. 0508202 

740 x 1200 x 600 
740 x 1600 x 800 

24 
36 

297,- 
327,- 

Trapezowy stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi 
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach. 

             

Stb 203 st Art. 0508302 740 x 800 x 800 19 273,- Trójkątny stół biurowy. Stelaż stołu wykonany ze stalowych profili 
zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi 
wysokość. Blaty o powłoce z melaminy. Dostarczane w elementach. 

 
 

Zestaw mebli biurowych „JAĆWING” 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Stb 403 Art. 0504304 740 x 2800 x 
1560 

143 2 455,- Stół konferencyjny duży posiada zaokrąglone blaty oraz estetyczny i zgrabny 
kształt nogi. Stelaż  wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 
czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi wysokość.  

 

Stb 402 Art. 0504204 740 x 1600 x 
1560 

78 1 334,- Stół konferencyjny mały posiada zaokrąglone blaty oraz estetyczny i zgrabny 
kształt nogi. Stelaż  wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 
czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi wysokość.  
 
 
 

           

Stb 401 Art. 0504104 740 x 1250 x 690 52 752,- Stolik pod komputer posiada zaokrąglony blat i półkę oraz estetyczny i 
zgrabny kształt nogi. Stelaż  wykonany ze stalowych profili zamkniętych o 
przekroju czworokątnym ze stopkami  wyrównującymi wysokość.  
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Stb 404 Art. 0504404 740 x 2403 106 1 911,- Biurko dwustanowiskowe posiada zaokrąglony blat oraz estetyczny i zgrabny 
kształt nogi. Osłony biurka wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, zaś stelaż  
ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami  
wyrównującymi wysokość.  

              

Szp 403 Art. 0603201 620 x 420 x 600 30 646,- Fronty wykonane z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 
mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i 
zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Dolna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych 
formatu DIN A4 poziomo. 

              

Szp 404 Art. 0604201 620 x 420 x 600 34 737,- Wszystkie elementy szafki, oprócz frontów szuflad wykonane są z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, fronty z blachy gr. 1,5 mm. Szuflady na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. 

 
 
 

Zestaw mebli biurowych „PIXEL” 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Stolik 
komputerowy 
StbK 

Art.2216100 1400 x 898 x 692 41 534,- Stolik komputerowy Pixel. Konstrukcja stolika zapewnia swobodę 
kształtowania stanowiska pracy. Otwory w korpusie umożliwiają zamocowanie 
blatu oraz półek na wysokości wygodnej dla użytkownika. Wyposażony w 
wysuwaną półkę pod klawiaturę. Specjalna perforacja pozwala na 
umieszczenie płyt CD w zasięgu ręki. Demontowana półka dolna może być 
zastosowana pod stację, UPS lub inne urządzenia, w zależności od potrzeb 
użytkownika. Blat stolika wykonany z melaminy, półki metalowe. 

Stolik-biurko Art.9800810 755 x 1600 x 800 55 538,- Stolik Pixel - bardzo praktyczny w każdym pomieszczeniu biurowym. Posiada 
efektowne i bardzo oryginalne nogi. Takie rozwiązanie czyni stolik stabilnym, 
trwałym, a jednocześnie gustowna perforacja sprawia wrażenie lekkiego i 
zgrabnego mebla. Dostawienie szafki przybiurkowej przekształci stolik w 
praktyczne i ładne biurko.  
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Szafka na 
sprzęt audio-
video 

Art.9800821 845 x 900 x 540 48 538,- Blat szafki wykonany z melaminy, półki - szklane. 
Tylna ściana perforowana, części boczne dostosowane do wstawiania płyt CD. 

 

Szk PIXEL 9801240 1285 x 415 x 630 64 1 188,- Szafka kartotekowa PIXEL. Cztero-szufladowa szafka kartotekowa. Szuflady 
przystosowane do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Centralny 
zamek blokujący wszystkie szuflady. 

           

Szp PIXEL 9800999 620 x 420 x 600 44 817,- Szafka przybiurkowa. Najniższa szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4). Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady. 

Sbm 206 
PIXEL 

9801312 1990 x 1000 x 435 66 1 020,- Szafa aktowo-ubraniowa z serii PIXEL. Drzwi skrzydłowe szafy ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Przedział aktowy szafy 
posiada trzy przestawne półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na 
wieszaki. Idealna do biura – pozwala na przechowywanie dokumentów, podręcznych 
drobiazgów, torebek i okryć wierzchnich (bez potrzeby wstawiania do biura 
dodatkowych wieszaków). 
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SCD 33 D 
PIXEL 

Art.2219211 755 x 505 x 565 
głębokość użytkowa 
szuflady 505 mm 
wysokość użytkowa 
szuflady 155 mm 

53 883,- Szafka 3-szufladowa do przechowywania płyt CD. Centralny zamek blokujący 
wszystkie szuflady. 

 

SCD 35 D 
PIXEL 

Art.2219212 1165 x 505 x 565 
głębokość użytkowa 
szuflady 505 mm 
wysokość użytkowa 
szuflady 155 mm 

77 1 224,- Szafka 5-szufladowa do przechowywania płyt CD. Centralny zamek blokujący 
wszystkie szuflady. 

 

SCD 37 D 
PIXEL 

Art.2219213 1575 x 505 x 565 
głębokość użytkowa 
szuflady 505 mm 
wysokość użytkowa 
szuflady 155 mm 

96 1 585,- Szafka 7-szufladowa do przechowywania płyt CD. Centralny zamek blokujący 
wszystkie szuflady. 

 
 

Zestaw mebli biurowych „ALICJA” 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
Netto 

OPIS 

       

Zbm 304 Art. 0709100 
 

740 x 1800 x 800 52 876,- Stół – biurko jednostanowiskowe, posiada zaokrąglony blat, estetyczny i 
zgrabny kształt nogi. Stelaż wykonany ze stalowych profili zamkniętych, ze 
stopkami wyrównującymi wysokość. 
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Zbm 102 
 

Art. 0702100 
 

745 x 435 x 440 19 397,- Szafka biurowa wykonana z blachy gr. 0,8-1,0 mm z jedną przestawną półką. 
Szafkę z góry przykrywa estetyczny  blat. 
 
 
 

 

           

Zbm 104 Art. 0702200 
 

1030 x 435 x 440 25 486,- Szafka biurowa wykonana z blachy gr. 0,8-1,0 mm z dwiema  przestawnymi 
półkami. Szafkę z góry przykrywa estetyczny blat. 
 
 
 

          

Zbm 106 
 
 

Art. 0702300 
 

1315 x 435 x 440 32 575,- Szafka biurowa wykonana z blachy gr. 0,8-1,0 mm z trzema  przestawnymi 
półkami. Szafkę z góry przykrywa estetyczny blat. 
 
 
 

         

Zbm 112 
 

Art. 0702401 
 

1600 x 435 x 440 34 574,- Szafka ubraniowa wykonana z blachy gr. 0,8-1,0 mm wyposażona w półkę z 
drążkiem do zawieszania ubrań. .Szafkę z góry przykrywa estetyczny blat. 
 
 
 

 
 

Zestaw mebli biurowych „SZACH-MAT” 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Komoda SZACH-MAT Art.9800808 1100 x 1500 x 450  1 407,- Połączenie metalu i szkła. Drewnopodobny blat o grubości 50 
mm czyni meble dostojnym i eleganckim. W drzwiach 
wstawki z grawerowanego szkła z motywem szachownicy, 
wewnątrz szafki półki metalowe. Szuflady na prowadnicach 
kulkowych. 
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Biurko SZACH-MAT Art.9800809 750 x 1600 x 750  1 164,- Połączenie metalu i szkła. Drewnopodobny blat o grubości 50 
mm czyni meble dostojnym i eleganckim. W osłonie tylnej 
biurka wstawki z grawerowanego szkła z motywem 
szachownicy. 

 

Szafka przybiurkowa 
SZACH-MAT 

Art.9800822 596 x 407 x 610  746,- Szafka przybiurkowa. Połączenie metalu i szkła. 
Drewnopodobny blat o grubości 50 mm czyni meble 
dostojnym i eleganckim. W szufladzie dolnej wstawki z 
grawerowanego szkła z motywem szachownicy. Szuflady na 
prowadnicach kulkowych. Szafka mobilna na kółeczkach. 

 
 

Zestaw meblowy ze szkłem „JACEK” 
  

 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Sbm 2sz Art.9802365 1040 x 1000 x 435 51 1 213,-  Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 2 półki. Szafa 
przykryta blatem drewnopodobnym, nóżki wykonane z profilu aluminiowego 
ze stopkami regulującymi wysokość. Możliwe jest wyposażenie szaf w półki, 
szuflady ramowe, szuflady pełne.  
 

 

Sbm 3sz Art.9802366 1410 x 1000 x 435 69 1 516,- Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 3 półki. Szafa 
przykryta blatem drewnopodobnym, nóżki wykonane z profilu aluminiowego 
ze stopkami regulującymi wysokość. Możliwe jest wyposażenie szaf w półki, 
szuflady ramowe, szuflady pełne. 

 

Sbm 4sz Art.9802367 1990 x 1000 x 435 89 1 903,- Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 4 półki. Szafa 
przykryta blatem drewnopodobnym, nóżki wykonane z profilu aluminiowego 
ze stopkami regulującymi wysokość. Możliwe jest wyposażenie szaf w półki, 
szuflady ramowe, szuflady pełne. 
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Sbm 4wsz Art.9802368 1990 x 800 x 435 79 1 455,-  Dwudrzwiowa szafa ze szkłem w dolnej części szafy. Góra szafy otwarta, 
wyposażona w dwie szklane półki. Standardowe wyposażenie – 2 szklane 
półki w części otwartej. Tu proponujemy 2 szuflady ramowe na teczki 
zawieszkowe A4 -  za drzwiami 

 

StbJsz Art.9802372 740 x 1250 x 690 35 763,- Biurko ze szklanym blatem 

 

 
Zestaw meblowy ze szkłem „ADAM” 

  
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
WAGA 

w kg 
CENA 
netto 

OPIS 

 

Sbm 2asz Art.9802369 1040 x 1000 x 435 69 788,- Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 2 półki. Szafy 
przykryte blatem drewnopodobnym. Szafy na skośnych nóżkach 
wykonanych z profilu zamkniętego, ze stopkami regulującymi wysokość.  

 

Sbm 3asz Art.9802370 1410 x 1000 x 435 81 941,- Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Standardowe wyposażenie – 3 półki.  Szafy 
przykryte blatem drewnopodobnym. Szafy na skośnych nóżkach 
wykonanych z profilu zamkniętego, ze stopkami regulującymi wysokość. 

 

 

Sbm 3wsz Art.9802371 1410 x 1000 x 435 75 818,- Dwudrzwiowa szafa ze szkłem. Góra szafy otwarta. W części za szklanymi 
drzwiami 2 półki metalowe. Szafy przykryte blatem drewnopodobnym. Szafy 
na skośnych nóżkach wykonanych z profilu zamkniętego, ze stopkami 
regulującymi wysokość. 
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Zestaw biurowy Zbmks 
  

 OZNACZENIE KOD WYMIARY w 
mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
kg 

CENA 
Netto 

OPIS 

 

Zbmks Art.9802377 1282 x 1959 x 
630 

207 3 021,- Zestaw biurowy złożony z szafek kartotekowych (na formaty A4 i A5) 
oraz szafy żaluzjowej. Zestaw przykryty wspólnym blatem z melaminy. 
Zestaw złożony z szafki kartotekowej Szk 304, szafy żaluzjowej, szafki 
kartotekowej Szk 301.  

 
Zestaw wielofunkcyjny 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
WAGA 

kg 
CENA 
netto 

OPIS 

 

Sbmw f2 Art.9802375 1232 x 710 x 804 110 1 711,- W skład szafki wchodzą: szuflada na teczki zawieszkowe 
formatu A4, szuflady na przybory biurowe, szafka na ubranie 
zamykana na zamek z 2 wieszakami, szafa z półkami 
(wyposażona w 5 półek), część na segregatory wysokość 
drzwiami uchylnymi (na wysokość 1 segregatora) 
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MEBLE SOCJALNE/SZKOLNE 
Szafy ubraniowe Sum 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
WAGA 

w kg 
CENA 
netto 

OPIS 

WERSJA LUX 

 

Sum 310 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 310 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 310k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum 310k zamek ryglujący drzwi w trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1122129 
 
Art.1122132 
 
 
Art.1138129 
 
Art.1138132 

1800 x 300 x 490 
 
 
 
 
2000 x 300 x 490 
 

25 
 
 
 
 

28 

318,- 
 

325,- 
 
 

361,- 
 

366,- 
 

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. 
Szafa wyposażona jest w plastikowy 
drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk 
na ręcznik oraz lusterko. Wszystkie 
elementy szafy wykonane z blachy 
0,8 mm.   

 
 

 

Sum 311 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 311 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 311k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  311k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1122229 
 
Art.1122232 
 
 
Art.1138229 
 
Art.1138232 

1940 x 300 x 490 
 
 
 
 
2140 x 300 x 490 
 

26 
 
 
 
 

29 

318,- 
 

 325,- 
 
 

361,- 
 

366,- 

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami.  Szafa wyposażona jest w 
plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz 
lusterko. 
Wszystkie elementy szafy 
wykonane z blachy 0,8 mm.   

 
 
 

 

Sum 320 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 320 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 320k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  320k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1123129 
 
Art.1123132 
 
 
Art.1139129 
 
Art.1139132 

1800 x 600 x 490 
 
 
 
 
2000 x 600 x 490 
 

42 
 
 
 
 

46 
 
 

480,- 
 

491,- 
 
 

556,- 
 

568,- 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa.  
Szafa wyposażona jest w plastikowy 
drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk 
na ręcznik oraz lusterko. 
Wieniec dolny z blachy 1 mm, 
pozostałe elementy szafy wykonane 
z blachy 0,8 mm.   
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Sum 321 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 321 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 321k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  321k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1123229 
 
Art.1123232 
 
 
Art.1139229 
 
Art.1139232 

1940 x 600 x 490 
 
 
 
 
2140 x 600 x 490 
 

43 
 
 
 
 

47 

480,- 
 

491,- 
 
 

556,- 
 

568,- 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami. Szafa wyposażona jest w 
plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz 
lusterko. Wieniec dolny z blachy 1 
mm, pozostałe elementy szafy 
wykonane z blachy 0,8 mm.   

 

Sum 330 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 330 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 330k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  330k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1124129 
 
Art.1124132 
 
 
Art.1140129 
 
Art.1140132 

1800 x 900 x 490 
 
 
 
 
2000 x 900 x 490 
 

62 
 
 
 
 

68 
 
 

714,- 
 

734,- 
 
 

779,- 
 

798,- 

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa.  
Szafa wyposażona jest w plastikowy 
drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk 
na ręcznik oraz lusterko. Wieniec 
dolny z blachy 1 mm, pozostałe 
elementy szafy wykonane z blachy 
0,8 mm.   

 

Sum 331 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 331 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 331k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  331k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1124229 
 
Art.1124232 
 
 
Art.1140229 
 
Art.1140232 

1940 x 900 x 490 
 
 
 
 
2140 x 900 x 490 
 

63 
 
 
 
 

69 

714,- 
 

734,- 
 
 

779,- 
 

798,- 

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami.  Szafa wyposażona jest w 
plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz 
lusterko. Wieniec dolny z blachy 1 
mm, pozostałe elementy szafy 
wykonane z blachy 0,8 mm.   

    

Sum 340 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 340 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 340k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  340k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1125129 
 
Art.1125132 
 
 
Art.1141129 
 
Art.1141132 

1800 x 1200 x 490 
 
 
 
 
2000 x 1200 x 490 
 

85 
 
 
 
 

92 
 
 
 

1 025,- 
 

1 057,- 
 
 

1 100,- 
 

1 131,- 

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa.  
Szafa wyposażona jest w plastikowy 
drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk 
na ręcznik oraz lusterko. Wieniec 
dolny z blachy 1 mm, pozostałe 
elementy szafy wykonane z blachy 
0,8 mm.   
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Sum 341 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 341 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 341k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  341k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1125229 
 
Art.1125232 
 
 
Art.1141229 
 
Art.1141232 

1940 x 1200 x 490 
 
 
 
 
2140 x 1200 x 490 
 

86 
 
 
 
 

93 
 
 

1 025,- 
 

1 057,- 
 
 

1 100,- 
 

1 131,- 

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami. Szafa wyposażona jest w 
plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz 
lusterko. 
Wieniec dolny z blachy 1 mm, 
pozostałe elementy szafy wykonane 
z blachy 0,8 mm.   

 

Sum 410 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 410 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 410k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  410k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1126129 
 
Art.1126132 
 
 
Art.1142129 
 
Art.1142132 

1800 x 400 x 490 
 
 
 
 
2000 x 400 x 490 
 

33 
 
 
 
 

37 
 
 

367,- 
 

374,- 
 
 

415,- 
 

421,- 

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. 
Komora szafy podzielona na dwa 
przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i 
ubrań codziennych. Wszystkie 
elementy szafy wykonane z blachy 
0,8 mm. 
  

 

Sum 411 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 411 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 411k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  411k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1126229 
 
Art.1126232 
 
 
Art.1142229 
 
Art.1142232 

1940 x 400 x 490 
 
 
 
 
2140 x 400 x 490 
 

34 
 
 
 
 

38 
 
 

367,- 
 

374,- 
 
 

415,- 
 

421,- 
 
 

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami. Komora szafy podzielona 
na dwa przedziały, umożliwiające 
oddzielne umieszczenie odzieży 
ochronnej i ubrań codziennych. 
Wszystkie elementy szafy 
wykonane z blachy 0,8 mm. 
. 

 

Sum 420 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 420 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 420k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  420k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1127129 
 
Art.1127132 
 
 
Art.1143129 
 
Art.1143132 

1800 x 800 x 490 
 
 
 
 
2000 x 800 x 490 
 

60 
 
 
 
 

65 
 
 

569,- 
 

581,- 
 

 
 655,- 
 
 668,- 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. 
Każda komora szafy podzielona na 
dwa przedziały, umożliwiające 
oddzielne umieszczenie odzieży 
ochronnej i ubrań codziennych. 
Wieniec dolny z blachy 1 mm, 
pozostałe elementy szafy wykonane 
z blachy 0,8 mm. 
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Sum 421 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 421 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 421k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  421k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1127229 
 
Art.1127232 
 
 
Art.1143229 
 
Art.1143232 

1940 x 800 x 490 
 
 
 
 
2140 x 800 x 490 
 

61 
 
 
 
 

66 
 
 

569,- 
 

581,- 
 

 
 655,- 
 
 668,- 

 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami. Każda komora szafy 
podzielona na dwa przedziały, 
umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i 
ubrań codziennych. Wieniec dolny z 
blachy 1 mm, pozostałe elementy 
szafy wykonane z blachy 0,8 mm. 

 

Sum 430 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 430 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 430k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  430k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1128129 
 
Art.1128132 
 
 
Art.1144129 
 
Art.1144132 

1800 x 1200 x 490 
 
 
 
 
2000 x 1200 x 490 
 

92 
 
 
 
 

100 
 
 

924,- 
 

950,- 
 
 

998,- 
 

1 024,- 

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. 
Każda komora szafy podzielona na 
dwa przedziały, umożliwiające 
oddzielne umieszczenie odzieży 
ochronnej i ubrań codziennych. 
Wieniec dolny z blachy 1 mm, 
pozostałe elementy szafy wykonane 
z blachy 0,8 mm. 

 

Sum 431 lx - zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 431 lx - zamek na kluczyk ryglujący drzwi 
w trzech punktach 
 
Sum 431k zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  431k zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1128229 
 
Art.1128232 
 
 
Art.1144229 
 
Art.1144232 

1940 x 1200 x 490 
 
 
 
 
2140 x 1200 x 490 
 

92 
 
 
 
 

101 
 
 
 

 924,- 
 

950,- 
 
 

998,- 
 

1 024,- 

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami. Każda komora szafy 
podzielona na dwa przedziały, 
umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i 
ubrań codziennych. Wieniec dolny z 
blachy 1 mm, pozostałe elementy 
szafy wykonane z blachy 0,8 mm. 

 
 

WERSJA STANDARDOWA 

 

Sum 310 st - zamek na kłódkę 
 
 
Sum 310 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1154129 
 
 
Art.1154132 

1800 x 300 x 490 
 
 
1800 x 300 x 490 

22 304,- 
 
 

309,- 
 

Szafa ubraniowa bez nóżek. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.  
Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, 
haczyk na ręcznik oraz lusterko. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe 
elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
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Sum  311 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum  311 st - zamek ryglujący 
drzwi w  trzech punktach 

Art.1154229 
 
 
 
Art.1154232 

1940 x 300 x 490 
 
 
 
1940 x 300 x 490 

23 304,- 
 
 
 

309,- 

Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory 
wysokości. .  Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Drzwi z blachy 0,8 mm. 
Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
 

 

Sum  320 st - zamek na kłódkę 
 
 
Sum 320 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1155129 
 
 
Art.1155132 

1800 x 600 x 490 
 
 
1800 x 600 x 490 

39 406,- 
 
 

417,- 

Szafa ubraniowa bez nóżek. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.  
 Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, 
haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 
mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 

 

Sum  321 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum 321 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1155229 
 
 
 
Art.1155232 

1940 x 600 x 490 
 
 
 
1940 x 600 x 490 

40 406,- 
 
 
 

417,- 

Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory 
wysokości.  Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z 
blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
 
 

 

Sum 330 st - zamek na kłódkę 
 
 
Sum 330 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1156129 
 
 
Art.1156132 

1800 x 900 x 490 
 
 
1800 x 900 x 490 

58 679,- 
 
 

697,- 

Szafa ubraniowa bez nóżek. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.  
Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, 
haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 
mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
 

 

Sum 331 st - zamek na kłódkę 
 
 
Sum 331 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1156229 
 
 
Art.1156232 

1940 x 900 x 490 
 
 
1940 x 900 x 490 

59 679,- 
 
 

697,- 

Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory 
wysokości. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z 
blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
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Sum 340 st - zamek na kłódkę 
 
 
Sum 340 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1157129 
 
 
Art.1157132 

1800 x 1200 x 
490 
 
 
1800 x 1200 x 
490 

81 975,- 
 
 

994,- 

Szafa ubraniowa bez nóżek.  Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.  
Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, 
haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 
mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 

 

Sum 341 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum 341 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1157229 
 
 
 
Art.1157232 

1940 x 1200 x 
490 
 
 
 
1940 x 1200 x 
490 

82 975,- 
 
 
 

994,- 

Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory 
wysokości.  Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z 
blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
 

 

Sum 410 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum 410 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1158129 
 
 
 
Art.1158132 

1800 x 400 x 490 
 
 
 
1800 x 400 x 490 

30 349,- 
 
 
 

355,- 

Szafa ubraniowa bez nóżek. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.  
Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa 
wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na 
ręcznik oraz lusterko. Drzwi z blachy 0,8 mm. Pozostałe elementy 
szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
 

 

Sum 411 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum 411 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1158229 
 
 
 
Art.1158232 

1940 x 400 x 490 
 
 
 
1940 x 400 x 490 

31 349,- 
 
 
 

355,- 

Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory 
wysokości.  Komora szafy podzielona na dwa przedziały, 
umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań 
codziennych..  Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Drzwi z blachy 0,8 mm. 
Pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 

 

Sum 420 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum 420 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1159129 
 
 
 
Art.1159132 

1800 x 800 x 490 
 
 
 
1800 x 800 x 490 

56 494,- 
 
 
 

507,- 

Szafa ubraniowa bez nóżek.  Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 
Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 
Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, 
haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 
mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
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Sum 421 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum 421 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1159229 
 
 
 
Art.1159232 

1940 x 800 x 490 
 
 
 
1940 x 800 x 490 

57 494,- 
 
 
 

507,- 

Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory 
wysokości. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, 
umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań 
codziennych..  Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. 
Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy 
wykonane z blachy 0,6 mm. 

 

Sum 430 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum 430 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1160129 
 
 
 
Art.1160132 

1800 x 1200 x 
490 
 
 
 
1800 x 1200 x 
490 

88 877,- 
 
 
 

903,- 

Szafa ubraniowa bez nóżek. Komora szafy podzielona na dwa 
przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej 
i ubrań codziennych. 
Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, 
haczyk na ręcznik oraz lusterko. 
Wieniec dolny i drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy 
wykonane z blachy 0,6 mm. 
 

 

 

Sum 431 st - zamek na kłódkę 
 
 
 
Sum 431 st - zamek ryglujący 
drzwi w trzech punktach 

Art.1160229 
 
 
 
Art.1160232 

1940 x 1200 x 
490 
 
 
 
1940 x 1200 x 
490 

89 877,- 
 
 
 

903,- 

Szafa ubraniowa z nóżkami. Nóżki wyposażone w regulatory 
wysokości. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, 
umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań 
codziennych.  Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki 
ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z 
blachy 0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. 
 
 

DRZWI PERFOROWANE 

 

Sum 320p zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 320p zamek na kluczyk ryglujący drzwi w 
trzech punktach 
 
Sum 320kp zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  320kp zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1123137 
 
Art.1123136 
 
 
Art.1139137 
 
Art.1139136 

1800 x 600 x 490 
 
 
 
 
2000 x 600 x 490 

42 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 

605,- 
 

617,- 
 
 

657,- 
 

670,- 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Drzwi 
szafy wykonane z blachy perforowanej, 
umożliwiające wgląd do środka i lepszą 
wentylację odzieży.  
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Sum 321p zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 321p zamek na kluczyk ryglujący drzwi w 
trzech punktach 
 
Sum 321kp zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  321kp zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1123237 
 
Art.1123236 
 
 
Art.1139237 
 
Art.1139236 

1940 x 600 x 490 
 
 
 
 
2140 x 600 x 490 
 

43 
 
 
 
 

48 
 
 
 

605,- 
 

 617,- 
 
 

657,- 
 

670,- 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami. Drzwi szafy wykonane z 
blachy perforowanej, umożliwiające 
wgląd do środka i lepszą wentylację 
odzieży. 
 
 

 

Sum 420p zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 420p zamek na kluczyk ryglujący drzwi w 
trzech punktach 
 
Sum 420kp zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  420kp zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1127137 
 
Art.1127136 
 
 
Art.1143137 
 
Art.1143136 

1800 x 800 x 490 
 
 
 
 
2000 x 800 x 490 
 

59 
 
 
 
 

64 

694,- 
 

707,- 
 
 

751,- 
 

765,- 
 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Każda 
komora szafy podzielona na dwa 
przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań 
codziennych. Drzwi szafy wykonane z 
blachy perforowanej, umożliwiające 
wgląd do środka i lepszą wentylację 
odzieży. 

 

Sum 421p zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie 
Sum 421p zamek na kluczyk ryglujący drzwi w 
trzech punktach 
 
Sum 421kp zamek na kłódkę, rygiel w jednym 
punkcie, ze skośnym daszkiem 
Sum  421kp zamek ryglujący drzwi w  trzech 
punktach, ze skośnym daszkiem 

Art.1127237 
 
Art.1127236 
 
 
Art.1143237 
 
Art.1143236 

1940 x 800 x 490 
 
 
 
 
2140 x 800 x 490 

60 
 
 
 
 

65 
 
 

694,- 
 

707,- 
 
 

751,- 
 

765,- 
 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z 
nóżkami. Każda komora szafy 
podzielona na dwa przedziały, 
umożliwiające oddzielne umieszczenie 
odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 
Drzwi szafy wykonane z blachy 
perforowanej, umożliwiające wgląd do 
środka i lepszą wentylację odzieży. 

 
Daszki 

 

D 310 
D 320 
D 330 
D 340 
D 410 
D 420 

Art. 1408100 
Art. 1408200 
Art. 1408300 
Art. 1408400 
Art. 1409100 
Art. 1409200 

215 x 300 x 492 
215 x 600 x 492 
215 x 900 x 492 
215 x 1200 x 492 
215 x 400 x 492 
215 x 800 x 492 

2,5 
4,0 
5,5 
6,0 
3,0 
5,0 

52,- 
66,- 
84,- 
92,- 
59,- 
72,- 

Daszek – dodatkowy element szaf ubraniowych. 
Wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm. 
Pochyły daszek pozwala na utrzymanie czystości 
i zapewnia łatwe usunięcie kurzu. 
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Szafy składane Ssm 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

      

Ssm 300  
zamek na kłódkę   
 
 
Ssm 300  
zamek ryglujący drzwi w trzech 
punktach  

Art. 1301012 
 
 
 
Art. 1301008 

1800 x 300 x 500 28 273,- 
 
 
 

281,- 

Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 
0,8 mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w 
prosty sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest 
szafą podstawową, mającą w swym składzie wszystkie 
ściany, do której można dostawiać dostawki, tworząc w ten 
sposób ciąg szaf. Szafa wyposażona w wieszak z drutu na 
ubranie.  

     

Ssm  301 zamek na kłódkę  
 
 
 
Ssm301  
zamek ryglujący drzwi w trzech 
punktach   

Art. 1302012 
 
 
 
Art. 1302008 

1800 x 300 x 500 23 273,- 
 
 
 

281,- 

Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 
0,8 mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w 
prosty sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest 
dostawką do szafy podstawowej, nie posiada w swym 
składzie jednej ściany bocznej. Można je łączyć z szafą 
podstawową, tworząc w ten sposób ciąg szaf. Szafa 
wyposażona w wieszak z drutu na ubranie.  

    

Ssm 400  
zamek na kłódkę  
 
 
Ssm 400  
zamek ryglujący drzwi w trzech 
punktach  

Art. 1303012 
 
 
 
Art. 1303008 

1800 x 400 x 500 36 323,- 
 
 
 

331,- 

Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 
0,8 mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w 
prosty sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest 
szafą podstawową, mającą w swym składzie wszystkie 
ściany, do której można dostawiać dostawki, tworząc w ten 
sposób ciąg szaf. Szafa wyposażona w wieszak z drutu na 
ubranie. Komora szafy podzielona na dwa przedziały, 
umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i 
ubrań codziennych. 

 

Ssm  401 zamek na kłódkę  
 
 
 
Ssm 401  
zamek ryglujący drzwi w trzech 
punktach  

Art. 1304012 
 
 
 
Art. 1304008 

1800 x 400 x 500 30 323,- 
 
 
 

331,- 

Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 
0,8 mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w 
prosty sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest 
dostawką do szafy podstawowej, nie posiada w swym 
składzie jednej ściany bocznej. Można je łączyć z szafą 
podstawową, tworząc w ten sposób ciąg szaf. Szafa 
wyposażona w wieszak z drutu na ubranie. Komora szafy 
podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 
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Szafy ubraniowe Sul 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

WERSJA LUX 

 

Sul 41 lx SUL 0601020101 1800 x 400 x 490 50 488,- Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec 
dolny i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana 
zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory 
wentylacyjne wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. 

 

Sul 42 lx SUL 0701020101 1800 x 800 x 490 93 862,- Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny 
i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy 
gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne 
wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. 

 

Sul 43 lx SUL  
2101020103 

1800 x 1200 x 490  1 237,- Potrójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i 
drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy 
gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne 
wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. 

WERSJA STANDARDOWA 

 

Sul 41st SUL 0601020101 1800 x 400 x 490 48 465,- Pojedyncza szafa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi 
wykonane z blachy gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne 
wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. 

 

Sul 42 st SUL 0701020101 1800 x 800 x 490 88 821,- Podwójna szafa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi 
wykonane z blachy gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne 
wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. 
 

 

Sul 43 st SUL 2101020103 1800 x 1200 x 490  1 175,- Potrójna szafa z drzwiami w kształcie litery „L”. Wieniec dolny i drzwi 
wykonane z blachy gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne 
wykonane są w wieńcu górnym i dolnym. 
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Szafy ze schowkami Sus 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAG
A 

w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

WERSJA LUX 

           

Sus 312 lx Art. 1205101 1800 x 300 x 490 25 350,- Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 
 

         

Sus 322 lx Art. 1206101 1800 x 600 x 490 43 572,- Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 

  

Sus 332 lx  1800 x 900 x 490  835,- Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 

  

Sus 342 lx  1800 x 1200 x 490  1 050,- Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 

  

Sus 313 lx SUS 
0111020101 

1800 x 300 x 490  400,- Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 
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Sus 323 lx SUS 
0112020101 

1800 x 600 x 490  650,- Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.  
Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. 

  

Sus 333 lx 
 
 
 

 1800 x 900 x 490 
 
 

 950,- Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.  
Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. 

  

Sus 343 lx  1800 x 1200 x 490 
 
 

 1 200,- Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.  
Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. 

           

Sus 314 lx Art. 1213101 1800 x 300 x 490 27 441,- Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

          

Sus 324 lx Art. 1214101 1800 x 600 x 490 47 728,- Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  
Sus 334 lx  1800 x 900 x 490  1 050,- Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce 

wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 
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Sus 344 lx  1800 x 1200 x 490  1 325,- Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 

wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

          

Sus 315 lx  1800 x 300 x 490 28 502,- Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

           

Sus 325 lx  1800 x 600 x 490 49 846,- Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  
Sus 335 lx  1800 x 900 x 490  1 195,- Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce 

wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  
Sus 345 lx  1800 x 1200 x 490  1 510,- Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 

wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 316 lx Sus 
0126020101 

1800 x 300 x 490  545,- Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 
 

  

Sus 326 lx SUS 
0127020101 

1800 x 600 x 490  885,- Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 
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Sus 336 lx  1800 x 900 x 490  1 300,- Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.  Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 346 lx  1800 x 1200 x 490  1 635,- Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 412 lx  1800 x 400 x 490  385,- Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. 
Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. 

  

Sus 422 lx  1800 x 800 x 490  665,- Szafka o szer 800 mm ,  z dwoma schowkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na 
ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 
ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 432 lx  1800 x 1200 x 490  955,- Szafka o szer 1200 mm ,  z dwoma schowkami w pionie, w 3 
kolumnach.  Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na 
ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 
ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 413 lx  1800 x 400 x 490  440,- Szafka o szer 400 mm,  z trzema schowkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. 
Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. 
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Sus 423 lx  1800 x 800 x 490  755,- Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na 
ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 
ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 433 lx  1800 x 1200 x 490  1 090,- Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na 
ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 
ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 414 lx  1800 x 400 x 490  485,- Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 424 lx  1800 x 800 x 490  835,- Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 434 lx  1800 x 1200 x 490  1 205,- Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 415 lx  1800 x 400 x 490  552,- Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 
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Sus 425 lx  1800 x 800 x 490  950,- Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 435 lx  1800 x 1200 x 490  1 370,- Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 416 lx  1800 x 400 x 490  600,- Szafka o szer 400 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 
 

  

Sus 426 lx  1800 x 800 x 490  1 035,- Szafka o szer 800 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 436 lx  1800 x 1200 x 490  1 490,- Szafka o szer 1200 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 325n lx SUS 
0132020101 

1450 x 600 x 490  728,- Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. 
Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe 
elementy  z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 335n lx SUS 
0133020101 

1450 x 900 x 490  1 050,- Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. 
Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe 
elementy  z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 
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WERSJA STANDARD 

 

Sus 312 st  1800 x 300 x 490 24 333,- Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.  Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 
 

 

Sus 322 st  1800 x 600 x 490 34 541,- Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.  Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 

  

Sus 332 st  1800 x 900 x 490  784,- Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.  Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 

  

Sus 342 st  1800 x 1200 x 490  998,- Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.  Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w cztery wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 

  

Sus 313 st  1800 x 300 x 490  380,- Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szafa 
wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy 
zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym 
punkcie. 
 

  

Sus 323 st 
 
 

 1800 x 600 x 490  620,- Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 
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Sus 333 st  1800 x 900 x 490 
 
 

 905,- Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 343 st  1800 x 1200 x 490 
 
 

 1 140,- Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

 

Sus 314 st  1800 x 300 x 490 26 419,- Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

 

Sus 324 st  1800 x 600 x 490 38 691,- Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

 
Sus 334 st  1800 x 900 x 490  998,- Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.  Wieńce 

wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 344 st  1800 x 1200 x 490  1 259,- Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 
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Sus 315 st  1800 x 300 x 490 27 476,- Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 
 

 

Sus 325 st  1800 x 600 x 490 41 803,- Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 335 st  1800 x 900 x 490  1 136,- Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  
Sus 345 st  1800 x 1200 x 490  1 435,- Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 

wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 316 st  1800 x 300 x 490  520,- Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 
 

  

Sus 326 st  1800 x 600 x 490  840,- Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 
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Sus 336 st  1800 x 900 x 490  1 235,- Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 346 st  1800 x 1200 x 490  1 555,- Szafka z sześcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Wieńce 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy z 
blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki 
szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

  

Sus 412 st 
 

 1800 x 400 x 490  365,- Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. 
Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. 

  

Sus 422 st  1800 x 800 x 490  630,- Szafka o szer 800 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 2 
kolumnach.  Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na 
ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 
ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 432 st  1800 x 1200 x 490  910,- Szafka o szer 1200 mm , z dwoma schowkami w pionie, w 3 
kolumnach.  Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na 
ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 
ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 413 st  1800 x 400 x 490  418,- Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa wieszaki na ubranie. 
Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem 
w jednym punkcie. 
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Sus 423 st  1800 x 800 x 490  717,- Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na 
ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 
ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 433 st  1800 x 1200 x 490  1 036,- Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery wieszaki na 
ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z 
ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 414 st  1800 x 400 x 490  461,- Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 
kolumnie.  Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 424 st  1800 x 800 x 490  793,- Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 434 st  1800 x 1200 x 490  1 145,- Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 415 st  1800 x 400 x 490  525,- Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 
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Sus 425 st  1800 x 800 x 490  903,- Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 435 st  1800 x 1200 x 490  1 302,- Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 416 st  1800 x 400 x 490  570,- Szafka o szer 400 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 1 
kolumnie. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 
 

  

Sus 426 st  1800 x 800 x 490  983,- Szafka o szer 800 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 2 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 436 st  1800 x 1200 x 490  1 416,- Szafka o szer 1200 mm, z sześcioma skrytkami w pionie, w 3 
kolumnach. Wieńce wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi 
z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 325n st SUS 
0132020101 

1450 x 600 x 490  691,- Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej o gr. 0,8 mm, pozostałe 
elementy z blachy 0,6 mm. Schowki szafy zamykane zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. 

  

Sus 335n st SUS 
0133020101 

1450 x 900 x 490  997,- Niższa szafka z czterema skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.. 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej o gr. 0,8 mm, pozostałe 
elementy z blachy 0,6 mm. Schowki szafy zamykane zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. 
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SZAFY Z ZAMKAMI NA MONETY (monety zwrotne – bez możliwości rozbudowy na zamki na monety bezzwrotne) 

            

Sus 312  1800 x 300 x 490 25,5 473,- Szafka z dwoma schowkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej 
gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w dwa 
wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami 
uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

            

Sus 314  1800 x 300 x 490 28 687,- Szafka z czterema schowkami. Wieńce wykonane z blachy 
stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane 
zamkami uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z 
ryglowaniem w jednym punkcie.  

 

Sus 315  1800 x 300 x 490 29 810,- Szafka z pięcioma skrytkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej 
gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami 
uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w 
jednym punkcie. 

 

Sus 322  1800 x 600 x 490 44 818,- Szafka z czterema skrytkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej 
gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej. Szafa wyposażona jest w cztery 
wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami 
uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w 
jednym punkcie.  

 

Sus 324  1800 x 600 x 490 48 1 220,- Szafka z ośmioma skrytkami. Wieńce wykonane z blachy stalowej 
gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. Wieniec 
dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane zamkami 
uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z ryglowaniem w 
jednym punkcie.  

 

Sus 325  1800 x 600 x 490 50 1 461,- Szafka z dziesięcioma skrytkami. Wieńce wykonane z blachy 
stalowej gr. 0,8 mm, pozostałe elementy  z blachy gr. 0,6 mm. 
Wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Schowki szafy zamykane 
zamkami uruchamianymi 2,- zł monetą depozytową z 
ryglowaniem w jednym punkcie.  
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 M E B L E   S Z K O L N E 
 
 

        
Szafka SumS dla młodszych uczniów 

 
Szafka ubraniowa o wysokości 1500 mm - dla młodszych uczniów. Młodsze i niższe dzieci bez trudności powieszą ubranie i sięgną do półek. Wyposażona 
jest w drążek z haczykami, haczyk na drzwi i lusterko oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki. 
 
Podane ceny szaf SumS – są już cenami końcowymi – nie udzielamy już od nich rabatów 
 

 OZNACZENIE  WYMIARY w mm. 
wys. x szer. x gł. 

CENA  
netto 

OPIS 

WERSJA LUX 

 

SumS 310 lx SUM 
1702020510 

1500x300x500 241,- Jedno-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów 

 

SumS 320 lx SUM 
1802020510 

1500x600x500 444,- Dwu-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów 

 

SumS 330 lx SUM 
1902020510 

1500x900x500 626,- Trzy-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów 

 

SumS 340 lx SUM 
2002020510 

1500x1200x500 770,- Cztero-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów 
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WERSJA STANDARD 

 

SumS 310 st SUM 
1702020510 

1500x300x500 225,- Jedno-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów 

 

SumS 320 st SUM 
1802020510 

1500x600x500 412,- Dwu-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów 

 

SumS 330 st SUM 
1902020510 

1500x900x500 584,- Trzy-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów 

 

SumS 340 st SUM 
2002020510 

1500x1200x500 717,- Cztero-drzwiowa szafa ubraniowa dla uczniów 
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Szafka dla przedszkolaków 
 
 
 

Szafka ubraniowa o wysokości 1350 mm - dla dzieci z przedszkoli. Maluchy bez trudności powieszą ubranie i sięgną do półek. Wyposażona jest w drążek z 
haczykami, haczyk na drzwi, półkę na podręczne drobiazgi, książki, kanapki, półkę na czapkę i u dołu półkę na buty. 
W standardzie szafa zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglem w 1 pkt.  
Inne opcje zamknięcia: 
- rygiel w 3 pkt., 
- uchwyt z zamknięciem na magnes. 
 
 
Podane ceny szaf SumS p – są już cenami końcowymi – nie udzielamy już od nich rabatów 
 

 OZNACZENIE  WYMIARY w mm. 
wys. x szer. x gł. 

CENA  
netto 

OPIS 

WERSJA LUX 

 

SumS 310p lx SUM 
1703040112 

1350x300x500 230,- Jedno-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków. 

 

SumS 320p lx SUM 
1803040112 

1350x600x500 401,- Dwu-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków. 

 

SumS 330p lx SUM 
1903040112 

1350x900x500 514,- Trzy-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków. 

 

SumS 340p lx SUM 
2003040112 

1350x1200x500 722,- Cztero-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków. 
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WERSJA STANDARDOWA 

 

SumS 310p st SUM 
1703040112 

1350x300x500 214,- Jedno-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków. 

 

SumS 320p st SUM 
1803040112 

1350x600x500 375,- Dwu-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków. 

 

SumS 330p st SUM 
1903040112 

1350x900x500 476,- Trzy-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków. 

 

SumS 340p st SUM 
2003040112 

1350x1200x500 669,- Cztero-drzwiowa szafa ubraniowa dla przedszkolaków. 
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Szafy szkolne z półką wewnątrz 

 
 OZNACZENIE indeks WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
CENA  
netto 

OPIS 

 

Sus 312 lx - z półką 
 
 
 
Sus 312 st - z półką 

SUS 0106020106 1800 x 300 x 490 440,- 
 
 
 

409,- 

Szafa skrytkowa 2-komorowa. Każda komora wyposażona w drążek z 
haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki. 
 

 

Sus 322 lx - z półką 
 
 
 
Sus 322 st - z półką 
 

SUS 0107020106 1800 x 600 x 490 752,- 
 
 
 

699,- 

Szafa skrytkowa 4-komorowa. Każda komora wyposażona w drążek z 
haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki. 
 

 

Sus 412 lx - z półką 
 
 
 
Sus 412 st - z półką 

SUS 0306020106 1800 x 400 x 490 485,- 
 
 
 

451,- 

Szafa skrytkowa 2-komorowa. Każda komora wyposażona w drążek z 
haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki. 
 

 

Sus 422 lx - z półką 
 
 
 
Sus 422 st - z półką 

SUS 0307020106 1800 x 800 x 490 862,- 
 
 
 

801,- 

Szafa skrytkowa 4-komorowa. Każda komora wyposażona w drążek z 
haczykami oraz w półki na podręczne drobiazgi, książki, kanapki. 
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Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF 
 OZNACZENIE indeks WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
CENA  
netto 

OPIS 

 

Szafa ubraniowa Sum 310 NSUM  0101070102 1800x300x490 475,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ubraniowa Sum 320 NSUM  0102070102 1800x600x490 795,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ubraniowa Sum 410 NSUM  0301070103 1800x400x490 565,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ubraniowa Sum 420 NSUM  0302070103 1800x800x490 970,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 312 NSUM  0106070104 1800x300x490 530,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 322 NSUM  0107070104 1800x600x490 935,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 
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Szafa ze schowkami Sus 412 NSUM  0306070104 1800x400x490 610,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 422 NSUM  0307070104 1800x800x490 1 120,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 314 NSUM  0116070101 1800x300x490 680,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 324 NSUM  0117070101 1800x600x490 1 205,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 414 NSUM  0316070101 1800x400x490 765,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 424 NSUM  0317070101 1800x800x490 1 400,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 315 NSUM  0121070101 1800x300x490 780,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 
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Szafa ze schowkami Sus 325 NSUM  0122070101 1800x600x490 1 410,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 415 NSUM  0321070101 1800x400x490 875,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami Sus 425 NSUM  0322070101 1800x800x490 1 605,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ubraniowa Sul 41 NSUM  0606070104 1800x400x490 810,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ubraniowa Sul 42 NSUM  0607070104 1800x800x490 1 510,- Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF (korpus metalowy) 

 

 
Wykonanie szaf ze schowkami i ubraniowych  - drzwi płyta MDF (okleina HPL),  możliwe zamknięcie: zamek cylindryczny 
Dostępne kolory okleiny: popielaty, niebieski, żółty, kremowy , czerwony, drewnopodobny  
Korpusy - standardowe kolory RAL z naszej palety RAL 
Uwaga: szafy ze schowkami typu Sus mogą również mieć wykonanie drzwi z płyty wiórowej z okleiną HPL w metalowej ramce 
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Szafy socjalne z drzwiami z HPL  
 OZNACZENIE indeks WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
CENA  
netto 

OPIS 

 

Szafa ubraniowa typ Sum 310  1800x300x490 580,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ubraniowa typ Sum 320  1800x600x490 1 010,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ubraniowa typ Sum 410  1800x400x490 760,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ubraniowa typ Sum 420  1800x800x490 1 365,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 312  1800x300x490 590,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 322  1800x600x490 1 050,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 
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Szafa ze schowkami typ Sus 412  1800x400x490 685,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 422  1800x800x490 1 270,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 314  1800x300x490 765,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 324  1800x600x490 1 380,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 414  1800x400x490 870,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 424  1800x800x490 1 610,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 315  1800x300x490 860,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 
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Szafa ze schowkami typ Sus 325  1800x600x490 1 570,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 415  1800x400x490 990,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 

Szafa ze schowkami typ Sus 425  1800x800x490 1 830,- Szafy socjalne z drzwiami z HPL (korpus metalowy) 

 

 
Wykonanie szaf ze schowkami i ubraniowych  - drzwi HPL, korpus metalowy,  możliwe zamknięcie: zamek cylindryczny 
Dostępne kolory HPL: biały, szary, żółty, niebieski 
Korpusy - standardowe kolory RAL z naszej palety RAL 

 
 

PODSTAWY DO SZAF SOCJALNYCH 
 

Pojedyncza podstawa umożliwia szeregowe ustawienie szaf. Podstawa podwójna pozwala na zestawienie szaf ścianami tylnymi. Siedzisko tworzą 3 listwy 
drewniane, lakierowane lakierem bezbarwnym lub listwy plastikowe - szczególnie polecane na baseny i do innych środowisk wilgotnych. Oferujemy 
również podstawy wysuwane do szaf typu Sum – bardzo praktyczne, pozwalające na oszczędność miejsca w szatni (ławka nie zajmuje miejsca w 
pomieszczeniu, ponieważ jest wsuwana pod szafę). Stelaż podstaw wykonany jest z profili zamkniętych o przekroju czworokątnym. Stopki podstaw 
wyposażone są w regulatory wysokości, co pozwala na wypoziomowanie szafy nawet w pomieszczeniach o nierównej podłodze. 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. wys. x szer. x gł. 
WAGA 

w kg 
CENA 
netto 

OPIS 

 

P311 – listwy drewniane 
P311 – listwy plastikowe 

PSUM 01010102 
PSUM 01010103 

405 x 299 x 745 
 

 100,- 
110,- 
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P411 – listwy drewniane 
P411 – listwy plastikowe 

PSUM 02010102 
PSUM 02010103 

405 x 399 x 745  116,- 
125,- 

 

 

P321 – listwy drewniane 
P321 – listwy plastikowe 

Art. 1401201 
Art. 1401205 

405 x 599 x 745 11 
11,50 

162,- 
178,- 

Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 300, 
Ssm 301) oraz szafy ubraniowe  (Sum 320.) Siedzisko 
tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe. 

 

P421– listwy drewniane 
P421 – listwy plastikowe 

Art. 1402201 
Art. 1402205 

405 x 799 x 745 12 
12,60 

175,- 
195,- 

Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 400, 
Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 420). Siedzisko tworzą 
lakierowane listwy drewniane lub plastikowe. 

 

P331 – listwy drewniane 
P331 – listwy plastikowe 

Art. 1401301 
Art. 1401305 

405 x 899 x 745 12 
12,80 

229,- 
253,- 

Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną 
podstawową (Ssm 300) i dwie szafy składane - dostawki 
(Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 330). Siedzisko 
tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe. 

 

P431 – listwy drewniane 
P431 – listwy plastikowe 

Art. 1402301 
Art. 1402305 

405 x 1199 x 745 13 
13,90 

240,- 
272,- 

Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną 
podstawową (Ssm 400) i dwie szafy składane - dostawki 
(Ssm 401) oraz standardowe szafy ubraniowe (Sum 430). 
Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub 
plastikowe. 

 

P322 – listwy drewniane 
P322 – listwy plastikowe 

Art. 1403201 
Art. 1403205 

405 x 599 x 1510 17 
18 

252,- 
284,- 

Podstawa umożliwia ustawienie dwóch szaf (Sum 320) lub 
szaf składanych (Ssm 300 i Ssm 301) w ten sposób, aby 
stykały się ścianami tylnymi Siedzisko tworzą lakierowane 
listwy drewniane lub plastikowe. 

 

P422 – listwy drewniane 
P422 – listwy plastikowe 

Art. 1404201 
Art. 1404205 

405 x 799 x 1510 20 
21,20 

282,- 
323,- 

Podstawa umożliwia ustawienie dwóch szaf (Sum 420) lub 
szaf składanych (Ssm 400 i Ssm 401) w ten sposób, aby 
stykały się ścianami tylnymi. Siedzisko tworzą lakierowane 
listwy drewniane lub plastikowe. 

 

P332 – listwy drewniane 
P332 – listwy plastikowe 

Art. 1403301 
Art. 1403305 

405 x 899 x 1510 21 
22,60 

311,- 
361,- 

Podstawa umożliwia ustawienie dwóch szaf (Sum 330) lub 
szaf składanych (Ssm 300 i Ssm 301) w ten sposób, aby 
stykały się ścianami tylnymi. Siedzisko tworzą lakierowane 
listwy drewniane lub plastikowe. 

 

P432 – listwy drewniane 
P432 – listwy plastikowe 

Art. 1404301 
Art. 1404305 

405 x 1199 x 1510 23 
24,80 

337,- 
398,- 

Podstawa umożliwia ustawienie dowolnych szaf o 
całkowitej szerokości 1,2m w ten sposób, aby stykały się 
ścianami tylnymi. Siedzisko tworzą lakierowane listwy 
drewniane lub plastikowe. 

http://www.tanie-szafy-metalowe.pl                              tel. 509 419 689



 78 

 

P313 – listwy drewniane 
P313 – listwy plastikowe 

PSUM 05010102 
PSUM 05010103 

410 x 299 x 735 
 

 110,- 
121,- 

Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 300, 
Ssm 301) oraz szafy ubraniowe  (Sum 310). Siedzisko 
tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe. 

 

P413 – listwy drewniane 
P413 – listwy plastikowe 

PSUM 06010102 
PSUM 06010103 

410 x 399 x 735  121,- 
137,- 

Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 400, 
Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 410). Siedzisko tworzą 
lakierowane listwy drewniane lub plastikowe. 

 

P323 – listwy drewniane 
P323 – listwy plastikowe 

Art. 1412201 
Art. 1412205 

410 x 599 x 735 7 
7,50 

137,- 
152,- 

Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 300, 
Ssm 301) oraz szafy ubraniowe  (Sum 320). Siedzisko 
tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.  

 

P423 – listwy drewniane 
P423 – listwy plastikowe 

Art. 1413201 
Art. 1413205 

410 x 799 x 735 7 
7,60 

147,- 
169,- 

Na podstawie można ustawiać szafy składane (Ssm 400, 
Ssm 401) oraz szafy ubraniowe (Sum 420). Siedzisko tworzą 
lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.  

 

P333 – listwy drewniane 
P333 – listwy plastikowe 

Art. 1412301 
Art. 1412305 

410 x 899 x 735 7,5 
8,30 

192,- 
217,- 

Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną 
podstawową (Ssm 300) i dwie szafy składane - dostawki 
(Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 330). Siedzisko 
tworzą lakierowane listwy drewniane lub plastikowe.  

 

P433 – listwy drewniane 
P433 – listwy plastikowe 

Art. 1413301 
Art. 1413305 

410 x 1199 x 735 8,5 
9,50 

201,- 
234,- 

Na podstawie można ustawić jedną szafę składaną 
podstawową (Ssm 400) i dwie szafy składane - dostawki 
(Ssm 401) oraz szafy ubraniowe  (Sum 340, Sum 430). 
Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane lub 
plastikowe.  

PODSTAWY WYSUWANE 

 

Pw 311 PSUM 07010102 405 x 299 x 745  168,- Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy 
składane (Ssm 300, Ssm 301) oraz szafy ubraniowe  (Sum 
310.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane 
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Pw 411 PSUM 08010102 405 x 399 x 745  184,- Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy 
składane (Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe  (Sum 
410.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane. 

 

Pw 321 Art. 1414201 405 x 599 x 745 10,20 193,- Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy 
składane (Ssm 300, Ssm 301) oraz szafy ubraniowe  (Sum 
320.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane. 

 

Pw 421 Art. 1415201 405 x 799 x 745 11,50 204,- Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy 
składane (Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe  (Sum 
420.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane. 

 

Pw 331 Art. 1414301 405 x 899 x 745 13,30 249,- Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawić jedną 
szafę składaną podstawową (Ssm 300) i dwie szafy składane 
- dostawki (Ssm 301) oraz szafy ubraniowe (Sum 330). 
Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane. 

 

Pw 431 Art. 1415301 405 x 1199 x 745 14,20 261,- Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawić jedną 
szafę składaną podstawową (Ssm 400) i dwie szafy składane 
- dostawki (Ssm 401) oraz standardowe szafy ubraniowe 
(Sum 430). Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane. 
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Szafy strażackie  
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Sus 41 Art.2203000 
 

1950 x 400 x 550 44 601,- Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Skrytka zamykana 
zamkiem cylindrycznym ryglowanym w jednym punkcie. Pod 
skrytką półka z drążkiem ubraniowym. Na wieńcu górnym 
montowany uchwyt do hełmu. 

 

Sus 42 Art.2204000 
 

1950 x 800 x 550 75 982,- Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Skrytki zamykane 
zamkami cylindrycznymi ryglowanymi w jednym punkcie. Pod 
skrytką półka z drążkiem ubraniowym. Na wieńcu górnym 
montowany uchwyt do hełmu. 

 
 
 

Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży  
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  w mm. 
Wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

KBS 1 Art.2705001 
 

1900 x 1225 x 500 120 1 917,- Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z 
blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzane 
są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda 
skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich 
skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym 
zamkiem.  

 

KBS 2 Art.2715001 
 

1900 x 820 x 500 96 1 507,- Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy 
stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzane są 
drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka 
zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek 
umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem.  
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KBS 3 Art.2725001 
 

1900 x 840 x 500 78 1.247,- Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z 
blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzane 
są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda 
skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich 
skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym 
zamkiem.  

 

KBS 4 Art.2735001 
 

1900 x 435 x 500 55 837- Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy 
stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, w której osadzane są 
drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka 
zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek 
umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem. 

 

KBS 5 Art.2741001 
 

1900 x 425 x 500 34 410,- Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wykonana z blachy 
stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad 
którymi jest skośna wrzutnia brudnej odzieży. 

Szafki gospodarcze SMD 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

Cena netto OPIS 

           

SMD 60 SAU 
0401030201 

1800 x 600 x 500  595,- Szafka socjalna – gospodarcza wyposażona w 4 stałe półki 
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 
punktach. 
 

           

SMD 61 SAU 
0401030401 

1800 x 600 x 500  618,- Szafka socjalna –gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego 
segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawego segmentu – w górną 
półkę, poniżej w drążek z 3 przesuwanymi wieszakami na ubranie. 
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 
punktach. 
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SMD 62 SAU 
0401030501 

1800 x 600 x 500  612,- Szafka socjalna –gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego 
segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania 
szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki 
rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np.wiadra. 
Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 
punktach. 

 
 

Szafy socjalne z wentylacją i termowentylacją  
  

 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
 kg 

CENA 
netto 

OPIS 

Sum 321wb 
 
 
Sum 421 wb 

SUMW 
0201030207 
 
SUMW 
0701030207 

1943 x 600 x 490 
 
 
1943 x 800 x 490 

  Szafa wyposażona w wentylator. Korpus szafy wykonany z blachy 
ocynkowanej galwanicznie, zamykana zamkiem kluczowym z wkładką 
mosiężną. Szafa wykonana z blachy o gr. 0,8 mm.  

Sum 321 gb 
 
 
Sum 421 gb 

SUMW 
0201030204 
 
SUMW 
0701030204 

1943 x 600 x 490 
 
1943 x 800 x 490 

  Szafa wyposażona w wentylator i grzejnik. Korpus szafy wykonany z 
blachy ocynkowanej galwanicznie, zamykana zamkiem kluczowym z 
wkładką mosiężną. 
Szafa wykonana z blachy o gr. 0,8 mm.  

 
Krzesła, stoły i ławki 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 
 

CENA 
netto 

OPIS 
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KD Art. 9800010 780/450 x 460 x 500 4 89,- Siedzisko i oparcie ukształtowane ergonomicznie, ze sklejki 
bukowej, lakierowane lakierem bezbarwnym. Stelaż z rurki 
stalowej malowany w kolorze RAL 8016. Nogi wyposażone 
w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. 

 

ŁO 12 
 
ŁO 16 

Art.9800007 
 
Art.9800008 
 

460 x 1200 x 440 
 
460 x 1600 x 440 

7,5 
 

10 

129,- 
 

188,- 

Ławka ogrodowa, stelaż wykonany z rurki stalowej, 
malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko 
wykonane z trzech listew z drewna liściastego, 
lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w 
stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. 

 

ŁO 20 Art.9800009 460 x 2000 x 440 13,5 219,- 
 

Ławka ogrodowa, stelaż wykonany z rurki stalowej, 
malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko 
wykonane z trzech listew z drewna liściastego, 
lakierowanych lakierem bezbarwnym. Nogi wyposażone w 
stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. 

  

Łsz 3 
Łsz 3a 

LSZ 050205 
LSZ 060205 

405 x 1000 x 355 
405 x 1500 x 355 

 275,- 
305,- 

 

  

Łsz 1 
Łsz 1a 

LSZ 010101 
LSZ 020101 

1650 x 1000 x 380 
1650 x 1500 x 380 

 347,- 
451,- 

 

  

Łsz 2 
Łsz 2a 

LSZ 030102 
LSZ 040102 

1650 x 1000 x 730 
1650 x 1500 x 730 

 477,- 
621,- 

 

 

Ławka BS 
(dawniej ŁOS) 
 
 

 480 x 2200 x 250 
 
 

 117,- Stelaż ławki składany, zbudowany z kątownika, malowany 
proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Siedzisko ławki 
wykonane z litego drewna, lakierowane lakierem 
bezbarwnym. 

 

Stół BS 
(dawniej SOS) 

 780 x 2200 x 600  236,- Stelaż stołu składany, zbudowany z kątownika, malowany 
proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Blat stołu z litego 
drewna, lakierowany lakierem bezbarwnym. 
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Zestaw BS    412,- W skład zestawu wchodzą: stół + 2 ławki o długości  
2200 mm. 
Stelaże składane, zbudowane z kątownika, malowane 
proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Blaty z litego drewna, 
lakierowane lakierem bezbarwnym. 

 

WPPS 1 PPSW 
010101 

1845 x 600 x 600 3 200,- Wieszak na odzież. „Korona” stojaka posiada 4 dłuższe i 4 
krótkie wieszaki. U podstawy stojaka krzyżak. 

Szafki na komórki WSS 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

WSS 5 WSS 06010601 780 X 210 X 200 20,50 500,- 5-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 

WSS 10 WSS 01010101 780 X 390 X 200 31 755,- 10-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 

WSS 20 WSS 02010201 780 X 750 X 200 58 1 470,- 20-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 

WSS 30 WSS 03020301 930 X 930 X 200 94 2 170,- 30-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 

WSS 35 WSS 07010701 780 x 1290 x 200 97,50 2 560,- 35-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 
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WSS 50 WSS 03030801 1530 x 930 x 200 131,50 3 585,- 50-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 

WSS 55 WSS 03040901 1680 x 930 x 200 143,50 3 940,- 55-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 

WSS 60 WSS 04030401 1530 x 1110 x 200 162 4 285,- 60-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 

WSS 80 WSS 05030501 1530 x 1470 x 200 210,50 5 660,- 80-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 

WSS 90 WSS 08031001 1530 x 1650 x 200 235,50 6 470,- 90-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów 
komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek 

 
Szafy na laptopy 
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 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Szafa na laptopy  
SZNL 4110 

SZNL 
0101010101 

1800 x 400 x 500 69 1 180,- Szafa do zabezpieczania jednostek PC. Wersja bez podłączeń 
elektrycznych 

 

Szafa na laptopy  
SZNL 4110 

SZNL 
0101010104 

1800 x 400 x 500 70 1 475,- Szafa do zabezpieczania jednostek PC z jednoczesną 
możliwością doładowania baterii podczas przechowywania. 
Szafa wyposażona w listwę z gniazdami elektrycznymi. 

 

WNL 110  ~ 1250 x 530 x 500   1 615,- 1 kolumna po 10 gniazdek (Σ 10 laptopów) 

 

WNL 208  ~ 1060 x 920 x 500   2 380,- 2 kolumny po 8 gniazdek (Σ 16 laptopów) 

 

WNL 210  ~ 1250 x 920 x 500   2 970,- 2 kolumny po 10 gniazdek (Σ 20 laptopów) 
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WNL 213  ~ 1540 x 920 x 500   3 860,- 2 kolumny po 13 gniazdek (Σ 26 laptopów) 

 

WNL 310  ~ 1250 x 1310 x 500   4 265,- 3 kolumny po 10 gniazdek (Σ 30 laptopów) 

 

 
 

MEBLE WARSZTATOWE 
 

Stoły warsztatowe Stw 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY 
blatu sołu wm 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Stw 111 STWS 
01010201 

850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 23 445,- Elementy korpusu stołu warsztatowego 
wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem 
cylindrycznym. Za drzwiami umieszczona półka. 
Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 121 STWS 
02010202 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 34 560,- Elementy korpusu stołu warsztatowego 
wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem 
cylindrycznym. Blat ze sklejki liściastej. Stoły 
dostarczane są w elementach umożliwiających 
łatwy montaż. 
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Stw 321 STWS 
02010103 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 34 508,- Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej 
gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 
mm. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są 
w elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

 

Stw 322 STWS 
02010104 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 57 931,- Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej 
gr. 2,0 mm, półka, ścianka tylna stołu oraz 
elementy korpusu i szuflad szafki z blachy gr. 1,0 
mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat ze 
sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

 

Stw 323 STWS 
02010305 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 63 979,- Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 
mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 
Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 
cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na 
prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 
Stoły dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

 

    

Stw 324 STWS 
02010306 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 71 1.172 Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 
mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 
Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 
cylindrycznym jest jedna półka. Dwie szuflady na 
prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 
Stoły dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 311 STWS 
01010207 

850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 44 721,- Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 
mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 
Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 
cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na 
prowadnicach rolkowych. Blat 
ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

    

    

Stw 122 STWS 
02020211 

750 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 58 789,- Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 
elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 
elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami 
zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna 
półka. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat 
ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 
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Stw 112 STWS 
01020207 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 36 551,- Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 
elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 
elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami 
zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna 
półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Blat 
ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 
    

Stw 113 STWS 
01020212 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 28 423,- Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za 
drzwiczkami zamykanymi zamkiem 
cylindrycznym jest jedna półka. 
Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż.  

 

    

Stw 114 STWS 
01020113 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 46 752,- Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 
elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 
elementy z blachy gr. 0,8mm. Szuflady na 
prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 
Stoły dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 401 STWS 
04010209 

850 x 1200 x 750 40 x 1200 x 750 134 1.700,- Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z 
stalowych profili zamkniętych o przekroju 
czworokątnym. Szafka zamykana zamkiem 
cylindrycznym, wyposażona w cztery szuflady na 
prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 
Stoły dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 402 
 
 
Stw 403 

STWS 
05010310 
 
STWS 
06010310 

850 x 1600 x 750 
 
 
850 x 2000 x 750 

40 x 1600 x 750 
 
 
40 x 2000 x 750 

170 
 
 

183 

2.240,- 
 
 

2.365,- 

Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z 
stalowych profili zamkniętych o przekroju 
czworokątnym. Szafki zamykane zamkami 
cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna 
szafka wyposażona w cztery szuflady na 
prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzestawną 
półkę. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane 
są w elementach umożliwiających łatwy montaż. 
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StbG 45 
 
 
StbG 47 
 
 
 
 
 
 

GST 02020202 
 
 
GST 01010201 
 

725-
920x1200x600 
 
900x1000x600 

 43,50 
 
 

49 

1.020,- 
 
 

934,- 

Stół warsztatowy na kółkach. 

 
Szafki warsztatowe  Szw 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

    

Szw 120 SZWS 02010201 600 x 1200 x 200 17 449,- Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 
wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 
145, 120, 85 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

    

Szw 121 SZWS 02010302 600 x 1200 x 200 17 526,- Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 
blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. 
W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki 
długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek 
szafki z perforacją. Szafki dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

    

Szw 080 SZWS 01010103 600 x 800 x 200 13 342,- Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 
wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 
8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 
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Szw 122 SZWS 02020304 750 x 1200 x 200 28 618,- Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi z perforacją na uchwyty zamykane 
zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 uchwytów z 
blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa 
ocynkowane haczyki. Szafki dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

  

    

Szw 123 SZWS 02010205 600 x 1200 x 200 19 399,- Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 
wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 
120, 85 mm. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających 
łatwy montaż. 

 

    

Szw 104 SZW 
0101010101 

1090 x 500 x 435 44 813,- Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe 
elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Cztery szuflady i 
półka wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - 
pulpit ograniczony z trzech stron. 

 

    

Szw 108 SZW 
0201020201 

1090 x 1000 x 435 79 1.440,- Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe 
elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Osiem szuflad i 
dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - 
pulpit ograniczony z trzech stron. 

 

SzwN 251 
 
 
 
 
 

GWJ 
0101020702 

928 x 961 x 600 71 1.644,- Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie 
i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem. 
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SzwN 252 GWJ 
0101010802 
 
 
 
 

928 x 961 x 600 92 1.937,- Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytkich i dwie 
głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.  

  
Szw 301 SZWL 

0202010201 
1051 x 1000 x 585  1.386,- 

  
Szw 302 SZWL 

0202010301 
1051 x 1000 x 585  1.607,- 

  
Szw 305 SZWL 

0202010601 
1051 x 1000 x 585  2.021,- 

Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z 
systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku 
szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg. 

  

SzwG43 
 
 
 
 
 

GWJ 03020306 1930 x 815 x 600 75 1 788,- Szafka warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana 
z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada 
półkę zamykaną drzwiami uchylnymi i oraz dwie szuflady 
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Swm 201 SWML 
01020204 

2000 x 1020 x 435  1 265,- Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień 
z klientem (za dopłatą) 

 
Ścianki na narzędzia Śnn 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Śnn 300 SNN 010101 600 x 1195 x 16 8 190,- Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy 
stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych 
haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiających łatwy 
montaż. 

 
 
 
 
 
 

Szafy warsztatowe Swm 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Swm 402 
 
 
 
Swm 404 

SWMS 
03020303 
 
 
SWMS 
04020303 

1980 x 1000 x 420 
 
 
 
1980 x 1200 x 420 

89 
 
 
 

100 

1 193,- 
 
 
 

1 319,- 

Szafa skręcana dostarczana w elementach. 
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch 
punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 
mm półki. 
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Sbm 203W 
 
 
Sbm 212W 

SBM 
03030304 
 
SBM 
04030304 

1990 x 1000 x 435 
 
 
1990 x 1200 x 435 

79 
 
 

90 
 
 
 

 

1 147,- 
 
 

1 257,- 

Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch 
punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 
mm półki. 

 

Swm 204 SWM 
0202030401 

1990 x 1000 x 435 113 1 560,- Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch 
punktach. Szafa wyposażona w listwy do 
mocowania pojemników narzędziowych o 
wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) 
na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 
mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa 
dostarczana bez pojemników. 

 

 Swm 205 SWM 
0202030402 

1990 x 1000 x 435 151 2 309,- Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch 
punktach. Szafa wyposażona w listwy do 
mocowania pojemników narzędziowych o 
wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) 
na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 
mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa 
dostarczana z pojemnikami. 

 
 

Regały magazynowe Rmm 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Rmm 302 RMM 
0301010201 

900 x 1000 x 500 23 238,- Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, składany na „wcisk”. Regał posiada trzy półki 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawne co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie półki 100 kg. 
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Rmm 301 RMM 
0303040201 

1980 x 1000 x 500 47 510,- Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć 
półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie półki 200 kg – przy 
mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów 
plecami ze sobą. Elementy mocujące nie są 
dostarczane.  

 

 

Rmm 303 
 
 
 
 
 
 

RMM 
0305030201 

1800 x 1000 x 500 36 438,- Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, składany na „wcisk”. Regał posiada pięć 
półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie półki 100 kg.  

 

Rmm 202 RMM 
0102020101 

1510 x 750 x 300 19 300,- Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, skręcany. Regał posiada cztery półki 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie półki 100 kg. 

 

Rmm 201 RMM 
0204030101 

2000 x 900 x 600 36 371,- Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, skręcany. Regał posiada pięć półek 
wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie półki 100 kg. 

 
 

Szafka pod komputer przemysłowy SmK 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 
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SmK 
 
 
SmKa 
 
 
SmK1 
 
 
SmK1a 

SMK 0101010201 
 
 
SMK 0101010202 
 
 
SMK 0101010101 
 
 
SMK 0101010102 

1750 x 640 x 630 72 
 
 

72 
 
 

70 
 
 

70 

2 001,- 
 
 
2 022,- 
 
 
1 405,- 
 
 
1 427,- 

Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. 
Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą. 
 
Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – 
wentylatorem i listwą zasilającą. 
 
Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. 
Szafka  bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej. 
 
Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka  bez wyposażenia – 
bez wentylatora i listwy zasilającej.  

  

SmK 3A SMK 0405010104 
SMK 0405010204 

1545 x 640 x 635  1 110,- 
1 890,- 

- szafka bez wyposażenia 
- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator 
Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w 
dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych 
ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szafka 
wyposażona w stopki regulowane. Górna część szafki za przeszkloną 
otwieraną klapą jest przystosowana do umieszczenia monitora LCD wg 
standardu VESA. 

  

SmK4a SMK 0101010205 
SMK 0101010105 

1750 x 640 x 630     1 650,- 
1 025,- 

- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator 
- bez wyposażenia 
Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne szkło. Do monitorów LCD o 
rozmiarach do 23”. Szafa komputerowa z oddzielnym przedziałem na 
monitor. 
Trzy części niezależnie zamykane na klucz: 
- górna na monitor,  
- środkowa na klawiaturę i myszkę,  
- dolna - wyposażona w przestawną co 25 mm półkę 

 

SmK 2 SMK 0202030203 1600 x 550 x 550  970,- Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest 
nieregulowana, dolna półka – przestawna. Może być przechowywany monitor 
o wielkości max 17”. Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę 
mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda. 
 

 
MEBLE MEDYCZNE 
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Szafy lekarskie Sml 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Sml 101 
 
 

SML 
0101020101 

1800 x 600 x 435 
 
 

72 891,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach. 

 

Sml 111 
 
 

SML 
0101020102 

1890 x 600 x 435 
 
 

72 1 029,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy 
umożliwiają łatwe przemieszczanie.  

 

Sml 112 SML 
0201030101 

1800 x 800 x 435 90 1 110,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach. 

 

Sml 102 SML 
0201030102 

1890 x 800 x 435 90 1 334,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy 
umożliwiają łatwe przemieszczanie. 

 

Sml 103 SML 
0301030101 

1800x1000x435 104 1 320,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach.  

 

Sml 113 SML 
0301030102 

1890x1000x435 104 1 445,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy 
umożliwiają łatwe przemieszczanie. 

 

Sml 114 SML 
0201050401 

1800 x 800 x 435 88 1 084,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi 
wykonane z blachy.  
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Sml 104 SML 
0201050402 

1890 x 800 x 435 88 1 308,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 
przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 
drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi 
wykonane z blachy. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają 
łatwe przemieszczanie. 

 

Sml 115 
 
 
 

SML 
0201030701 

1800 x 800 x 435 66 1 197,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz 
ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 
mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 
ryglującym drzwi w dwóch punktach.  

 

Sml 105 
 
 
 
 
 

SML 
0201030702 

1890 x 800 x 435 66 1 426,- Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz 
ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 
mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 
ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do 
szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.  

 

 

Podstawa  
 
 

PSUM 31060101 
PSUM 32060101 
PSUM 33060101 

150 x 600 x 434 
150 x 800 x 434 
150 x 1000 x 434 

4,5 
5 
6 

113,- 
128,- 
141,- 

Podstawa – nogi do szaf Sml wykonana z kształtownika 
zamkniętego czworokątnego. Podnosi szafy o 150 mm. Nogi 
wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.   

 
 
 

BIURKO LEKARSKIE 

 

Bim 212s BIM 01021412 740-770 x 1200 
x 600 
 
 
 
 
 

67 917,- Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch 
szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób 
pacjentów. 
 

Szafki dla medycyny Szl 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 
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Szl 101 SZL 01010201 500 x 400 x 250 9 250,- Szafka wisząca z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem 
magnetycznym, wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła. 

 

Szl 102 
Szl 103 

SZL 02010401 
SZL 03010401 

500 x 800 x 250 
500 x 1000 x 250 

17 
20 

376,- 
406,- 

Szafka wisząca z drzwiami  przesuwnymi. Drzwi i półki 
wykonane ze szkła. 

 

Szp 1 SZL 
0604020601 

800 X 420 X 420 22 456,- Szafka przyłóżkowa wyposażona w: 
- szufladę na prowadnicach rolkowych 
- blat 
- szafkę z uchwytem 

 

 

Szl 201 SZL 
0402050402 

800 x 610 x 420 24 695,- Szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, w drzwiach 
szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka symetryczna – 
szuflada i szafka otwierają się z obu stron. Blaty z powłoką 
melaminową białą. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie 
szafki, a blokada dwóch z nich zabezpiecza przed 
niepożądanym przemieszczaniem się szafki. Blat z regulowaną 
wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, 
wysunięcia i położenia.  

 

Szl 201o SZL 
0503050502 

945 x 595 x 415 29 1.676,- Szafka przyłóżkowa z odchylanym blatem, szuflada na 
prowadnicach ślizgowych, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask 
magnetyczny. Blaty z powłoką melaminową. Blat z 
regulowaną wysokością położenia oraz możliwością 
swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia za pomocą 
pneumatycznego mechanizmu. Możliwość regulowania kąta 
nachylenia blatu w zależności od potrzeb. 
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Stoliki chirurgiczne Stl 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Stl 101 
Stl 103 

STL 01010201 
STL 02010201 

880 x 1000 x 600 
880 x 1400 x 600 

25 
25 

530,- 
616,- 

Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. 
Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie 
stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka 
skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed 
przemieszczaniem się stolika.  

 

Stl 102 
Stl 104 

STL 01010401 
STL 02010401 

880 x 1000 x 600 
880 x 1400 x 600 

20 
20 

562,- 
656,- 

Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. 
Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie 
stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka 
skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed 
przemieszczaniem się stolika. 

 

Stl 201 STL 03020602 920-1380 x 400 x 600 14 325,- Stolik wykonany z blachy gr. 1,5 mm i profili metalowych. 
Kółka przy nogach stolika umożliwiają przemieszczanie stolika 
i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, 
dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed 
przemieszczaniem się stolika. Wysokość stolika regulowana – 
min. 920 mm, max 1370 mm. 

 
Meble laboratoryjne 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 
wys. x szer. x dł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Szl 300 SZL 
0702030703 

900 x 1600 x 540 117 2.607,- Szafki laboratoryjne. Blat z konglomeratu kwarcowo-
granitowego. Zestaw laboratoryjny składający się z dwóch 
szafek przykrytych wspólnym blatem. Jedna z nich 
wyposażona w przestawną półkę, druga – w 5 szuflad. 
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Szl 303 - asystor SZL 
0805010804 

810 x 500 x 540 50 1 095,- Przesuwana szafka – asystor. Wyposażona w blat wykonany  
z konglomeratu kwarcowo-granitowego oraz skrętne kółka 
antystatyczne.   
 
 
 
 

 
 

Meble z blachy kwasoodpornej 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x dł. 

WAGA 
W kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Std STLN 
03020602 

911-1370 x 460 x 630 10,50 475,- Stolik do instrumentowania. Podnoszony i opuszczany (w 
zakresie 912-1370 mm) ręcznie blat roboczy o wymiarach: 600 
x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w 
każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg.  

 

Stlk STLN 
02010204 

880 x 1400 x 600 23 1 200,- Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia 
materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych 
przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w 
gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.  

 

Szla SZLN 
0907011102 

840 x 770 x 600 49 1 767,- Szafka anestezjologiczna, wyposażona w stojak do płynów 
infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300-
2100 mm 
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Wmk SJLN 
01010101 

1360-2340 x 575 x 
575 

8,50 494,- Stojak do płynów infuzyjnych wykonany w całości z blachy 
kwasoodpornej. Podstawa pięcioramienna, część górna 
wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. 
Regulacja wysokości w zakresie 1360-2340 mm. 

 

Podest operacyjny SLN 010101 430 x 500 x 650 15,50 703,- Podnóżki i podesty operacyjne wykonane w całości ze stali 
nierdzewnej. Stopnie pokryte taśmą przeciw-poślizgową 
(wykonaną z materiału trudnościeralnego, odpornego na wodę, 
oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne 
warunki pracy podczas zabiegów. 

 
 

Dodatkowe wyposażenie medyczne 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x dł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Stół 
rehabilitacyjny 
kozetka 

STREH 500x550x1852 
 

27,5 545,- Prosty funkcjonalny stół rehabilitacyjny do masażu suchego, 
nieodzowny przy badaniu  pacjenta, będący jednocześnie 
estetycznym elementem gabinetu lekarskiego. 

 
 

Parawan 
składany 

PAREH wysokość 1850 mm, 
szerokość 1000 mm 
 

 230,- Prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu  
pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem 
gabinetu lekarskiego. 
Parawan składany pojedynczy: 

 konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo 
 składany 
 kółka jezdne 

Dostępne kolory zasłon bawełnianych:  

niebieski, biały, zielony 
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Parawan  wysokość 1820 mm  
szerokość 1000 mm 
 

 305,- Parawan pojedyńczy: 
 konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo 

Dostępne kolory zasłon bawełnianych:  

niebieski, biały, zielony 

 
 
 
 
 
 
 

Taboret  Średnica siedziska – 
350 mm 
Średnica podstawy – 
600 mm 
Wysokość 
(regulowana) – 410 
mm-540 mm 
 
 

 255,- Prosty, elegancki taboret posiadający stabilną konstrukcję oraz 
podstawę wykonaną z plastiku. Dodatkowo podstawę 
wyposażono w kółka zwiększające mobilność taboretu. 
Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego. 
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 M E B L E    S P O R T O W E 
 

Szafa do przechowywania nart i sprzętu narciarskiego 
 

 
 

OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 
wys. x szer. x gł. 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Sum 421 na narty SUM 
0701020201B81 

2050 x 800 x 490 1 199,- Szafa przeznaczona do górskich ośrodków sportowych, wypoczynkowych i 
narciarskich. Szafa na 2 komplety nart i butów narciarskich wraz z kaskami. 
Wyposażona w zestaw 6 haków na buty i kaski, dno wyposażone w ocynkowaną, 
szczelną wanienkę oraz w górną półkę przeznaczoną na gogle i rękawice narciarskie. 
 

 
Szafa ubraniowa do obiektów sportowych do szatni i na przebieralnie                                                                                                                     

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 
CENA 
netto 

OPIS 

 

Sum 410 
sportowa 

SUM 
0601020102B80 

1800 x 400 x 490 930,- Drzwi szafy zamykane zamkiem z ryglowaniem w 1 lub 3 pkt. (w opcji zamek 
kłódka 1 pkt.). Drzwi wyposażone w perforację kwadratową w części dolnej i części 
górnej oraz ogranicznik otwarcia. Na drzwiach od strony wewnętrznej szafa dzielona 
wewnętrznie na dwie równe komory niepełną przegrodą.  
Wyposażenie szafy: 
- część prawa – wyposażona w 3 stałe półki, 
- część lewa – wyposażone w 1 schowek zamykany kluczem oraz drążek ubraniowy. 
W części dolnej szafy znajduje się schowek na buty wraz z wysuwaną podstawą. 
Drzwi wyposażone w pudełko na drobne przedmioty oraz zestaw 3 haczyków na 
ręczniki i ubrania. 
Wszystkie półki rozmieszczone równomiernie co 200 mm.  
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Szafa sportowa przeznaczona do pomieszczeń trenerskich i obiektów sportowych 
 
 

                                                                          OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 
wys. x szer. x gł. 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Sbm 212 na 
sprzęt sportowy 

SBM 
0403030400A51 

1990 x 1200 x 500 1 375,- Szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania następującego wyposażenia: 
- haki np. na skakanki, hoola-hoop, 
- półki (na plastrony), 
- szufladę ramową wraz z podzielnikami (na pałąki, oszczepy), 
- możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na stopery, gwizdki 
oraz inne drobne przedmioty. 
W/w elementy są wyposażeniem standardowym. 
W/w elementy wyposażenia posiadają możliwość swobodnego regulowania na 
wysokość. 
Drzwi perforowane, z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym 
ryglowanym w 2 pkt.   
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SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE 
Szafy aktowe Sam 

Szafy aktowe zapewniają dodatkowe zabezpieczenie dokumentów, materiałów biurowych i przedmiotów wartościowych. Szafa wyposażona jest w 
schowki (1, 2 lub 3) i przestawne co 25 mm półki (1, 2 lub 3).  
W połączeniu z innymi produkowanymi przez naszą firmę meblami biurowymi, szafy aktowe umożliwiają nowoczesne urządzenie pomieszczeń i 
dodatkowe zabezpieczenie dokumentów i innych wartościowych przedmiotów w biurze. 
Szafa aktowa wzmocniona, wykonana z blachy stalowej, drzwi wzmacniane dwupłaszczowe. Wyposażone w uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym, z blokadą w trzech punktach oraz dodatkowym zamkiem zastawkowym blokującym rygle drzwi szafy. 
Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej na kwalifikację stosowanych zamków kluczowych pod 
względem odporności na włamanie (klasy A). Do wyboru oferowane są atestowane zamki renomowanych firm zachodnich: kluczowe, szyfrowe, 
elektroniczne. 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

Cena 
netto 

OPIS 

 

Sam 200 SAM 03030203 1500 x 700 x 460 127 1 877,- Szafa wyposażona jest w trzy przestawne co 25 mm 
półki. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 2,5 mm, 
drzwi dwupłaszczowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm. 
Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy baskwile 
boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 20 
mm). Od strony zawiasów stała listwa ryglująca 
nie pozwalająca na otwarcie drzwi po odcięciu 
zawiasów. 

 

Sam 201 SAM 03030207 1500 x 700 x 460 129 2 239,- Szafa wyposażona jest w jeden zamykany zamkiem 
zastawkowym schowek oraz dwie przestawne co 25 mm 
półki. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 2,5 mm, 
drzwi dwupłaszczowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm. 
Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy baskwile 
boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 20 
mm). Od strony zawiasów stała listwa ryglująca 
nie pozwalająca na otwarcie drzwi po odcięciu 
zawiasów. 
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Sam 202 SAM 03030211 1500 x 700 x 460 140 2 750,- Szafa wyposażona jest w dwa zamykane zamkiem 
zastawkowym schowki oraz jedną przestawną co 25 
mm półkę. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 2,5 
mm, drzwi dwupłaszczowe o gr. 2,5 mm i 0,8 mm. 
Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez trzy baskwile 
boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 20 
mm). Od strony zawiasów stała listwa ryglująca 
nie pozwalająca na otwarcie drzwi po odcięciu 
zawiasów. 

 

Sam 203 SAM 03030214 1500 x 700 x 460 149 3 003,- Szafa wyposażona jest w trzy zamykane zamkiem 
zastawkowym schowki. Korpus szafy wykonany z 
blachy o gr. 2,5 mm, drzwi dwupłaszczowe o gr. 2,5 
mm i 0,8 mm. Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez 
trzy baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i 
dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów stała 
listwa ryglująca nie pozwalająca na otwarcie drzwi 
po odcięciu zawiasów. 
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Szafy kl.A, B, C 
Szafy posiadają atesty IMP. Szafy wyposażone są w atestowane zamki: szafy kl. A i B w szyfrowy zamek (trzy-tarczowy) o cichym przesuwie, zabezpieczony przed przewierceniem i 
prześwietleniem radiologicznym oraz kluczowy zamek wielozastawkowy, kl. C w mechaniczny zamek kluczowy wielozastawkowy. Szafa wyposażona jest w półki (ilość uzależniona od 
wysokości szafy) oraz może być wyposażona w dodatkowy schowek (zamykany oddzielnym kluczem). Szafy posiadają certyfikat zgodności wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – 
klasa wyrobu A (poufne), B (tajne), C (ściśle tajne) –  
wg ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  
z dnia 1 czerwca  2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych  
(Dz. U. nr 114 z dnia 29 czerwca 2010 r., poz.765) 
 
ZARZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 
Nr 12/MON z dnia 12 marca  2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za 
rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych 
(Dz. Urz. MON nr 5 z dnia 05 kwietnia 2010 r., poz. 49) 
 
 

Szafy kl.A – dwu-drzwiowe 
 Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 
 Kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „POUFNE” 
 Drzwi wielowarstwowe 
 Korpus jednopłaszczowy 
 Pewne ryglowanie drzwi - baskwilowe na 3 krawędziach 
 Otwory montażowe 
 Zawiasy wewnętrzne 
 Standardowo wyposażone w system do plombowania (kołki + miseczka) 
 Szafa wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy w kl.A (wielozastawkowy z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej) + zamek klamka 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

kl. A – POUFNE 

  

 
Sam A 469 Mw 
 
Sam A 4610 Mw 
 
Sam A 1079 Mw 
 
Sam A 10710 Mw 

  
1800 x 1000 x 450 
 
1800 x 1000 x 450 
 
1900 x 940 x 450 
 
1900 x 940 x 450 

 
 
 
 
 
 
 

117 

 
2 070,- 

 
2 245,- 

 
2 225,- 

 
2 395,- 

Szafa wyposażona w: 
- 4 przestawne półki 
 
- 1 skarbczyk i 3 przestawne półki 
 
- 4 przestawne półki 
 
- 1 skarbczyk i 3 przestawne półki 
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Szafy jedno-drzwiowe 
 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 
kl. A – POUFNE/ZASTRZEŻONE 

 

Sam A 111 Mw 
 
Sam A 123 Mw 
 
 
 

Art.0834106 
 

Art.0834107 
 
 
 

900 x 430 x 450 
 
900 x 500 x 500 
 
 
 
 

39 
 

43 
 
 
 

1 378,- 
 

1 445,- 
 
 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – 
poufne. Szafa wyposażona w jedną półkę, posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3- 
kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca 
uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. 
Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A. 

 

Sam A 211 Mw 
 
 
 
 
 

Art.0834206 
 
 
 

1200 x 430 x 450 
 
 
 

48 
 
 
 

1 456,- 
 
 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – 
poufne. Szafa wyposażona w dwie półki, posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3- 
kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca 
uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. 
Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A. 

 

Sam A 331 Mw 
 
Sam A 333 Mw 
 
 
 

Art.0834306 
 

Art.0834207 
 
 
 

1500 x 700 x 460 
 
1500 x 700 x 500 
 
 
 

79 
 

83 
 
 
 

1 631,- 
 

1 645,- 
 
 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – 
poufne. Szafa wyposażona w trzy półki, posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3- 
kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca 
uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. 
Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A. 
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Sam A 433 Mw 
 
Sam A 443 Mw 
 
 
 

Art.0834307 
 

Art.0834308 
 
 
 

1800 x 700 x 500 
 
1800 x 800 x 500 
 
 
 

97 
 

106 
 
 
 

1 751,- 
 

1 812,- 
 
 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – 
poufne. Szafa wyposażona w cztery półki, posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3- 
kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca 
uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. 
Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A. 
 
 
 
 

 

Sam A 332 Mw 
 
Sam A 334 Mw 
 
 
 

Art.0835306 
 

Art.0835207 
 
 
 

1500 x 700 x 460 
 
1500 x 700 x 500 
 
 
 

85 
 

89 
 
 
 

1 830,- 
 

1 845,- 
 
 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – 
poufne. Szafa wyposażona w dwie półki oraz schowek 
zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3- 
kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca 
uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. 
Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A. 
 
 
 
 

 

Sam A 434 Mw 
 
Sam A 444 Mw 
 
 
 

Art.0835307 
 

Art.0835308 
 

 
 
 
 

1800 x 700 x 500 
 
1800 x 800 x 500 
 
 
 

104 
 

112 
 
 
 

1 953,- 
 

2 012,- 
 
 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.A – 
poufne. Szafa wyposażona w trzy półki oraz schowek 
zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). Ryglowanie 3- 
kierunkowe. Od strony zawiasów listwa ryglująca 
uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. 
Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy A. 
 
 
 

 
kl. B – TAJNE 
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Sam B 111 Mw 
 
 
Sam B 123 Mw 
 

Art.0836106 
 
 

Art.0836107 

900 x 430 x 450 
 
 
900 x 500 x 500 

70 
 
 

82 

2 882,- 
 
 

3 023,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w jedną półkę, posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam B 111 Mz 
 
 
Sam B 123 Mz 
 
 

Art.0836103 
 
 

Art.0836104 

900 x 430 x 450 
 
 
900 x 500 x 500 
 

70 
 
 

82 

2 882- 
 
 

3 023,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w jedną półkę, posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam B 211 Mw 
 
 

Art.0836206 1200 x 430 x 450 92 3 034,- Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w dwie półki, posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 
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Sam B 211 Mz 
 
 

Art.0836203 
 

1200 x 430 x 450 92     3 034,- Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w dwie półki, posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam B 331 Mw 
 
 
Sam B 333 Mw 
 

Art.0836306 
 
 

Art.0836207 

1500 x 700 x 460 
 
 
1500 x 700 x 500 

145 
 
 

153 

3 390,- 
 
 

3 410,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w trzy półki, posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam B 331 Mz 
 
 
Sam B 333 Mz 
 
 
 

Art.0836303 
 
 

Art.0836204 

1500 x 700 x 460 
 
 
1500 x 700 x 500 
 

145 
 
 

153 

3 390,- 
 
 

3 410,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w trzy półki, posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

http://www.tanie-szafy-metalowe.pl                              tel. 509 419 689



 113

 

Sam B 433 Mw 
 
 
Sam B 443 Mw 
 

Art.0836307 
 
 

Art.0836308 

1800 x 700 x 500 
 
 
1800 x 800 x 500 

178 
 
 

191 

3 622,- 
 
 

3 750,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w cztery półki, posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam B 433 Mz 
 
 
Sam B 443 Mz 
 
 
 
 

Art.0836304 
 
 

Art.0836305 

1800 x 700 x 500 
 
 
1800 x 800 x 500 
 

178 
 
 

191 

3 622,- 
 
 

3 750,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w cztery półki, posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam B 332 Mw 
 
 
Sam B 334 Mw 
 

Art.0837306 
 
 

Art.0837207 

1500 x 700 x 460 
 
 
1500 x 700 x 500 

161 
 
 

168 

3 722,- 
 
 

3 743,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w dwie półki oraz schowek 
zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy 
umieszczone wewnątrz korpusu (Mw). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 
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Sam B 332 Mz 
 
 
Sam B 334 Mz 
 

Art.0837303 
 
 
Art.0837204 

1500 x 700 x 460 
 
 
1500 x 700 x 500 

161 
 
 

168 

3 722,- 
 
 

3 743,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w dwie półki oraz schowek 
zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam B 434 Mw 
 
 
Sam B 444 Mw 
 
 

Art.0837307 
 
 

Art.0837308 

1800 x 700 x 500 
 
 
1800 x 800 x 500 

195 
 
 

212 

3 957,- 
 
 

4 084,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w trzy półki oraz schowek zamykany 
oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone 
wewnątrz korpusu (Mw). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam B 434 Mz 
 
 
Sam B 444 Mz 
 
 
 
 

Art.0837304 
 
 
Art.0837305 
 

1800 x 700 x 500 
 
 
1800 x 800 x 500 
 

195 
 
 

212 

3 957,- 
 
 

4 084,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.B – 
tajne. Szafa wyposażona w trzy półki oraz schowek zamykany 
oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy umieszczone na 
zewnątrz korpusu (Mz). 
Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów listwa 
ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 
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kl. C – ŚCIŚLE TAJNE 

 

Sam C 111 Mz 
 
Sam C 123 Mz 
 
 
Sam C 111 Mw 
 
Sam C 123 Mw 
 
 
 

Art.0838103 
 

Art.0838104 
 
 

Art.0838106 
 

Art.0838107 

900 x 430 x 450 
 
900 x 500 x 500 
 
 
900 x 430 x 450 
 
900 x 500 x 500 
 
 

93 
 

107 
 
 

93 
 

107 

3 978,- 
 

4 166,- 
 
 

3 978,- 
 

4 166,- 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.C – 
ściśle tajne. Szafa wyposażona w jedną półkę, posiada 
zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz 
korpusu (Nw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony 
zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy 
odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w 
zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny 
w klasie.  

 

Sam C 211 Mz 
 
 
Sam C 211 Mw 
 
 
 
 

Art.0838203 
 
 

Art.0838206 
 

1200 x 430 x 450 
 
 
1200 x 430 x 450 

121 
 
 

121 

4 183,- 
 
 

4 183,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.C – 
ściśle tajne. Szafa wyposażona w dwie półki., posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu 
(Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów 
baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam C 331 Mz 
 
Sam C 333 Mz 
 
 
Sam C 331 Mw 
 
Sam C 333 Mw 
 
 
 
 

Art.0838303 
 

Art.0838204 
 
 

Art.0838306 
 
 

Art.0838207 

1500 x 700 x 460 
 
1500 x 700 x 500 
 
 
1500 x 700 x 460 
 
1500 x 700 x 500 
 
 

203 
 

211 
 
 

203 
 

211 

4 666,- 
 

4 693,- 
 
 

4 666,- 
 

4 693,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.C – 
ściśle tajne. Szafa wyposażona w trzy półki, posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu 
(Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów 
baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 
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Sam C 433 Mz 
 
Sam C 443 Mz 
 
 
Sam C 433 Mw 
 
Sam C 443 Mw 
 
 
 

Art.0838304 
 

Art.0838305 
 
 

Art.0838307 
 

Art.0838308 

1800 x 700 x 500 
 
1800 x 800 x 500 
 
 
1800 x 700 x 500 
 
1800 x 800 x 500 
 

248 
 

272 
 
 

248 
 

272 

4 981,- 
 

5 147,- 
 
 

4 981,- 
 

5 147,- 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.C – 
ściśle tajne. Szafa wyposażona w cztery półki, posiada 
zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz 
korpusu (Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony 
zawiasów baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy 
odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w 
zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny 
w klasie B. 

 

Sam C 332 Mz 
 
Sam C 334 Mz 
 
 
Sam C 332 Mw 
 
Sam C 334 Mw 
 
 
 
 

Art.0839303 
 
Art.0839204 
 
 
Art.0839306 
 
Art.0839207 

1500 x 700 x 460 
 
1500 x 700 x 500 
 
 
1500 x 700 x 460 
 
1500 x 700 x 500 
 

210 
 

218 
 
 

210 
 

218 

5 000,- 
 

5 027- 
 
 

5 000,- 
 

5 027,- 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.C – 
ściśle tajne. Szafa wyposażona w dwie półki oraz schowek 
zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu 
(Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów 
baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 

 

Sam C 434 Mz 
 
Sam C 444 Mz 
 
 
Sam C 434 Mw 
 
Sam C 444 Mw 
 
 
 
 

Art.0839304 
 
Art.0839305 
 
 
Art.0839307 
 
Art.0839308 
 
 

1800 x 700 x 500 
 
1800 x 800 x 500 
 
 
1800 x 700 x 500 
 
1800 x 800 x 500 
 

255 
 

280 
 
 

255 
 

280 

5 315,- 
 

5 481,- 
 
 

5 315,- 
 

5 481,- 
 

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl.C – 
ściśle tajne. Szafa wyposażona w trzy półki oraz schowek 
zamykany oddzielnym zamkiem. Szafa posiada zawiasy 
umieszczone na zewnątrz korpusu (Mz) lub wewnątrz korpusu 
(Mw). Ryglowanie 4- kierunkowe. Od strony zawiasów 
baskwile stałe uniemożliwiające wyjęcie drzwi przy odciętych 
zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek 
kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie 
B. 
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Sejfy 
Sejfy dwupłaszczowe do przechowywania przedmiotów wartościowych wg norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejfy w 0, I i II klasie odporności na 
włamanie. Proponujemy sejfy gabinetowe, meblowe i ściennne. Dno sejfu posiada otwór z przeznaczeniem do przykręcania do podłoża. Dodatkowo 
korpus może posiadać mocowanie tylne. Sejfy posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej– klasa wyrobów 0, I, II. 
W sejfach istnieje możliwość zastosowania różnorodnych zamków (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny, na kartę), jak również 
zainstalowania dodatkowych półek (z płynną regulacją wysokości) lub schowków.  
Konstrukcja sejfu zapewnia optymalną ochronę przed: 
 - włamaniem za pomocą narzędzi mechanicznych 
 - włamaniem za pomocą  narzędzi termicznych 
- podważaniem  drzwi 
 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Wymiary wewnętrzne 
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

waga CENA 
 netto 

OPIS 

SEJFY GABINETOWE  kl. 0 

 

LSP 0 60 
 

Art.3901101 600 x 540 x 435 464 x 410 x 305 100 2 262,- 
 

 

LSP 0 80 
LSP 0 100 
 

Art.3902102 
Art.3903102 

800 x 540 x 435 
1000 x 540 x 435 

664 x 410 x 305 
864 x 410 x 305 

126 
148 

2 538,- 
2 815,- 

Sejf dwupłaszczowy. Pomiędzy 
płaszczami stalowe wzmocnienie 
oraz wypełnienie materiałem 
niepalnym. Korpus sejfu z 
podwójną ścianą z blachy o gr. 3 
mm i 2 mm, drzwi z płyty stalowej 
grubości 10 mm, ryglowanie 4-
kierunkowe poprzez od trzech do 
pięciu baskwili 25 mm, po jednym 
baskwilu góra i dół. Od strony 
zawiasów baskwile stałe 
uniemożliwiające wyjęcie drzwi 
przy odciętych zawiasach. Gładko 
obłożony metalowy płaszcz 
eliminuje punkty zaczepienia dla 
narzędzi włamaniowych. Sejf 
standardowo wyposażony w jeden 
zamek w kl. A L&F 3007. 
Opcjonalne wyposażenie: zamek 
szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 
(A) lub S&G 6741-019 (A) oraz 
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LSP 0 120 
LSP 0 140 
LSP 0 160 

Art.3904103 
Art.3905103 
art.3906103 

1200 x 540 x 435 
1400 x 540 x 435 
1600 x 640 x 435 

1064 x 410 x 305 
1264 x 410 x 305 
1464 x 510 x 305 

174 
197 
251 

3 094,- 
3 373,- 
3 648,- 

 

LSP 0 180 Art.3907104 1800 x 640 x 435 1664 x 510 x 305 278 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 926,- 

zamek szyfrowy elektroniczny LG 
3802 (B). 

SEJFY GABINETOWE  kl. I 

 

LSP I 65 
LSP I 80 
LSP I 100 

Art.3932201 
Art.3908201 
Art.3909201 

650 x 600 x 520 
800 x 600 x 520 
1000 x 600 x 520 

470 x 415 x 330 
620 x 415 x 330 
820 x 415 x 330 

99 
130 
154 

2 345,- 
2 610,- 
2 876,- 

Sejf dwupłaszczowy. Pomiędzy 
płaszczami stalowe wzmocnienie 
oraz wypełnienie materiałem 
niepalnym. Korpus sejfu z 
podwójną ścianą o grubościach 2,5 
mm i 2 mm, wypełnienie specjalne 
stosownie do wymagań. Drzwi 
wykonane z potrójnego płaszcza z 
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LSP I 120 
LSP I 140 

Art.3910302 
Art.3911302 

1200 x 700 x 520 
1400 x 700 x 520 

1020 x 515 x 330 
1220 x 515 x 330 

216 
229 

3 141,- 
3 407,- 

 

 

LSP I 160 
LSP I 180 

Art.3912303 
Art.3913303 

1600 x 700 x 520 
1800 x 700 x 520 
 
 
 
 
 
 
 

1420 x 515 x 330 
1620 x 515 x 330 

279 
298 

3 673,- 
3 938,- 

zabezpieczeniem przed 
wierceniem i   cięciem gazowym, 
o grubościach 4 mm, 2,5 mm, 2 
mm. Ryglowanie 4- kierunkowe 
poprzez trzy baskwile boczne, po 
jednym baskwilu góra i dół (rygle 
40 mm). Od strony zawiasów 
listwa ryglująca. Mechanizm 
ryglowy wyposażony jest w 
urządzenie blokujące baskwile w 
przypadku próby włamania. Sejf 
standardowo wyposażony w jeden 
zamek w kl. A L&F 3007. 
Opcjonalne wyposażenie: zamek 
szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 
(A) lub S&G 6741-019 (A) oraz 
zamek szyfrowy elektroniczny LG 
3802 (B).  

SEJFY GABINETOWE  kl. II 

 

LSP II 65 
LSP II 80 
LSP II 100 

Art.3933201 
Art.3914201 
Art.3915201 

650 x 600 x 520 
800 x 600 x 520 
1000 x 600 x 520 

470 x 415 x 330 
620 x 415 x 330 
820 x 415 x 330 

130 
188 
228 

2 851,- 
3 069,- 
3 357,- 

 

LSP II 120 
LSP II 140 
 

Art.3916302 
Art.3917302 

1200 x 700 x 520 
1400 x 700 x 520 

1020 x 515 x 330 
1220 x 515 x 330 

290 
333 

3 648,- 
3 938,- 

Sejf dwupłaszczowy. Pomiędzy 
płaszczami stalowe wzmocnienie o 
specjalnym kształcie oraz 
wypełnienie materiałem 
niepalnym. Korpus sejfu z 
podwójną ścianą, o grubościach 
2,5 mm i 2 mm, wypełnienie 
specjalne stosownie do wymagań. 
Drzwi z potrójnego płaszcza z 
zabezpieczeniem przed 
wierceniem i   cięciem gazowym, 
o grubościach 4 mm, 2,5 mm, 2 
mm. Ryglowanie 4- kierunkowe: 
poprzez trzy baskwile boczne, po 
jednym baskwilu góra i dół) rygle 
40 mm). Od strony zawiasów 
listwa ryglująca. Mechanizm 
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LSP II 160 
LSP II 180 

Art.3918303 
Art.3919303 

1600 x 700 x 520 
1800 x 700 x 520 

1420 x 515 x 330 
1620 x 515 x 330 

377 
422 

4 229,- 
4 518,- 

ryglowy wyposażony jest w 
urządzenie blokujące baskwile w 
przypadku próby włamania. Sejf 
standardowo wyposażony w jeden 
zamek w kl. A L&F 3007. 
Opcjonalne wyposażenie: zamek 
szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 
(A) lub S&G 6741-019 (A) oraz 
zamek szyfrowy elektroniczny LG 
3802 (B). 
 

SEJFY MEBLOWE  kl. I 

 

LSG 40 
LSG 50 

Art.3920401 
Art.3921401 

400 x 510 x 435 
500 x 510 x 435 

294 x 407 x 300 
394 x 407 x 300 

77 
89 

1 981,- 
2 115,- 

Sejf posiada podwójną ścianę 
korpusu ze scalonym 
opancerzeniem profilowym, o 
grubościach 3 mm i 1,5 mm, 
specjalną ochronę w obrębie 
zamka oraz zabezpieczenie przed 
wyjęciem  drzwi przy odciętych 
zawiasach. Drzwi wykonane z 
potrójnego płaszcza o grubościach 
10 mm, 2,5 mm, 1,5 mm. 
Ryglowanie 4- kierunkowe: 
poprzez trzy baskwile boczne, po 
jednym baskwilu góra i dół) rygle 
35 mm). Od strony zawiasów 
listwa ryglująca. Mechanizm 
ryglowy wyposażony jest w 

http://www.tanie-szafy-metalowe.pl                              tel. 509 419 689



 121

 

LSG 60 
LSG 70 
LSG 80 
LSG 90 
LSG 100 
LSG 120 

Art.3922402 
Art.3923402 
Art.3924402 
Art.3925402 
Art.3926402 
Art.3927402 

600 x 510 x 435 
700 x 510 x 435 
800 x 510 x 435 
900 x 510 x 435 
1000 x 510 x 435 
1200 x 510 x 435 

494 x 407 x 300 
594 x 407 x 300 
694 x 407 x 300 
794 x 407 x 300 
894 x 407 x 300 
1094 x 407 x 300 

103 
113 
125 
138 
148 
173 

 
 
 

2 248,- 
2 380,- 
2 514,- 
2 645,- 
2 780,- 
2 911,- 

urządzenie blokujące baskwile w 
przypadku próby włamania 
Zastosowano izolację 
przeciwpożarową w całej bryle 
sejfu. Sejf standardowo 
wyposażony w jeden zamek w kl. 
A L&F 3007. Opcjonalne 
wyposażenie: zamek szyfrowy 
mechaniczny LG 3330-1 (A) lub 
S&G 6741-019 (A) oraz zamek 
szyfrowy elektroniczny LG 3802 
(B). 

SEJFY ŚCIENNE  kl. I 

 

LSS 40 
LSS 41 
 

Art.3928501 
Art.3928601 

394 x 504 x 298 
394 x 504 x 378 

294 x 407 x 220 
294 x 407 x 300 

40 
42 

1 439,- 
1 462,- 

 

LSS 50 
LSS 51 
LSS 60 
LSS 61 
LSS 70 
LSS 71 

Art.3929501 
Art.3929601 
Art.3930502 
Art.3930602 
Art.3931502 
Art.3931602 

494 x 504 x 298 
494 x 504 x 378 
594 x 504 x 298 
594 x 504 x 378 
694 x 504 x 298 
694 x 504 x 378 

394 x 407 x 220 
394 x 407 x 300 
494 x 407 x 220 
494 x 407 x 300 
594 x 407 x 220 
594 x 407 x 300 
 

48 
49 
55 
58 
63 
66 
 
 

1 534,- 
1 558,- 
1 697,- 
1 669,- 
1 727,- 
1 765,- 

Sejf posiada podwójną ścianę 
korpusu o grubościach 12 i 1,5 
mm specjalną ochronę w obrębie 
zamka oraz zabezpieczenie przed 
wyjęciem  drzwi przy odciętych 
zawiasach. Drzwi z płaszcza 
potrójnego o grubościach 10 mm, 
2,5 mm, 1,5 mm.  Zawiasy, 
klamka oraz szyldy zamków 
schowane w drzwiach sejfu. Sejf 
do zabudowy w ścianie budynku.  
Sejf standardowo wyposażony w 
jeden zamek w kl. A L&F 3007. 
Opcjonalne wyposażenie: zamek 
szyfrowy mechaniczny LG 3330-1 
(A) lub S&G 6741-019 (A) oraz 
zamek szyfrowy elektroniczny LG 
3802 (B). 
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Szafa na broń i amunicję 
Szafy  do przechowywania broni długiej, myśliwskiej, sportowej, zarówno jedno- jak i do dwu- lufowej, jak również do broni krótkiej 
Na wewnętrznej stronie drzwi zamocowane są dodatkowe uchwyty. Szafy metalowe do przechowywania broni i amunicji posiadają certyfikowane 
zamki. Zamki posiadają świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. 
Szafy na broń występują również w wersji lżejszej - na indywidualne potrzeby. Szafy te również posiadają atestowane zamki. Występują w wersji: na 
broń długą i na broń krótką – ze skrytkami. 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 
wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

SzBs Art. 9801152 1500 x 500 x 300 106 1 878,- Szafa do przechowywania broni długiej, myśliwskiej, sportowej, 
zarówno jedno- jak i do dwu- lufowej 
Drzwi wyposażone w 6 baskwili – po 1 u góry i u dołu i 4 w 
poziomie. Drzwi z uchwytem z zamkiem zabezpieczającym z 
blokadą w sześciu punktach oraz dodatkowym zamkiem blokującym 
rygle drzwi szafy. 
Szafa wyposażona w dodatkowy schowek na amunicje zamykany 
oddzielnym zamkiem. Na wewnętrznej stronie drzwi zamocowane 
jest  dodatkowe pudełko i uchwyt na wyciory. 

 

SzB5t Art. 9801723 1500 x 480 x 320 
 

53 856,- Szafa do przechowywania broni długiej, myśliwskiej, sportowej, 
zarówno jedno- jak i do dwu- lufowej. Szafa wykonana w wersji 
lżejszej. 
 

 

SzB5ts Art. 9802165 1500 x 480 x 320 
 

74 1 284,- Szafa do przechowywania broni krótkiej – wyposażona w 5 skrytek. 
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