
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,- 

 

 

P411 – listwy drewniane 

P411 – listwy plastikowe 

PSUM 02010102 

PSUM 02010103 

405 x 399 x 745  116,- 

125,- 

 

 

P321 – listwy drewniane 

P321 – listwy plastikowe 

PSUM  01010202 
PSUM  01010203 

 

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 

PSUM  02010202 
PSUM  02010203 

 

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 

PSUM  01010302 
PSUM  01010303 

 

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 

PSUM  02010302 
PSUM  02010303 

 

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 

PSUM  03010202 
PSUM  03010203 

 

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 

PSUM  04010202 
PSUM  04010203 

 

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 

PSUM  03010302 
PSUM  03010303 

 

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 

PSUM  04010302 
PSUM  04010303 

 

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. 

 

P313 – listwy drewniane 

P313 – listwy plastikowe 

PSUM 05010102 

PSUM 05010103 

410 x 299 x 735 

 

 110,- 

121,- 

Wersja tańsza podstaw. 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,- 

Wersja tańsza podstaw. 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 

PSUM  05010202 
PSUM  05010203 

 

410 x 599 x 735 7 

7,50 

137,- 

152,- 

Wersja tańsza podstaw. 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 

PSUM  06010202 
PSUM  06010203 

 

410 x 799 x 735 7 
7,60 

147,- 
169,- 

Wersja tańsza podstaw. 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 

PSUM  05010302 
PSUM  05010303 

 

410 x 899 x 735 7,5 

8,30 

192,- 

217,- 

Wersja tańsza podstaw. 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 

PSUM  06010302 
PSUM  06010303 

 

410 x 1199 x 735 8,5 

9,50 

201,- 

234,- 

Wersja tańsza podstaw. 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 

 

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 PSUM  07010202 

 
405 x 599 x 745 10,20 212,- Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy 

składane (Ssm 300, Ssm 301) oraz szafy ubraniowe  (Sum 

320.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane. 

 

Pw 421 PSUM  08010202 

 
405 x 799 x 745 11,50 220,- Podstawa wysuwana. Na podstawie można ustawiać szafy 

składane (Ssm 400, Ssm 401) oraz szafy ubraniowe  (Sum 

420.) Siedzisko tworzą lakierowane listwy drewniane. 

 

Pw 331 PSUM  07010302 

 
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 PSUM  08010302 

 
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. 

 

 


