PRO

cabinet

T O P container

Dobra organzacja jest ważną częścią udanego i nowoczesnego biznesu. Wysokiej jakości system szaf PRO
łączy dobrą organizację z elastycznością. Możesz go zastosować w każdym pomieszczeniu dzięki bogatej
różnorodności dostępnych wymiarów i rozwiązań. Rezultatem jest trwały i funkcjonalny system szaf, który
pozwala na dowolność w kreowaniu własnej przestrzeni biurowej.
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Good organisation is a vital part of a successful, modern business. Our high quality PRO cabinets system
combines good organisation with individual flexibility. The PROcabinet system can be integrated into any
office, with a large choice of different widths and heights to suit all environments. The result is a durable,
flexible cabinet system that gives you the freedom to create your own office space.
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2250 mm

6OH

1880 mm

5OH

2250 mm

1510 mm

4OH

1140 mm

3OH

770 mm

2OH

30 mm

720 mm 2OH

TYPY SZAF SKRZYDŁOWYCH I REGAŁÓW

SYSTEMOWOŚĆ

SZAFKI PRZYBIURKOWE

COKOŁY I STELAŻE

TYPES OF HINGED DOOR CABINETS AND SHELVES

MODULARITY

ADD - ON CUPBOARDS

BASES AND FRAMES

“P”

“Z”

“P”

“Z”

Stopka poziomująca
Adjustment slider
720-730 mm

3OH + 3OH= 6OH
2OH + 3OH=

5OH
2OH + 2OH= 4OH

Stopka regulacyjna
Level adjusters
734-767 mm

420 mm

440 mm

Zawias obiektowy 270°
270° opening hinge
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420 mm

Zawias 100°
100° opening hinge

Stopka poziomująca
h=30 mm
Glides with height
adjustment screw
H=30 mm

420 mm

Zamek trzypunktowy
Cabinet lock

Domyk miękki
Door - decelerator

Poziomowanie
Height adjustment for cabinets

Uchwyt do półki
Shelf holder

Półka metalowa z przegrodami,
płytowa 25 mm, płytowa 18 mm
Metal shelf, melamine shelf 25 mm,
melamine shelf 18 mm

Szuflada na teczki zawieszane
Extension for hanging files

Cokół metalowy
h=30 mm
Metal base
H=30 mm

Stelaż metalowy 30x30
h=150 mm
Metal frame 30x30
H=150 mm

Wieszak
Pull-out clothes rail

Pinpanel
Pinpanel

Stelaż metalowy Ø30
h=150 mm
Metal frame Ø30
H=150 mm

5

BLENDY WYKOŃCZENIOWE
COVERS

Blenda boczna
Wall connection cover

Szafa kombi
Combination cabinet
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Blenda górna
Ceiling cover

Szafa aktowa
Hinged door cabinet

Szafo - regał
Combination cabinet

System szaf PRO wnosi wizualną różnorodność do pomieszczenia, zwraca na siebie uwagę ciekawym wzornictwem, które
oddaje żywą, nowoczesną atmosferę a zarazem podkreśla
unikalny styl mebli.

Blenda narożna
Corner balance cover

Szafka z nadstawką
na katalogi
Cupboard with
add-on shelf

Regał aktowy
Shelf

Regał z drzwiami
szklanymi w ramie
aluminiowej
Shelf with glass door
in aluminium frame

Szafa z drzwiami przesuwnymi
Sliding door cabinet

Szafka aktowa
Hinged door cabinet

The PRO cabinet system brings visual variety into the
office with a choice of eye-catching design. It sets a vibrant,
modern tone and at the same time embodies a unique
furniture style.

Szafka z drzwiami żaluzjowymi
Horizontal tambour door cabinet

Szafka z registraturą
File cabinet

Szafka z drzwiami przesuwnymi
Sliding door cabinet
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OPCJE

UCHWYTY

OPTIONS

HANDLES

128 mm

B1

D1

Z1

W1

U1

192 mm

A1

UKŁADY WITRYN - PROPOZYCJE
DISPLAY CABINETS SYSTEM - EXAMPLES
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Typ “Z”
Type “Z”

Typ “P”
Type “P”

Blat płytowy 3W
Melamine top 3W

Blat płytowy 25 mm
Melamine top 25 mm

Blat płytowy 18 mm
Melamine top 18 mm

Blat szklany
Glass top
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KONTENERY WYSOKIE ŻALUZJOWE
HIGH PEDESTALS

KONTENERY PRZYBIURKOWE
FIXED PEDESTALS

KONTENERY MOBILNE
MOBILE PEDESTALS

A1

Z1

B1

W1

D1

U1

Kluczyk łamany
Folding key
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Uchwyt boczny
Side handle

Piórnik
Pencil tray

Z systemem szaf PRO i kontenerami twoje ważne dokumenty masz
zawsze pod ręką, łatwo je znaleźć
i przenieść tam, gdzie własnie są potrzebne.
With our cabinets and containers system,
your files and important documents are
always easy to store, easy to find and easy
to move to wherever they are needed
in the office.

Przegroda ukośna
Drawer for file
compartments

Przegrody wzdłużne
i poprzeczne
Drawer for file
compartments

Rama na teczki zawieszane
Drawer for suspended filing
system
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Osiągnięcia
Achievements

1998

2003

2003

1996, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004

1995, 1996, 1999, 2000

1997

W naszej aktualnej ofercie
Currently in our offer

Wielkopolski Filar Biznesu - 2002

Lider Przedsiębiorczości - 2005

2008
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