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Szafy socjalne

BHP300/1/1   

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 20 kg

JEDNODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

wyposażona jest w półkę górną, wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

• Podstawa – ławeczka 

  (wysokość całości 2157 mm) - Ł

• Podstawa – wysuwana ławka 

  (wysokość całości 2157 mm) - ŁW

• Podstawa – nogi 

  (wysokość całości 1852 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Perforacja drzwi - P

• 3-punktowe ryglowanie - T

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

319 zł

BHP300/1/2

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 19 kg

Wysokość skrytki:

830 mm

DWUDRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie 

i dwóch rzędach. Każda z komór wyposażona 

jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki 

ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest 

z blachy czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

349 zł

BHP300/1/3

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 19,5 kg

Wysokość skrytki:

545 mm

TRZYDRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

399 zł

BHP300/1/4

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 20 kg

Wysokość skrytki:

405 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie 

i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki 

zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona 

na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

439 zł

BHP300/1/5

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 21 kg

Wysokość skrytki:

305 mm

PIĘCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie 

i pięciu rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

490 zł
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BHP900/3/9

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 48 kg

Wysokość skrytki:

545 mm

DZIEWIĘCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

950 zł

BHP900/3/12

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 50 kg

Wysokość skrytki:

405 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach 

i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1060 zł

BHP900/3/15

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 53 kg

Wysokość skrytki:

320 mm

PIĘTNASTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach 

i pięciu rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1170 zł

BHP1200/4/4

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 63,5 kg

CZTERODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w półkę górną, wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi (wysokość całości 

1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  3-punktowe ryglowanie - T

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1004 zł

BHP1200/4/8

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 62 kg

Wysokość skrytki:

830 mm

OŚMIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i dwóch rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1100 zł

Szafy socjalne
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Szafy socjalne

BHP1200/4/12

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 63 kg

Wysokość skrytki:

545 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1250 zł

BHP1200/4/16

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 66 kg

Wysokość skrytki:

405 mm

SZESNASTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1400 zł

BHP1200/4/20

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1800 mm

waga: 69 kg

Wysokość skrytki:

320 mm

DWUDZIESTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i pięciu rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 2157 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 2157 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1852 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Perforacja drzwi - P

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1580 zł
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Szafy biurowe

BUN/1-1

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 420 mm / 500 mm

waga: 12,5 kg

SZAFA BIUROWA 

Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszone 

na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej 

o grubości 0,8 –1,0 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

330 zł

BU/2-1

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 420 mm / 1220 mm

waga: 30 kg

SZAFA BIUROWA 

Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszone 

na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w dwie 

półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy 

czarnej o grubości 0,8 –1,0 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym. Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

520 zł

BU/4-1

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 420 mm / 1920 mm

waga: 46 kg

SZAFA BIUROWA 

Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszone 

na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w cztery 

półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy 

czarnej o grubości 0,8 –1,0 mm, malowana 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym. Udźwig półki: 50 kg

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

740 zł

BUS/3-1

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 420 mm / 1920 mm

waga: 50 kg

SZAFA BIUROWA 

Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszone 

na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w skrytkę 

zamocowaną w górnej części, zamykaną zamkiem 

krzywkowym, ryglującym w trzech punktach oraz 

trzy półki przestawne co 90 mm. Szerokość skrytki 

dopasowana jest do szerokości szafy. Wykonana 

z blachy czarnej o grubości 0,8 –1,0 mm, malowana 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym. Udźwig półki: 50 kg

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

920 zł

BU/2E

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 420 mm / 1220 mm

waga: 58 kg

SZAFA NA KOMPUTER 

Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone 

na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w dwie 

półki przestawne co 90 mm po jednej stronie, oraz 

jedną półkę po drugiej jak również wysuwaną półkę 

z miejscem na klawiaturę. Wykonana z blachy 

czarnej o grubości 0,8 –1,0 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym. Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

1220 zł
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Szafy biurowe

BUN/1-1W

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 340 mm / 450 mm

waga: 12 kg

SZAFA BIUROWA WISZĄCA 

Posiada jedno skrzydło drzwi uchylnych zawieszone 

na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktachi wykończonym uchwytem 

klamkowym.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

310 zł

BUN/1W

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 340 mm / 450 mm

waga: 16,5 kg

SZAFA BIUROWA WISZĄCA 

Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone 

na zawiasach kołkowych. Wykonana z blachy czarnej 

o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

370 zł

BPN/1W

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 370 mm / 450 mm

waga: 17,5 kg

SZAFA BIUROWA WISZĄCA 

Wyposażona w system drzwi przesuwnych, 

znajduje szerokie zastosowanie w niewielkich 

pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na 

otwieranie drzwi skrzydłowych. Wykonana z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Zamykana zamkiem bębenkowym wciskanym.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

530 zł

BU/2K

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 420 mm / 1380 mm

waga: 55 kg

SZAFA BIUROWA NA KÓŁKACH

Szafa biurowa posiada dwa skrzydła drzwi 

uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. 

Wyposażona jest w dwie półki przestawne co 

90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości 

0,8 –1,0 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem 

baskwilowym, ryglującym w trzech punktach 

i wykończonym uchwytem klamkowym. Szafa 

posadowiona jest na 4 kółkach wykonanych 

z tworzywa sztucznego. Udźwig półki: 50 kg

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

950 zł
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Szafy witrynowe

BU-W/2

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 420 mm / 1220 mm

waga: 44 kg

DWUPÓŁKOWA SZAFA WITRYNOWA 

Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych 

na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,8 –1,0 mm. Drzwi szafy 

posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, 

zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem

klamkowym. Szafa wyposażona jest w dwie 

metalowe półki. Całość malowana jest farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

790 zł

BU-W/4

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 420 mm / 1920 mm

waga: 70 kg

CZTEROPÓŁKOWA SZAFA WITRYNOWA 

Posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych 

na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,8 –1,0 mm. Drzwi szafy 

posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, 

zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem 

klamkowym. Szafa wyposażona jest w cztery 

metalowe półki. Całość malowana jest farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

1199 zł

BU-W/3

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 420 mm / 1920 mm

waga: 69 kg

DWUDZIELNA SZAFA WITRYNOWA 

Część górna posiada dwa przeszklone szkłem 

hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych 

na zawiasach kołkowych oraz dwie metalowe półki. 

Część dolna wyposażona jest w jedną metalową półkę 

zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Szafa 

wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 –1,0 mm. 

Drzwi szafy zamykane są zamkami baskwilowymi, 

ryglującymi w trzech punktach i wykończonymi 

uchwytami klamkowymi. Całość malowana jest 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

1170 zł

BU-W/3s

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 420 mm / 1920 mm

waga: 50 kg

DWUDZIELNA SZAFA WITRYNOWA

Część górna i dolna posiada dwa przeszklone szkłem 

hartowanym skrzydła drzwi uchylnych, zawieszonych 

na zawiasach kołkowych. Część górna wyposażona 

jest w dwie metalowe półki, część dolna w jedną 

półkę. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,8 –1,0 mm. Drzwi szafy zamykane są zamkami 

baskwilowymi, ryglującymi w trzech punktach 

i wykończonymi uchwytami klamkowymi. 

Całość malowana jest farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi).

Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

1310 zł

BU-W/3-1

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 420 mm / 1920 mm

waga: 51 kg

DWUDZIELNA SZAFA WITRYNOWO-REGAŁOWA

Część górna jest otwarta, nie posiada drzwi.

Część dolna posiada dwa pełne skrzydła drzwi 

uchylnych zawieszonych na zawiasach kołkowych. 

Część górna wyposażona jest w dwie przestawne, 

metalowe półki, część dolna w jedną przestawną 

półkę. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,8 –1,0 mm. Drzwi szafy zamykane są zamkiem 

baskwilowym, ryglującym w trzech punktach 

i wykończonym uchwytem klamkowym. Całość 

malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-

-poliestrowymi). Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

850 zł
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Szafy witrynowe

BU-W/3-1s

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 420 mm / 1920 mm

waga: 54 kg

DWUDZIELNA SZAFA WITRYNOWO-REGAŁOWA 

Część górna jest otwarta, nie posiada drzwi. 

Część dolna posiada dwa przeszklone szkłem hartowanym 

skrzydła drzwi uchylnych zawieszonych na zawiasach 

kołkowych. Część górna wyposażona jest w dwie przestawne, 

metalowe półki, część dolna w jedną przestawną półkę. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8 –1,0 mm. 

Drzwi szafy zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym 

w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. 

Całość malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-

-poliestrowymi). Udźwig półki: 50 kg.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

960 zł

BUS/27

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 450 mm / 1800 mm

waga: 74 kg

Wysokość skrytki:

184 mm

SKRYTKOWA SZAFA posiada dwa skrzydła drzwi 

zewnętrznych uchylnych zawieszone na zawiasach

kołkowych. Wyposażona jest w dwadzieścia siedem 

osobno zamykanych zamkami krzywkowymi skrytek.

Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, 

malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-

-poliestrowymi). Drzwi zewnętrzne zamykane 

zamkiem ryglującym w trzech punktach. Skrytki 

rozmieszczone są w trzech kolumnach i dziewięciu 

rzędach. Szafa zapewnia niezbędną anonimowość 

użytkowników w codziennej pracy.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

1950 zł

Szafa do sali przesłuchań
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Meble szkolne

BHP300/1/1MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 18 kg

JEDNODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  3-punktowe ryglowanie - T

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

290 zł

BHP300/1/2MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 16,5 kg

Wysokość skrytki:

695 mm

DWUDRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie po dwa 

rzędy. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi). Skrytki zamykane 

zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

310 zł

BHP300/1/3MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 17 kg

Wysokość skrytki:

461 mm

JEDNODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

wyposażona jest w półkę górną, wieszaki boczne 

oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa 

wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 – 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

340 zł

BHP300/1/4MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 18 kg

Wysokość skrytki:

348 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie po 

cztery rzędy. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

380 zł

BHP600/2/2MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 31 kg

DWUDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

•  Skośny daszek - SK

•  3-punktowe ryglowanie - T

•  Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

465 zł
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Meble szkolne

BHP600/2/4MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 28,5 kg

Wysokość skrytki:

695 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach 

i dwóch rzędach. Szafa wyposażona jest w wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

500 zł

BHP600/2/6MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 29 kg

Wysokość skrytki:

461 mm

SZEŚCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

550 zł

BHP600/2/8MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 30,5 kg

Wysokość skrytki:

348 mm

OŚMIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach 

i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

610 zł

BHP900/3/3MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 44 kg

TRZYDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w każdym z trzech pionów 

w półkę górną i dolną, wieszaki boczne oraz drążek 

na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 

o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• 3-punktowe ryglowanie - T

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

690 zł

BHP900/3/6MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 40 kg

Wysokość skrytki:

695 mm

SZEŚCIORZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach 

i dwóch rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 

o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

730 zł
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Meble szkolne

BHP900/3/9MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 41 kg

Wysokość skrytki:

461 mm

DZIEWIĘCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 

o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

805 zł

BHP900/3/12MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 43,5 kg

Wysokość skrytki:

348 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach 

i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

905 zł

BHP1200/4/4MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 58 kg

CZTERODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w półkę górną i dolną, 

wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• 3-punktowe ryglowanie - T

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

900 zł

BHP1200/4/8MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 52 kg

Wysokość skrytki:

695 mm

OŚMIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i dwóch rzędach, wyposażona jest w wieszaki boczne 

oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach 

skrytek wykonane są otwory wentylacyjne.

Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Każde drzwi 

zamykane są zamkiem krzywkowym w systemie 

MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

960 zł

BHP1200/4/12MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 54 kg

Wysokość skrytki:

461 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•   Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1060 zł
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Meble szkolne

BHP1200/4/16MS

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1500 mm

waga: 57 kg

Wysokość skrytki:

348 mm

SZESNASTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i czterech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane 

są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1808 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1808 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1508 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

1190 zł

Meble przedszkolne

BHP300/1/1MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 16,5 kg

JEDNODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• 3-punktowe ryglowanie - T

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

280 zł

BHP300/1/2MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 15,5 kg

Wysokość skrytki:

595 mm

DWUDRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie 

i dwóch rzędach. Szafa wyposażona jest w wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

W drzwiach skrytek wykonane są otwory 

wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej 

o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - S

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

300 zł

BHP300/1/3MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 16 kg

Wysokość skrytki:

395 mm

TRZYDRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w jednej kolumnie 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

330 zł
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Meble przedszkolne

BHP600/2/2MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 29 kg

DWUDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

435 zł

BHP600/2/4MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 26 kg

Wysokość skrytki:

595 mm

CZTERODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach 

i dwóch rzędach. Szafa wyposażona jest w wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

W drzwiach skrytek wykonane są otwory 

wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 

o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

465 zł

BHP600/2/6MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 27 kg

Wysokość skrytki:

395 mm

SZEŚCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest 

z blachy czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na 

cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki - PŁB

Cena netto:

515 zł

BHP900/3/3MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 41 kg

TRZYDRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• 3-punktowe ryglowanie - T

• Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

665 zł

BHP900/3/6MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 37 kg

Wysokość skrytki:

595 mm

SZEŚCIORZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach 

i dwóch rzędach. W drzwiach skrytek wykonane 

są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 

o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

695 zł
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Meble przedszkolne

BHP900/3/9MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 38 kg

Wysokość skrytki:

395 mm

DZIEWIĘCIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w trzech kolumnach 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane są 

otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 

o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

770 zł

BHP1200/4/4MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 53 kg

CZTERODRZWIOWA SZAFA UBRANIOWA 

Wyposażona jest w półkę górną i dolną, wieszaki 

boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 

0,6 –1,5 mm, malowana farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi zamykane są 

zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. 

Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy 

ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• 3-punktowe ryglowanie - T

• Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

860 zł

BHP1200/4/8MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 49 kg

Wysokość skrytki:

595 mm

OŚMIODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i dwóch rzędach, wyposażona jest w wieszaki boczne 

oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skry-

tek wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest 

z blachy czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 

o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

920 zł

BHP1200/4/12/MP

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 mm / 1300 mm

waga: 50 kg

Wysokość skrytki:

395 mm

DWUNASTODRZWIOWA SZAFA SKRYTKOWA 

Skrytki rozmieszczone są w czterech kolumnach 

i trzech rzędach. W drzwiach skrytek wykonane 

są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy 

czarnej o grubości 0,6 –1,5 mm, malowana farbami 

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Każde drzwi zamykane są zamkiem krzywkowym 

w systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole 

wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) 

o grubości 1,0 mm.

Opcje dodatkowe:

•  Podstawa – ławeczka 

(wysokość całości 1658 mm) - Ł

•  Podstawa – wysuwana ławka 

(wysokość całości 1658 mm) - ŁW

•  Podstawa – nogi 

(wysokość całości 1358 mm) - N

• Skośny daszek - SK

• Półka na buty do ławeczki – PŁB

Cena netto:

1020 zł
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Ławki

Ł300

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 745 mm / 405 mm

waga: 6,5 kg

ŁAWKA 

Podstawa pod szafę BHP wykonana jest z profi lu 

zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm 

oraz profi lowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy 

drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi 

zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego 

zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy 

metalowe malowane są farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

115 zł

Ł1200

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 745 mm / 405 mm

waga: 15 kg

ŁAWKA 

Podstawa pod szafę BHP wykonana jest z profi lu 

zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm 

oraz profi lowanej blachy. Siedzisko tworzą listwy 

drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi 

zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego 

zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy 

metalowe malowane są farbami proszkowymi

(epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

260 zł

Ł300/2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 1500 mm / 405 mm

waga: 13 kg

ŁAWKA DWUSTRONNA 

Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest 

z profi lu zamkniętego o przekroju kwadratu 

30 x 30 mm oraz profi lowanej blachy. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem 

bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami 

z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

210 zł

Ł400/2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

400 mm / 1500 mm / 405 mm

waga: 14,5 kg

ŁAWKA DWUSTRONNA 

Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest 

z profi lu zamkniętego o przekroju kwadratu 

30 x 30 mm oraz profi lowanej blachy. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem 

bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami 

z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

230 zł

Ł600/2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

600 mm / 1500 mm / 405 mm

waga: 17,5 kg

ŁAWKA DWUSTRONNA 

Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest 

z profi lu zamkniętego o przekroju kwadratu 

30 x 30 mm oraz profi lowanej blachy. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem 

bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami 

z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

290 zł
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Ławki

Ł800/2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

800 mm / 1500 mm / 405 mm

waga: 20 kg

ŁAWKA DWUSTRONNA 

Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest 

z profi lu zamkniętego o przekroju kwadratu 

30 x 30 mm oraz profi lowanej blachy. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem 

bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami 

z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

320 zł

Ł900/2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

900 mm / 1500 mm / 405 mm

waga: 21,5 kg

ŁAWKA DWUSTRONNA 

Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest 

z profi lu zamkniętego o przekroju kwadratu 

30 x 30 mm oraz profi lowanej blachy. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem 

bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami 

z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

345 zł

Ł1200/2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 1500 mm / 405 mm

waga: 29 kg

ŁAWKA DWUSTRONNA 

Podstawa pod dwie szafy BHP wykonana jest 

z profi lu zamkniętego o przekroju kwadratu 

30 x 30 mm oraz profi lowanej blachy. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem 

bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami 

z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

480 zł

ŁW300

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 –745 mm / 405 mm

waga: 9 kg

ŁAWKA WYSUWANA 

Podstawa pod szafę BHP wykonana jest z profi lu 

zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm.

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem 

bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami 

z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

175 zł

ŁW1200

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 490 – 745 mm / 405 mm

waga: 17 kg

ŁAWKA WYSUWANA 

Podstawa pod szafę BHP wykonana jest z profi lu 

zamkniętego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm.

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem 

bezbarwnym. Nogi zakończone są zaślepkami 

z tworzywa sztucznego zapobiegającymi rysowaniu 

podłogi. Elementy metalowe malowane są farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

310 zł
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Ławki

Ł1000

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1000 mm / 350 mm / 405 mm

waga: 13,5 kg

ŁAWECZKA SZATNIOWA 

Wykonana jest z profi lu zamkniętego 

o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. 

Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa 

sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte 

lakierem bezbarwnym.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

250 zł

Ł1500

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1500 mm / 350 mm / 405 mm

waga: 18 kg

ŁAWECZKA SZATNIOWA 

Wykonana jest z profi lu zamkniętego 

o przekroju kwadratu 30 x 30 mm. 

Nogi zakończone są zaślepkami z tworzywa 

sztucznego zapobiegającymi rysowaniu podłogi. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte 

lakierem bezbarwnym.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

330 zł

Zestawy szatniowe

ZS1000

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1000 mm / 380 mm / 1650 mm

waga: 25 kg

ZESTAW SZATNIOWY 

Z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań. 

Jako oparcie służą listwy drewniane poziome pokryte 

lakierem bezbarwnym. Podstawa pod wieszak 

wykonana jest z profi lu zamkniętego o przekroju 

kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy 

drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi 

zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego 

zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy 

metalowe malowane są farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Idealny w miejscach, 

gdzie występuje częsta zmiana wierzchniej odzieży.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

430 zł

ZS1500

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1500 mm / 380 mm / 1650 mm

waga: 33 kg

ZESTAW SZATNIOWY 

Z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań. 

Jako oparcie służą listwy drewniane poziome pokryte 

lakierem bezbarwnym. Podstawa pod wieszak 

wykonana jest z profi lu zamkniętego o przekroju 

kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy 

drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi 

zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego 

zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy 

metalowe malowane są farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Idealny w miejscach, 

gdzie występuje częsta zmiana wierzchniej odzieży.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

558 zł
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Zestawy szatniowe

ZS1000/2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1000 mm / 730 mm / 1650 mm

waga: 43 kg

ZESTAW SZATNIOWY, DWUSTRONNY 

Z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań. Jako 

oparcie służą listwy drewniane poziome pokryte 

lakierem bezbarwnym. Podstawa pod wieszak 

wykonana jest z profi lu zamkniętego o przekroju 

kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy 

drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi 

zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego 

zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy 

metalowe malowane są farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Idealny w miejscach, 

gdzie występuje częsta zmiana wierzchniej odzieży.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

734 zł

ZS1500/2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1500 mm / 730 mm / 1650 mm

waga: 57 kg

ZESTAW SZATNIOWY, DWUSTRONNY 

Z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań. Jako 

oparcie służą listwy drewniane poziome pokryte 

lakierem bezbarwnym. Podstawa pod wieszak 

wykonana jest z profi lu zamkniętego o przekroju 

kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworzą listwy 

drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Nogi 

zakończone są zaślepkami z tworzywa sztucznego 

zapobiegającymi rysowaniu podłogi. Elementy 

metalowe malowane są farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Idealny w miejscach, 

gdzie występuje częsta zmiana wierzchniej odzieży.

Opcje dodatkowe:

Cena netto:

998 zł

PW/1100

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1100 mm / 490 mm / 400 mm

waga: 16 kg

PÓŁKA WISZĄCA 

Do łączenia szaf BHP i ŁAWEK w funkcjonalne 

zestawy szatniowe. Półka wyposażona jest w uchwyt 

na wieszaki ubraniowe. Wykonana z blachy czarnej 

o grubości 0,8 – 2,0 mm, malowana farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

• Szafki BHP

• Ławka szatniowa Ł1000

Cena netto:

200 zł

PW/1600

Wymiary zewnętrzne szafy:

szerokość / głębokość / wysokość

1600 mm / 490 mm / 400 mm

waga: 22 kg

PÓŁKA WISZĄCA 

Do łączenia szaf BHP i ŁAWEK w funkcjonalne 

zestawy szatniowe. Półka wyposażona jest w uchwyt 

na wieszaki ubraniowe. Wykonana z blachy czarnej 

o grubości 0,8 – 2,0 mm, malowana farbami

proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).

Opcje dodatkowe:

• Szafki BHP

• Ławka szatniowa Ł1500

Cena netto:

270 zł
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Szafy z kołami na mapy, plany i montaże poligrafi czne

A1/5 PWK

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

980 mm / 680 mm / 650 mm

waga: 82 kg

Wymiary użytkowe szufl ady:

898 mm / 655 mm / 65 mm

waga: 8 kg

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA 

Przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych 

oraz montaży poligrafi cznych o maksymalnym formacie A1. Wykonana jest 

z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Szufl ady przesuwają się po prowadnicach 

teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana 

jednym centralnym zamkiem. Szafa posadowiona na 4 kołach, dwóch skrętnych 

z hamulcem oraz dwóch skrętnych bez hamulca. Zastosowanie zestawów 

kołowych umożliwia płynne i w pełni bezpieczne przemieszczanie szafy.

Cena netto:

1700 zł

A1/10 PWK

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

980 mm / 680 mm / 1025 mm

waga: 133 kg

Wymiary użytkowe szufl ady:

898 mm / 655 mm / 65 mm

waga: 8 kg

DZIESIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA 

Przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych 

oraz montaży poligrafi cznych o maksymalnym formacie A1. Wykonana jest 

z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Szufl ady przesuwają się poprowadnicach telesko-

powych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym 

centralnym zamkiem. Szafa posadowiona na 4 kołach, dwóch skrętnych 

z hamulcem oraz dwóch skrętnych bez hamulca. Zastosowanie zestawów 

kołowych umożliwia płynne i w pełni bezpieczne przemieszczanie szafy.

Cena netto:

2563 zł

A0/5 PWK

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1330 mm / 930 mm / 720 mm

waga: 123 kg

Wymiary użytkowe szufl ady:

1248 mm / 900 mm / 65 mm

waga: 13,5 kg

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA 

Przystosowana do przechowywania map, planów, dokumentacji technicznych 

oraz montaży poligrafi cznych o maksymalnym formacie A0. Wykonana jest 

z blachy czarnej o grubości 0,6 – 2,0 mm, malowana farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi). Szufl ady przesuwają się po prowadnicach telesko-

powych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym 

centralnym zamkiem. Szafa posadowiona na 4 kołach, dwóch skrętnych 

z hamulcem oraz dwóch skrętnych bez hamulca. Zastosowanie zestawów 

kołowych umożliwia płynne i w pełni bezpieczne przemieszczanie szafy.

Cena netto:

2068 zł

Skrytka

BHP/S

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

300 mm / 490 mm / 500 mm

waga: 7 kg

SZAFKA JEDNODRZWIOWA 

Zamykana kluczem w systemie MASTER KEY. 

Możliwość układania szaf w dowolnej kombinacji 

i łączenia ich ze sobą zaczepami.

Cena netto:

110 zł
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Biurka

B/1200P

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1200 mm / 800 mm / 770 mm

waga: 34 kg

BIURKO 

Wykonane jest z profi li metalowych z blachy 

o gr. od 0,8 – 2,0 mm, wyposażone w blat ze sklejki

o gr. 25 mm oraz ozdobne panele perforowane 

zamykające. Nogi na stopkach regulacyjnych.

Opcje dodatkowe:

• Kontener KB/4,

• Kontener KB/3,

Cena netto:

500 zł

B/1400P

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1400 mm / 800 mm / 770 mm

waga: 36 kg

BIURKO 

Wykonane jest z profi li metalowych z blachy 

o gr. od 0,8 – 2,0 mm, wyposażone w blat ze sklejki

o gr. 25 mm oraz ozdobne panele perforowane 

zamykające. Nogi na stopkach regulacyjnych.

Opcje dodatkowe:

• Kontener KB/4,

• Kontener KB/3,

Cena netto:

540 zł

B/1600P

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

1600 mm / 800 mm / 770 mm

waga: 40 kg

BIURKO 

Wykonane jest z profi li metalowych z blachy 

o gr. od 0,8 – 2,0 mm, wyposażone w blat ze sklejki

o gr. 25 mm oraz ozdobne panele perforowane 

zamykające. Nogi na stopkach regulacyjnych.

Opcje dodatkowe:

• Kontener KB/4,

• Kontener KB/3,

Cena netto:

590 zł

Szafy na teczki wiszące

AT4/2-2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

771 mm / 580 mm / 720 mm

waga: 36 kg

Wymiary użytkowe szufl ady:

668 mm / 500 mm / 295 mm

DWUSZUFLADOWA SZAFA 

Przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek 

zawieszkowych formatu A4 w poziomie, w dwóch rzędach. 

Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, 

malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). 

Szufl ady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych 

z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość 

zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne 

obciążenie prowadnic szufl ady: 80 kg. Szafa posiada blokadę 

pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szufl ady, co zachowuje 

jej stabilność.

Cena netto:

750 zł
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Szafy na płyty CD

CD/3

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

540 mm / 580 mm / 668 mm

waga: 34 kg

Wymiary użytkowe szufl ady:

458 mm / 500 mm / 175 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA NA PŁYTY CD 

W opakowaniach 125 x 142 mm. 3-szufl adowa szafa przystosowana 

do przechowywania 25 płyt CD w trzech rzędach każdej szufl ady. 

Wkładki umieszczone w szufl adach zamocowane są na stałe, umożliwiają 

jednoczesne, bezpieczne przechowywanie 225 płyt CD w szafi e.

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, 

malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szufl ady 

przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą 

przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. 

Maksymalne obciążenie szufl ady: 50kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca 

na wysunięcie tylko jednej szufl ady, co zachowuje jej stabilność.

Cena netto:

818 zł

CD/5

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

540 mm / 580 mm / 1038 mm

waga: 52 kg

Wymiary użytkowe szufl ady:

458 mm / 500 mm / 175 mm

PIĘCIOSZUFLADOWA SZAFA NA PŁYTY CD 

W opakowaniach 125 x 142 mm. 5-szufl adowa szafa przystosowana 

do przechowywania 25 płyt CD w trzech rzędach każdej szufl ady.

Wkładki umieszczone w szufl adach zamocowane są na stałe, umożliwiają 

jednoczesne, bezpieczne przechowywanie 375 płyt CD w szafi e.

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, 

malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szufl ady 

przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą 

przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. 

Maksymalne obciążenie szufl ady: 50kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca 

na wysunięcie tylko jednej szufl ady, co zachowuje jej stabilność.

Cena netto:

1228 zł

CD/7

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

540 mm / 580 mm / 1408 mm

waga: 71 kg

Wymiary użytkowe szufl ady:

458 mm / 500 mm / 175 mm

SIEDMIOSZUFLADOWA SZAFA NA PŁYTY CD 

W opakowaniach 125 x 142 mm. 7-szufl adowa szafa przystosowana 

do przechowywania 25 płyt CD w trzech rzędach każdej szufl ady.

Wkładki umieszczone w szufl adach zamocowane są na stałe, umożliwiają 

jednoczesne, bezpieczne przechowywanie 525 płyt CD w szafi e.

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, 

malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szufl ady 

przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą 

przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. 

Maksymalne obciążenie szufl ady: 50kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca 

na wysunięcie tylko jednej szufl ady, co zachowuje jej stabilność.

Cena netto:

1690 zł

Szafy na teczki wiszące

AT4/3-2

Wymiary zewnętrzne:

szerokość / głębokość / wysokość

771 mm / 580 mm / 1025 mm

waga: 51 kg

Wymiary użytkowe szufl ady:

668 mm / 500 mm / 295 mm

TRZYSZUFLADOWA SZAFA 

Przystosowana do przechowywania segregatorów oraz teczek 

zawieszkowych formatu A4 w poziomie, w dwóch rzędach. 

Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 – 2,0 mm, malowana 

farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Szufl ady przesuwają 

się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed 

wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. 

Maksymalne obciążenie prowadnic szufl ady: 80 kg. Szafa posiada 

blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szufl ady, 

co zachowuje jej stabilność.

Cena netto:

930 zł


