
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafki kartotekowe, szafki na cd, szafki na rysunki



 

Szafki kartotekowe Szk 
 

 OZNACZENIE WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY wewnętrzne  

szuflad w  mm 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

CENA 

netto 

OPIS 

 

Szk 101 lx 715 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 

330 x 585 

34 615,- 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 1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 

330 x 585 

47 749,- 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 1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 

330 x 585 

58 878,- 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 1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 

330 x 585 

70 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. 



 

 

Szk 102 lx 715 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

56 864,- 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 1000 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 

690 x 585 

75 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 1285 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 

690 x 585 

95 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 605 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 

460 x 585 

40 610,-- 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 830 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 

460 x 585 

52 745,- 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 1060 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 

460 x 585 

84 900,- 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. 

 

Szk 304 lx 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 1285 x 775 x 630 100 (frontu 223) x 

690 x 585 

105 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 715 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 

690 x 585 

74 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 1000 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 

690 x 585 

103 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 1285 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

132 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. 

 

 

 

Szk 104 715 x 481 x 630 244 (frontu 280) x 

398 x 585  

44 719,- 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 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 1285 x 481 x 630 244 (frontu 280) x 

398 x 585 

76 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 1240 x 535 x 630 330 (frontu 365) x 
450 x 585 

72  953,- Szafka kartotekowa trzy-szufladowa przystosowana do teczek 
zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). 

Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 114 715 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 

432 x 585 

47 594,- 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 115 715 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 

432 x 585 

52 673,- 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 116 715 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 117 715 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. 

 

Szk 214 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 1000 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

79 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. W każdej 

szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 

ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 

dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 

50 kg. 

 

Szk 318/3 830 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. W każdej 

szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 

ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 

dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 

50 kg. 

 

Szk 318/4 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. W każdej 

szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 

dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 



 
50 kg. 

 

Szk 318 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. W każdej 
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 

ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 

dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 

50 kg. 

 

Szk 318/6 

(Szk318 S10) 

1510 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 

522 x 585 

100 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. W każdej 

szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. 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 

115 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. W każdej 

szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 

ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 

dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 

50 kg. 



 

 

Szk 318/1/5 
jedno-

rzędowa 

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 1285 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 

522 x 585 

94 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 1285 x 520 x 630 150 (frontu 223) x 

432 x 585 

81 970,- 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 1285 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 

432 x 585 

81 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. 



 

 

Szk 322 1285 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 
432 x 585 

91 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 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 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. 

 

Szk 101st 715 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 

330 x 585 

31 472,- 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. 



 

 

Szk 201st 1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

40 576,- 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 1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 

330 x 585 

53 670,- 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 1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 

330 x 585 

71 875,- 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 715 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 

690 x 585 

53 728,- 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 1000 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

73 860,- 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. 

 

Szk 302 st 1285 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 

690 x 585 

89 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 1285 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 

460 x 585 

77 889,- 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 605 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 

460 x 585 

36 550,-- 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 830 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 

460 x 585 

49 665,- 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 1060 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

65 795,- 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. 

 

Szk 305 st 1285 x 775 x 630 100 (frontu 223) x 

690 x 585 

98 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 715 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 

690 x 585 

72 957,- 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 1000 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

103 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 1285 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

122 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. 

 

 

Szk 201 lx 

z blokadą 

wysuwu 

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 
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 lx 

z blokadą 

wysuwu 

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 lx 
z blokadą 

wysuwu 

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 lx 

z blokadą 

wysuwu 

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. 

 

Szk 302 lx 

z blokadą 

wysuwu 

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 

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. 

 

Szk 301og 1380 x 530 x 635 

 

 

 

 

251 (frontu 318) x 

386 x 540 

114 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szafki na CD-romy 

 
 OZNACZENIE 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 33 630 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm 

wysokość użytkowa szuflady 155 mm 
55 634,- 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 35 956 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm 

wysokość użytkowa szuflady 155 mm 
83 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 1282 x 505 x 565 głębokość użytkowa szuflady 505 mm 

wysokość użytkowa szuflady 155 mm 
108 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. 

 



 

 

Szafy do przechowywania rysunków Srm 

 
 

 OZNACZENIE 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 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 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 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 

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 

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

 

 

 

 

 

Srm 100 st 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 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 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. 

 


