
 

 

 



 

• Stoły warsztatowe serii HSS03 to doskonałe i 

uporządkowane miejsce pracy w hali 

produkcyjnej, warsztacie, magazynie, na 

stanowisku kontrolnym, na linii produkcyjnej 

itp.  

• Profesjonalne stoły z linii HSS03 to stoły 

warsztatowe zaprojektowane do prac 

wymagających dużych obciążeń.  

• Blat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 

mm i dopuszczalnym obciążeniu 1000 kg. 

Możliwość pokrycia blatu gumą olejoodporną 

gładką lub ryflowaną, wykładziną PCV, blachą 

nierdzewną lub ocynkowaną.  

• Trwała konstrukcja i masywny blat 

umożliwiają zamocowanie imadła czy 

wiertarki.  

• Wymiary gabarytowe stołów: 1500 x 900 x 

740 mm (szer.xwys.xgłęb.).  

• Wysokość dodatkowo można regulować w 

zakresie od 815 mm do 995 mm po 

zastosowaniu opcji ze specjalnie do tego 

przygotowanym zespołem nóg bocznych 

posiadającym możliwość skokowej regulacji 

co 30 mm.  

• Możliwość kotwienia do podłoża.  

 

Stoły warsztatowe HSS03 (1500 x 900 x 740) 
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Stół warsztatowy HSS03 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 700 kg 

masa 60 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 92 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 85 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

https://jotkel.com/products.aspx?id_grupy=4&LNG=pl


 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 108 kg 

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 104 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

2 szafki S11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 11 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 124 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S11 : 1 szafka 

S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 117 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS03: 

1 szafka S11: 1 szafka S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

masa 140 kg 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S11 : 1 szafka 

S14 

 

Właściwość Wartość JM 

wysokość 900 mm 

szerokość 1500 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 136 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

2 szafki S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 12 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 110 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S12 : 1 szafka 

S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 133 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S12 : 1 szafka 

S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 129 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

2 szafki S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 156 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

1 szafka S14 : 1 szafka 

S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 152 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS03 : 

2 szafki S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 148 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Organizer do szuflad 

stołów warsztatowych, 

wózków HWW04, szafek 

HSW04 i HSW05 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 527 mm 

wysokość 40 mm 

głębokość 441 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Przybornik na drobne 

przedmioty 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 550 mm 

wysokość 22 mm 

głębokość 170 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Zawieszki,  

✓ Zespół nóg bocznych z regulacją wysokości, 

✓ Wieszak do ręczników, 

✓ Półki,  

✓ Pokrycia blatu stołu,  

✓ Pojemniki, 

✓ Nadbudowy,  

✓ Maty warsztatowe, 

✓ Krzesła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Rozwinięciem linii stołów HSS03 jest ich 

trzymodułowa wersja HSS04  

• Parametry eksploatacyjno-wytrzymałościowe 

wersji HSS04 są identyczne jak HSS03, różnią się 

wyłącznie wymiarami: 2100 x 900 x 740 mm ( 

szer. x wys. x głęb. )  

• Stoły warsztatowe serii HSS04 to doskonałe i 

uporządkowane miejsce pracy w hali produkcyjnej, 

warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym 

itp.  

• Stoły zapewniają komfort pracy, dużą 

wytrzymałość i trwałość.  

• Wyposażone mogą być w jedną, dwie lub trzy 

szafki w wielu kombinacjach  

• Blat wykonany z wielowarstwowej sklejki o 

grubości 45 mm i dopuszczalnym obciążeniu 1000 

kg !. Możliwość pokrycia blatu gumą olejoodporną 

gładką lub ryflowaną, wykładziną PCV, blachą 

nierdzewną lub ocynkowaną.  

 

Stoły warsztatowe HSS04 (2100 x 900 x 750) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stół warsztatowy HSS04 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 700 kg 

masa 87 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 120 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 112 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 135 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 131 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

2 szafki S11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 11 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 151 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S11 : 1 szafka 

S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 144 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S11 : 1 szafka 

S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 167 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S11 : 1 szafka 

S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 163 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

2 szafki S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 12 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 137 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S12 : 1 szafka 

S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 160 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S12 : 1 szafka 

S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 156 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

2 szafki S13 : 1 szafka S11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 13 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 215 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

2 szafki S13 : 1 szafka S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 13 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 209 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

2 szafki S14 : 1 szafka S11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 14 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 208 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

2 szafki S14 : 1 szafka S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 14 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 200 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

2 szafki S14 : 1 szafka S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

2 szafki - S 14 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 224 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S11 : 1 szafka 

S12 : 1 szafka S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 192 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S11 : 1 szafka 

S12 : 1 szafka S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 189 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S11 : 1 szafka 

S13 : 1 szafka S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 11 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 212 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS04 : 

1 szafka S12 : 1 szafka 

S13 : 1 szafka S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

1 szafka - S 12 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 13 614 x 670 x 600 mm 

1 szafka - S 14 614 x 670 x 600 mm 

nośność blatu 1000 kg 

masa 205 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Organizer do szuflad 

stołów warsztatowych, 

wózków HWW04, szafek 

HSW04 i HSW05 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 527 mm 

wysokość 40 mm 

głębokość 441 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Przybornik na drobne 

przedmioty 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 550 mm 

wysokość 22 mm 

głębokość 170 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

Takie samo, jak w przypadku stołów warsztatowych HSS03



 

• Profesjonalne stoły warsztatowe z linii HSS07 to 

dwumodułowa wersja stołów warsztatowych 

zaprojektowanych do zastosowań do prac 

wymagających dużych obciążeń, 

• znajdują zastosowanie właściwie w każdym 

miejscu pracy: od małego warsztatu po 

wyspecjalizowane hale produkcyjne,  

• niezastąpione na każdym stanowisku 

warsztatowym – mechanicznym, narzędziowym, 

remontowym, montażowym, kontrolnym, 

ślusarskim.  

• wymiary stołów dwumodułowych:1500x900x740 

mm (szer.xwys.xgłęb.)  

• blat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 

mm o dopuszczalnym obciążeniu do 1000 kg  

• opcjonalne pokrycie blatów wykładziną gumową 

olejoodporną gładką lub ryflowaną, wykładziną 

PCV , blachą ocynkowaną lub nierdzewną  

• niecki szuflad stołów wykonywane z blachy 

ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na 

zarysowania  

 

Stoły warsztatowe HSS07 (1500 x 900 x 740) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stół warsztatowy HSS07 : 

wersja podstawowa 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 700 kg 

masa 60 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS07 : 

1 szuflada 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 700 kg 

1 szuflada - H13   

masa 77 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS07 : 

1 szafka H11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 1000 kg 

1 szafka - H11   

masa 81 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Stół warsztatowy 

HSS07 : 1 szafka H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 1000 kg 

1 szafka - H12   

masa 101 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy 

HSS07 : 1 szuflada : 1 

szafka H11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 1000 kg 

1 szuflada - H13   

1 szafka - H11   

masa 98 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy 

HSS07 : 1 szuflada : 1 

szafka H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 1000 kg 

1 szuflada - H13   

1 szafka - H12   

masa 118 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy 

HSS07 : 1 szafka H11 : 

1 szafka H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 1000 kg 

1 szafka - H11   

1 szafka - H12   

masa 125 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy 

HSS07 : 2 szafki H11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 1000 kg 

2 szafki - H11   

masa 105 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy 

HSS07 : 2 szafki H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1500 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 1000 kg 

2 szafki - H12   

masa 145 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

670x650x900 (szer.x 

głęb.x wys.) z drzwiami 

i blatem 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 670 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 650 mm 

masa 38 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

670x650x900 (szer.x 

głęb.x wys.) z 

szufladami i blatem 

 

Właściwość Wartość JM 

wysokość 900 mm 

szerokość 670 mm 

głębokość 650 mm 

masa 58 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Organizer do szuflad 

stołów warsztatowych, 

wózków HWW04, 

szafek HSW04 i 

HSW05 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 527 mm 

wysokość 40 mm 

głębokość 441 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Przybornik na drobne 

przedmioty 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 550 mm 

wysokość 22 mm 

głębokość 170 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Zawieszki,  

✓ Zespół nóg bocznych z regulacją wysokości, 

✓ Wieszak do ręczników, 

✓ Półki,  

✓ Pokrycia blatu stołu,  

✓ Pojemniki, 

✓ Nadbudowy,  

✓ Maty warsztatowe, 

✓ Krzesła. 



 

• Rozwinięciem linii stołów HSS07 jest ich 

trzymodułowa wersja HSS08 

• Parametry eksploatacyjno-wytrzymałościowe wersji 

HSS08 są identyczne jak HSS07, różnią się 

wyłącznie wymiarami: 2100 x 900 x 740 mm         

 ( szer. x wys. x głęb. )  

• Wyposażone mogą być w 1, 2 lub 3 szafki w wielu 

kombinacjach oraz w 1 lub 2 szuflady pod blatem.  

• lat z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm o 

dopuszczalnym obciążeniu do 1000 kg zapewnia 

wygodne i stabilne miejsce do ciężkich prac, 

umożliwia zamontowanie imadła oraz wiertarki  

• opcjonalne pokrycie blatów wykładziną gumową 

olejoodporną gładką lub ryflowaną, wykładziną 

PCV, blachą ocynkowaną lub nierdzewną  

• niecki szuflad stołów wykonywane z blachy 

ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na 

zarysowania  

• dna szuflad można wyłożyć matą tłumiącą, dostępne 

również podziałki do szuflad 

 

Stoły warsztatowe HSS08 (2100 x 900 x 740) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stół warsztatowy 

HSS08 : wersja 

podstawowa 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 700 kg 

masa 75 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy 

HSS08 : 1 szuflada 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 700 kg 

1 szuflada - H13   

masa 92 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy 

HSS08 : 2 szuflady 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu do 700 kg 

2 szuflady - H13   

masa 109 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 1 

szafka H11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szafka - H11   

masa 96 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 1 

szafka H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szafka - H12   

masa 115 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 1 

szafka H11 : 1 szuflada 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szuflada - H13   

1 szafka - H11   

masa 112 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 1 

szafka H11 : 2 szuflady 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

2 szuflady - 

H13 
  

1 szafka - H11   

masa 129 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 1 

szafka H12 : 1 szuflada 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szuflada - H13   

1 szafka - H12   

masa 132 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 1 

szafka H12 : 2 szuflady 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

2 szuflady - 

H13 
  

1 szafka - H12   

masa 149 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 1 

szafka H11 : 1 szafka H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szafka - H11   

1 szafka - H12   

masa 140 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 2 

szafki H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

2 szafki - H12   

masa 160 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 1 

szafka H11 : 1 szafka H12 : 1 

szuflada 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szuflada - H13   

1 szafka - H11   

1 szafka - H12   

masa 157 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 2 

szafki H12 : 1 szuflada 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szuflada - H13   

2 szafki - H12   

masa 176 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 2 

szafki H11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

2 szafki - H11   

masa 120 kg 

termin realizacji 14 dn 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 2 

szafki H11 : 1 szuflada 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szuflada - H13   

2 szafki - H11   

masa 137 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 3 

szafki H11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

3 szafki - H11   

masa 155 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 3 

szafki H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

3 szafki - H12     

masa 213 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 2 

szafki H11 : 1 szafka H12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

2 szafki - H11   

1 szafka - H12   

masa 174 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół warsztatowy HSS08 : 2 

szafki H12 : 1 szafka H11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 2100 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

nośność blatu 

do 
1000 kg 

1 szafka - H11   

2 szafki - H12   

masa 194 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Szafka warsztatowa 

670x650x900 (szer.x głęb.x 

wys.) z drzwiami i blatem 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 670 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 650 mm 

masa 38 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

670x650x900 (szer.x głęb.x 

wys.) z szufladami i blatem 

 

Właściwość Wartość JM 

wysokość 900 mm 

szerokość 670 mm 

głębokość 650 mm 

masa 58 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Organizer do szuflad stołów 

warsztatowych, wózków 

HWW04, szafek HSW04 i 

HSW05 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 527 mm 

wysokość 40 mm 

głębokość 441 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Przybornik na drobne 

przedmioty 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 550 mm 

wysokość 22 mm 

głębokość 170 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

Takie samo, jak w przypadku stołów warsztatowych HSS07



 

• Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych, 

malowanych farbą proszkową o drobnej strukturze. 

• Poprzeczki z profili, montowane w otworach 

umieszczonych w nogach stołu, przed wysunięciem 

zabezpieczone specjalnymi blokadami 

• Maksymalne obciążenie statyczne równomiernie 

rozłożone na blacie: 100 kg. 

• blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej z 

oklejonymi obrzeżami o grubości 18 mm. 

Wymiary blatu (szer. x wys. x głęb.): 1180 x 18 x 

780 [mm]. 

• Blat po zamontowaniu zespołu pochylania można 

ustawić w sześciu pozycjach roboczych: 

kąt 0° - płaski blat, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° 

• Na specjalne życzenie Klienta możliwe 

jest zamontowanie stopek ułatwiających 

poziomowanie. 

Wyposażenie dodatkowe 
✓ Zespół pochylanego blatu stołu nr kat. 2-06-60 

✓ Szuflada 

✓ Półka 

✓ Krzesła 

 

Stół warsztatowy lekki HSS06 (1200 x 870 x500) 

 

 

 

 

  

 

Lekki stół warsztatowy 

HSS06 z możliwością 

rozbudowy 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1180 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 780 mm 

maksymalne 

obciążenie statyczne 
100 kg 

masa 19 kg 

masa pakietu 20 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Lekki stół warsztatowy 

HSS06 bez możliwości 

rozbudowy 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1180 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 780 mm 

maksymalne 

obciążenie statyczne 
100 kg 

masa 19 kg 

masa pakietu 20 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół do samodzielnego 

montażu 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1190 mm 

wysokość 850 mm 

głębokość 600 mm 

waga pakietu 42 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

• stoły warsztatowe wyspowe produkcji JotKEl 

to wysokiej jakości, nowoczesne i funkcjonalne 

meble metalowe, stanowiące uniwersalne, 

optymalne i ergonomiczne wyposażenie hal 

produkcyjnych, warsztatowych, montażowych 

itp.  

• możliwe jest łączenie mebli nie tylko w 

prostopadłe, ale również w heksagonalne ciągi 

stołów roboczych. Pozwala to na elastyczne 

komponowanie wyposażenia hal produkcyjnych 

przy równoczesnym zachowaniu estetyki i 

funkcjonalności pomieszczenia  

• stoły wyspowe o wysokości 900 mm 

przystosowane są do pracy pracownika w 

pozycji stojącej lub z zastosowaniem krzesła o 

regulowanej wysokości siedziska  

• wykonanie bazujące na szafce z szufladami lub 

drzwiami i solidnym blacie ze sklejki o 

grubości 45 mm zapewnia trwałość i dużą 

wytrzymałość oferowanych mebli  

 

Stoły warsztatowe wyspowe HSS09 o wysokości 900 mm  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafka z blatem 

trapezowym 

 

Właściwość Wartość JM 

masa 60 kg 

szerokość 1485 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka z blatem 

trapezowym 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1485 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

masa 80 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół wyspowy 4-

stanowiskowy 

 

Właściwość Wartość JM 

masa 280 kg 

szerokość 4720 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 740 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Stół wyspowy 3-

stanowiskowy 

 

Właściwość Wartość JM 

masa 200 kg 

szerokość 3000 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 1300 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół wyspowy 5-

stanowiskowy 

 

Właściwość Wartość JM 

masa 360 kg 

szerokość 3000 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 2600 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Stół wyspowy 6-

stanowiskowy 

 

Właściwość Wartość JM 

masa 420 kg 

szerokość 3000 mm 

wysokość 900 mm 

głębokość 2600 mm 

termin realizacji 14 dni 
 



 

• Wózki warsztatowe HWW05 komfortowe i 

mobilne miejsce pracy oraz bezpieczne i 

uporządkowane przechowywanie i transportowanie 

narzędzi  

• solidna konstrukcja wykonana z blachy stalowej 

gwarantuje dużą wytrzymałość,  

• szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych, 

pełen wysuw, obciążalność do 40 kg.,  

• system zamykania szuflad pozwalający na otwarcie 

tylko jednej w danym momencie - pozostałe są 

automatycznie blokowane  

• górna powierzchnia wyposażona w nakładkę z 

tworzywa ABS stanowi wygodny blat roboczy 

ograniczony krawędziami zapobiegającymi spadaniu 

drobnych przedmiotów,  

• opcjonalnie szafki można wyposażyć w blat ze 

sklejki  

• szeroka gama produktów umożliwia dobranie wózka 

do indywidualnych potrzeb użytkownika,  

• dodatkowe akcesoria zwiększają funkcjonalność 

wózków.  

 

Wózki warsztatowe HWW05 (710 x 960 x 500) - NOWOŚĆ ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 5xD70 

1xD140 1xD210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 770 mm 

wysokość gabarytowa 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 64 kg 

szuflada 70D 5 szt 

szuflada 140D 1 szt 

szuflada 210D 1 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 2xD70 

1xD140 2xD210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 

(z uchwytem) 
770 mm 

wysokość gabarytowa 

(z nakładką) 
960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 57 kg 

szuflada 70D 2 szt 

szuflada 140D 1 szt 

szuflada 2 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 3xD70 

2xD140 1xD210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 

(z uchwytem) 
770 mm 

wysokość gabarytowa 

(z nakładką) 
960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 59 kg 

szuflada 70D 3 szt 

szuflada 140D 2 szt 

szuflada 210D 1 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 2xD140 

2xD210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 

(z uchwytem) 
770 mm 

wysokość gabarytowa 

(z nakładką) 
960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 52 kg 

szuflada 140D 2 szt 

szuflada 210D 2 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 2xD70 

1xE140 2xE210 + 

schowek 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość  770 mm 

wysokość  960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 55 kg 

szuflada 70D  2 szt 

szuflada 140E  1 szt 

szuflada 210E  2 szt 

schowek 1 szt 

przestrzeń 

schowka  

275 x 498 x 

440 
mm 

półka w 

schowku 
1 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 2xE140 

2xE210 + schowek 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 770 mm 

wysokość 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 51 kg 

szuflada 2 szt 

szuflada 210E 2 szt 

schowek 1 szt 

przestrzeń 
275 x 682 x 

440 
mm 

nośność 300 kg 

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 4xE140 

4xE210 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 770 mm 

wysokość 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 65 kg 

szuflada 4 szt 

szuflada 4 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 2xD70 

1xE70 2xE140 

1xE210 + schowek 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 770 mm 

wysokość 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 58 kg 

szuflada 70D 2 szt 

szuflada 70E 1 szt 

szuflada 140E 2 szt 

szuflada 210E 1 szt 

schowek 1 szt 

przestrzeń 
275 x 498 x 

440 
mm 

nośność 300 kg 

termin 

realizacji 
14 dni 

 



 

 

Wózek warsztatowy 

HWW05: 1xD140 

1xE70 2xE140 

1xE210 + schowek 

Właściwość Wartość JM 

szerokość  770 mm 

wysokość  960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 55 kg 

szuflada 140D  1 szt 

szuflada 70E  1 szt 

szuflada 140E  2 szt 

szuflada 210E  1 szt 

schowek 1 szt 

przestrzeń  
275 x 498 x 

440 
mm 

nośność 300 kg 

termin 

realizacji 
14 dni 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Maty tłumiące 

✓ Pokrycia blatów 

✓ Podziałki do szuflad 

✓ Półki 

✓ Kieszenie na dokumenty 

✓ Zawieszki 

✓ Pojemniki na akcesoria 

✓ Wieszak do ręczników papierowych 



 

• wózki warsztatowe HWW 04 to mobilne miejsce 

pracy, dające duży komfort użytkowania  

• solidna konstrukcja wózków wykonana z blachy 

stalowej - trwała i wytrzymała,  

• szuflady o dużej obciążalności do 70 kg, osadzone na 

prowadnicach kulkowych i zabezpieczone przed 

samoistnym wysunięciem,  

• standardowo zamykane zamkiem cylindrycznym w 

systemie Master Key,  

• opcjonalnie za dopłatą montowany system 

zamykania szuflad pozwalający na otwarcie tylko 

jednej w danym momencie - pozostałe są 

automatycznie blokowane,  

• wózki warsztatowe zapewniają komfortowe i 

mobilne miejsce pracy,  

• szeroka gama produktów umożliwia dobranie wózka 

do indywidualnych potrzeb,  

• szuflady oraz szafki zapewniają bezpieczne i 

uporządkowane przechowywanie narzędzi oraz 

innych przedmiotów. 

 

Wózki warsztatowe HWW04 (1430 x 1000 x 700)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość uchwytu 50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

masa 75 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 1 szafka S 

11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

1 szafka - S 11 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 102 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 1 szafka S 

13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

1 szafka - S 13 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 120 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 1 szafka 

S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

1 szafka - S 14 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 119 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 2 szafki S11 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

2 szafki - S 11 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 134 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 1 szafka 

S11 : 1 szafka S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

1 szafka - S 11 
614 x 670 x 

600 
mm 

1 szafka - S 12 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 124 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 1 szafka 

S11 : 1 szafka S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

1 szafka - S 11 
614 x 670 x 

600 
mm 

1 szafka - S 14 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 151 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 2 szafki S12 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

2 szafki - S 12 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 114 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 1 szafka 

S12 : 1 szafka S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

1 szafka - S 12 
614 x 670 x 

600 
mm 

1 szafka - S 13 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 143 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 1 szafka 

S12 : 1 szafka S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

1 szafka - S 12 
614 x 670 x 

600 
mm 

1 szafka - S 14 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 141 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 2 szafki S13 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

2 szafki - S 13 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 172 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Wózek warsztatowy 

HWW04 : 2 szafki S14 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1430 mm 

szerokość 

uchwytu 
50 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 700 mm 

2 szafki - S 14 
614 x 670 x 

600 
mm 

masa 168 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

Takie samo, jak w przypadku wózków warsztatowych HWW05



 

• Pulpity warsztatowe, stojące lub przejezdne na 

kółkach, znajdują zastosowanie na stanowiskach, 

gdzie konieczne jest dokonywanie zapisów np. przy 

kontroli dostaw czy wysyłki towarów.  

• Ergonomiczne pochylenie pulpitu roboczego 

pozwala na pracę w pozycji stojącej.  

• Na powierzchni roboczej znajduje się klips do 

uchwycenia dokumentów.  

• W górnej części jest umieszczona zamykana 

szuflada o wymiarach wewnętrznych (szer. x wys. x 

gł.): 510 x 90 x 447 mm, na prowadnicach 

kulkowych z wysuwem 100%.  

• W dolnej części szafka, otwarta lub zamykana, o 

wymiarach wewnętrznych ( szer. x wys. x gł.): 550 

x440 x 515 mm.  

• Wersje: stacjonarna (na stopkach regulacyjnych) lub 

na kółkach.  

 

Pulpity warsztatowe HPW 01 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulpit warsztatowy z 

szufladą i szafką 

otwartą 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 650 mm 

wysokość 1210 mm 

głębokość 522 mm 

masa 30 kg 

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

Pulpit warsztatowy 

przejezdny z szufladą i 

szafką otwartą 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 650 mm 

wysokość 1265 mm 

głębokość 522 mm 

masa 31 kg 

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

Pulpit warsztatowy z 

szufladą i szafką z 

drzwiami 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 650 mm 

wysokość 1210 mm 

głębokość 522 mm 

masa 32 kg 

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 



 

• Szafki warsztatowe HSW07 stanowią komfortowe 

miejsce pracy, ułatwiają zabezpieczenie i 

uporządkowanie narzędzi i akcesoriów,  

• solidna konstrukcja szafek wykonana z blachy 

stalowej gwarantuje dużą wytrzymałość,  

• szeroka gama produktów umożliwia dobranie szafki 

do indywidualnych potrzeb użytkownika,  

• dodatkowe akcesoria zwiększają funkcjonalność 

szafek,  

• szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych, 

pełen wysuw, obciążalność do 40 kg.,  

• system zamykania szuflad pozwalający na otwarcie 

tylko jednej w danym momencie - pozostałe są 

automatycznie blokowane  

• górna powierzchnia wyposażona w nakładkę z 

tworzywa ABS stanowi wygodny blat roboczy 

ograniczony krawędziami zapobiegającymi spadaniu 

drobnych przedmiotów,  

• opcjonalnie szafki można wyposażyć w blat ze 

sklejki. 

Szafki warsztatowe HSW07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 5xD70 

1xD140 1xD210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 720 mm 

wysokość gabarytowa 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 67 kg 

szuflada 70D 5 szt 

szuflada 140D 1 szt 

szuflada 210D 1 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 2xD70 

1xD140 2xD210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 720 mm 

wysokość gabarytowa 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 60 kg 

szuflada 70D 2 szt 

szuflada 140D 1 szt 

szuflada 210D 2 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 2xD70 

1xE140 2xE210 + 

schowek 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 720 mm 

wysokość 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 60 kg 

szuflada 70D 2 szt 

szuflada 140E 1 szt 

szuflada 210E 2 szt 

schowek 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

275 x 498 x 

440 
mm 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 3xD70 

2xD140 1xD210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 720 mm 

wysokość gabarytowa 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 64 kg 

szuflada 70D 3 szt 

szuflada 140D 2 szt 

szuflada 210D 1 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 2xD140 

2xD210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 720 mm 

wysokość gabarytowa 960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 57 kg 

szuflada 140D 2 szt 

szuflada 210D 2 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 2xE140 

2xE210 + schowek 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 

gabarytowa 
720 mm 

wysokość 

gabarytowa 
960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 56 kg 

szuflada 140E  2 szt 

szuflada 210E  2 szt 

schowek 1 szt 

Przestrzeń 

schowka 

275 x 682 x 

440 
mm 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 4xE140 

4xE210 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość gabarytowa 720 mm 

wysokość gabarytowa  960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 69 kg 

szuflada 140E  4 szt 

szuflada 210E  4 szt 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 2xD70 

1xE70 2xE140 

1xE210 + schowek 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość  720 mm 

wysokość  960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 62 kg 

szuflada 70D  2 szt 

szuflada 70E 1 szt 

szuflada 140E 2 szt 

szuflada 210E 1 szt 

schowek 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

275 x 498 x 

440 
mm 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW07: 1xD140 

1xE70 2xE140 

1xE210 + schowek 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość  720 mm 

wysokość  960 mm 

głębokość 500 mm 

masa 59 kg 

szuflada 140D  1 szt 

szuflada 70E  1 szt 

szuflada 140E  2 szt 

szuflada 210E  1 szt 

schowek 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

275 x 498 x 

440 
mm 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Maty tłumiące 

✓ Pokrycia blatów 

✓ Podziałki do szuflad 

✓ Półki 

✓ Kieszenie na dokumenty 

✓ Zawieszki 

✓ Pojemniki na akcesoria 

✓ Wieszak do ręczników papierowych 



 

• Szafki warsztatowe HSW04 to bezpieczne i 

uporządkowane przechowywanie narzędzi oraz 

wygodny i trwały blat roboczy,  

• solidna i stabilna konstrukcja z blachy stalowej 

zapewnia komfort pracy, wieloletnie użytkowanie i 

dużą wytrzymałość,  

• szuflady na prowadnicach rolkowych o 

wytrzymałości do 70 kg,  

• powierzchnia górna szafek wyposażona w 

wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS stanowi 

praktyczny blat roboczy ograniczony krawędziami 

zapobiegającymi spadaniu małych elementów,  

• opcjonalnie szafki mogą być wyposażone w blat ze 

sklejki liściastej o grubości 30 mm, pokryty gumą 

olejoodporną ryflowaną,  

• na bokach szafek perforacja umożliwiająca 

zamocowanie akcesoriów (zawieszki na narzędzia, 

półka opuszczana, półka z wysokimi krawędziami, 

kieszeń na dokumenty, uchwyt do ręcznika 

papierowego itp.),  

• centralne zamykanie szuflad zamkiem 

cylindrycznym w systemie Master Key. 

Szafki warsztatowe HSW04 (614 x 1030 x 600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: 1 drzwi, 1 

półka 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

drzwi: 557 x 898 1 szt 

półka: 560 x 540 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 883 x 

575 
mm 

masa 40 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

1xS60 1xS180, 1 

drzwi, 1 półka 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 1 szt 

szuflada 180 1 szt 

drzwi: 557 x 600 1 szt 

półka: 560 x 540 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 52 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

2xS120, 1 drzwi, 1 

półka 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 120 2 szt 

drzwi: 557 x 600 1 szt 

półka: 560 x 540 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 52 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

2xS60, 1xS120, 1 

drzwi, 1 półka 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 2 szt 

szuflada 120 1 szt 

drzwi: 557 x 600 1 szt 

półka: 560 x 540 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 55 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

1xS60, 2xS120, 

2xS180, 1xS240 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 1 szt 

szuflada 120 2 szt 

szuflada 180 2 szt 

szuflada 240 1 szt 

masa 78 kg 

nośność 400 kg 

termin 

realizacji 
14 dni 

 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

1xS60, 2xS180, 

2xS240 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 1 szt 

szuflada 180 2 szt 

szuflada 240 2 szt 

masa 80 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

3xS60, 3xS120, 

2xS180 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 3 szt 

szuflada 120 3 szt 

szuflada 180 2 szt 

masa 81 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

3xS60, 4xS120, 

1xS240 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 3 szt 

szuflada 120 4 szt 

szuflada 240 1 szt 

masa 81 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

4xS60, 4xS120, 

1xS180 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 4 szt 

szuflada 120 4 szt 

szuflada 180 1 szt 

masa 96 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

7xS60, 4xS120 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 7 szt 

szuflada 120 4 szt 

masa 106 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

15xS60 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 15 szt 

masa 124 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW04: szuflady: 

1xS240, 1 drzwi, 1 

półka 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 614 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 240 1 szt 

drzwi: 557 x 600 1 szt 

półka: 560 x 540 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 48 kg 

nośność 400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Nadbudowy 

✓ Pokrycia blatów 

✓ Podziałki do szuflad 

✓ Półki 

✓ Kieszenie na dokumenty 

✓ Zawieszki 

✓ Pojemniki na akcesoria 

✓ Wieszak do ręczników papierowych 



 

• Szafki warsztatowe HSW05 są podstawowym 

elementem wyposażenia warsztatów i stanowisk 

montażowych. Solidna konstrukcja wykonana z 

blachy stalowej gwarantuje wieloletnie użytkowanie 

oraz dużą wytrzymałość,  

• szeroka gama produktów umożliwia dobranie szafki 

do indywidualnych potrzeb klienta,  

• powierzchnia górna szafek wyposażona w 

wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS stanowi 

praktyczny blat roboczy ograniczony krawędziami 

zapobiegającymi spadaniu małych elementów,  

• opcjonalnie szafki mogą być wyposażone w blat ze 

sklejki liściastej o grubości 30 mm, pokryty gumą 

olejoodporną ryflowaną,  

• na bokach szafek perforacja umożliwiająca 

zamocowanie akcesoriów (zawieszki na narzędzia, 

półka opuszczana, półka z wysokimi krawędziami, 

kieszeń na dokumenty, uchwyt do ręcznika 

papierowego itp.),  

• do szafek polecamy nadbudowy z tablicami 

perforowanymi do zawieszania akcesoriów i 

narzędzi. 

Szafki warsztatowe HSW05 (1200 x 1030 x 600)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: 2 drzwi, 2 

półki 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

drzwi: 557 x 898 2 szt 

półka: 560 x 540 2 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 883 x 

575 
mm 

masa 65 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

2xS60, 2xS180, 2 

drzwi, 2 półki 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 2 szt 

szuflada 180 2 szt 

drzwi: 557 x 600 2 szt 

półka: 560 x 540  szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 92 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

4xS120, 2 drzwi, 2 

półki 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 4 szt 

drzwi: 557 x 600 2 szt 

półka: 560 x 540 2 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 93 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

4xS60, 2xS180, 2 

drzwi, 2 półki 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 4 szt 

szuflada 120 2 szt 

drzwi: 557 x 600 2 szt 

półka: 560 x 540 2 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 98 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

2xS60, 4xS120, 

4xS180, 2xS240 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 2 szt 

szuflada 120 4 szt 

szuflada 180 4 szt 

szuflada 240 2 szt 

masa 140 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

2xS60, 4xS180, 

4xS240 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60] 2 szt 

szuflada 180 4 szt 

szuflada 240 4 szt 

masa 129 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

6xS60, 6xS120, 

4xS180 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 6 szt 

szuflada 120 6 szt 

szuflada 180 4 szt 

masa 150 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

6xS60, 8xS120, 

2xS240 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 6 szt 

szuflada 120 8 szt 

szuflada 240 2 szt 

masa 150 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

3xS60, 5xS120, 

2xS180, 1 drzwi, 1 

półka 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 3 szt 

szuflada 120 5 szt 

szuflada 180 2 szt 

drzwi: 557 x 600 1 szt 

przestrzeń 

schowka] 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 120 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

1xS60, 2xS120, 

2xS180, 1xS240, 1 

drzwi 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 1 szt 

szuflada 120 2 szt 

szuflada 180 2 szt 

szuflada 240 1 szt 

drzwi: 557 x 898 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 883 x 

575 
mm 

masa 104 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

2xS240, 2 drzwi, 2 

półki 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 szt 

głębokość 600 mm 

szuflada 2 szt 

drzwi: 557 x 600 2 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 84 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Szafka warsztatowa 

HSW05: szuflady: 

2xS60, 2xS120, 

3xS180, 1xS240, 1 

drzwi 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1030 mm 

głębokość 600 mm 

szuflada 60 2 szt 

szuflada 120 2 szt 

szuflada 180 3 szt 

szuflada 240 1 szt 

drzwi: 557 x 600 1 szt 

przestrzeń 

schowka 

544 x 583 x 

575 
mm 

masa 110 kg 

nośność 600 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

Takie samo, jak w przypadku szafek warsztatowych HSW



 

• Szafy komputerowe serii HSC01, HSC02, HSC03, 

HSC04, HSC05, HSC06 to znakomite rozwiązanie 

zapewniające bezpieczne użytkowanie sprzętu 

komputerowego wszędzie tam gdzie jest narażony 

na uszkodzenia.  

• Nasze szafy na komputer od lat doskonale 

sprawdzają się w halach fabrycznych, warsztatach, w 

magazynach, na stanowiskach kontrolnych.  

• Pyło i wodoszczelność od IP32 do IP54 - w 

zależności od modelu szafy. 

• Zamykanie na zamek cylindryczny w systemie 

Master Key, wysuwane szuflady na klawiaturę i 

mysz oraz stopki umożliwiające poziomowanie 

zapewniają operatorowi komfort pracy.  

• Każda szafa z serii HSC to właściwie szafa na 

komputer przemysłowy  

• Szafy HSC06 zapewniają ochronę na poziomie 

IP54.  

• Pozostałe szafy HSC również mogą służyć w 

warunkach zapylenia, bo opcjonalnie można w nich 

zamontować filtry przeciwpyłowe. 

 

Metalowe szafy na komputer HSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalowa szafa na 

komputer HSC06 - 

IP54 - wersja na 

stopkach 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 740 mm 

wysokość 1700 mm 

głębokość 590 mm 

masa 60 kg 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

620 x 790 

x 510 
mm 

wymiary użytkowe 

wysuwanej szuflady 
515 x 325 mm 

wielkość monitora 22"  

światło okna 

monitora 
490 x 360 mm 

termin realizacji tel.  
 

 

Metalowa szafa na 

komputer HSC06 - 

IP54 - wersja na 

kołach 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 740 mm 

wysokość 1750 mm 

głębokość 590 mm 

masa 61,7 kg 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

620 x 790 

x 510 
mm 

wymiary użytkowe 

wysuwanej szuflady 
515 x 325 mm 

wielkość monitora 22"  

światło okna 

monitora 
490 x 360 mm 

termin realizacji tel.  
 



 

 

Metalowa szafa na 

komputer HSC01- do 

monitora 24" 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 700 mm 

wysokość 1620 mm 

głębokość 610 mm 

masa 49 kg 

wymiary użytkowe 

(wewnętrzne) 

komory górnej szafy 

620 x 

468 x 

520 

mm 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

630 x 

835 x 

520 

mm 

wymiary użytkowe 

wysuwanej szuflady 

595 x 

328 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

24"  

światło okna 

monitora 

520 x 

380 
mm 

IP 32  

termin realizacji 14 dni 
 

 

Metalowa szafa na 

komputer HSC01 na 

kołach - do monitora 

24" 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 782 mm 

wysokość 1675 mm 

głębokość 610 mm 

masa 50,7 kg 

wymiary użytkowe 

(wewnętrzne) 

komory górnej szafy 

620 x 

468 x 

520 

mm 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

630 x 

835 x 

520 

mm 

wymiary użytkowe 

wysuwanej szuflady 

595 x 

328 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

24"  

światło okna 

monitora 

520 x 

380 
mm 

IP 32  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

Metalowa szafa na 

komputer HSC02 - do 

monitora LCD 22" 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 606 mm 

wysokość 1725 mm 

głębokość 610 mm 

masa 46 kg 

wymiary 

zewnętrzne komory 

górnej szafy 

580 x 460 

x 140 
mm 

przestrzeń wewnątrz 

dostępna do 

montażu monitora 

490 x 400 

x 90 
mm 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

530 x 835 

x 535 
mm 

wymiary użytkowe 

wysuwanej szuflady 
495 x 328 mm 

światło okna 

monitora 
460 x 370 mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

LCD 17" 

do 22 " 
 

IP 32  

termin realizacji 14 dni 
 

 

Metalowa szafa na 

komputer HSC02 na 

kołach - do monitora 

LCD 22" 

 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 688 mm 

wysokość 1750 mm 

głębokość 610 mm 

masa 46,7 kg 

wymiary 

zewnętrzne komory 

górnej szafy 

580 x 460 

x 140 
mm 

przestrzeń wewnątrz 

dostępna do 

montażu monitora   

490 x 400 

x 90 
mm 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

530 x 835 

x 535 
mm 

wymiary użytkowe 

wysuwanej szuflady 
495 x 328 mm 

światło okna 

monitora 
460 x 370 mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

LCD 17" 

do 22 " 
 

IP 32  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Korpus szafy do 

komputera 

zintegrowanego 

HSC05 

(510x440x204) 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 510 mm 

wysokość 440 mm 

głębokość 204 mm 

światło okna 

monitora 

384 x 

309 
mm 

przestrzeń wewnątrz 

dostępna do montażu 

monitora 

394 x 

320 90 
mm 

przekątna monitora 19"  

proporcje ekranu 4:3  

masa 14 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Korpus szafy do 

komputera 

zintegrowanego 

HSC05 

(525x440x210) 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 525 mm 

wysokość 440 mm 

głębokość 210 mm 

światło okna 

monitora 

384 x 

309 
mm 

przestrzeń wewnątrz 

dostępna do montażu 

monitora 

394 x 

320 90 
mm 

przekątna monitora 19"  

proporcje ekranu 4:3  

masa 14 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Korpus szafy do 

komputera 

zintegrowanego 

HSC05 

(565x440x210) 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 565 mm 

wysokość 440 mm 

głębokość 210 mm 

światło okna 

monitora 
425 x 272 mm 

przestrzeń wewnątrz 

dostępna do 

montażu monitora 

445 x 292 

x 108 
mm 

przekątna monitora 19"  

proporcje ekranu 16:10  

masa 14 kg 

termin realizacji 28 dni 
 



 

 

 

Korpus szafy do 

komputera 

zintegrowanego 

HSC05 

(550x435x207) 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 550 mm 

wysokość 435 mm 

głębokość 207 mm 

światło okna 

monitora 
425 x 272 mm 

przestrzeń wewnątrz 

dostępna do 

montażu monitora 

445 x 292 

x 108 
mm 

przekątna monitora 19"  

proporcje ekranu 16:10  

masa 14 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Półka pod klawiaturę i 

mysz do szafy do 

komputera 

zintegrowanego 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 540 mm 

wysokość 27 mm 

głębokość 195 mm 

masa 1,4 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Mocowanie VESA do 

monitora w szafie 

komputerowej HSC03 

Właściwość Wartość JM 

standard 

VESA 

75 x 75 i 100 x 

100 
mm 

masa 2 kg 

termin 

realizacji 
28 dni 

 



 

 

 

Półka pod klawiaturę i 

mysz do szafy do 

komputera 

zintegrowanego 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 500 mm 

wysokość 10 mm 

głębokość 240 mm 

masa 3 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Postument szafy 

komputerowej do 

komputera 

zintegrowanego 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 300 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 330 mm 

masa 15 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Postument szafy 

komputerowej do 

komputera 

zintegrowanego 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 500 mm 

wysokość 1130 mm 

głębokość 360 mm 

masa 15 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 



 

 

 

Metalowa szafa 

komputerowa HSC04 

bez podpór, do 

monitora dotykowego 

Właściwość Wartość JM 

wysokość 1600 mm 

szerokość 656 mm 

głębokość 450 mm 

masa 48 kg 

światło okna 

monitora 

380 x 

306 
mm 

wymiary użytkowe 

(wewnętrzne) 

komory górnej szafy 

400 x 

330 x 85 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

LCD 17" 

lub 19" 
 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

540 x 

700 x 

200 

mm 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Metalowa szafa 

komputerowa HSC04 

do monitora 

dotykowego 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 668 mm 

wysokość 1750 mm 

głębokość 635 mm 

masa 48 kg 

światło okna 

monitora 

460 x 

370 
mm 

przestrzeń wewnątrz 

dostępna do 

montażu monitora 

460 x 

400 x 90 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

LCD do 

22 " 
 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

600 x 

1010 x 

240 

mm 

IP po zamontowaniu 

monitora z 

uszczelką 

32  

wymiary użytkowe 

półki pod klawiaturę 

540 x 

195 
mm 

termin realizacji 28 dni 
 



 

 

 

Metalowa szafa 

komputerowa HSC04 

do monitora 

dotykowego, z 

podporami 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 650 mm 

wysokość 1600 mm 

głębokość 592 mm 

masa 50 kg 

światło okna 

monitora 

380 x 

306 
mm 

wymiary użytkowe 

(wewnętrzne) 

komory górnej szafy 

400 x 

330 x 85 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

LCD 17" 

lub 19" 
 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

540 x 

700 x 

220 

mm 

IP po zamontowaniu 

monitora z uszczelką 
10  

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Metalowa szafa na 

komputer HSC03 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 700 mm 

wysokość 1715 mm 

głębokość 323 mm 

masa 55 kg 

wymiary 

wewnętrzne 

komory szafy 

605 x 

1615 x 

220 

mm 

wymiary półki pod 

klawiaturę 
440 x 150 mm 

wielkość monitora 

jaki można 

umieścić w szafie 

LCD 17" mm 

światło okna 

monitora 
350 x 280 mm 

IP 21  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Metalowa szafa na 

komputer HSC03 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 668 mm 

wysokość 1740 mm 

głębokość 635 mm 

masa 52 kg 

wymiary 

wewnętrzne komory 

szafy 

patrz rys. mm 

wymiary użytkowe 

półki pod klawiaturę 

540 x 

195 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

LCD do 

22" 
mm 

światło okna 

monitora 

474 x 

373 
mm 

wymiar podstawy 

szafy 

668 x 56 

x 590 
mm 

wymiary użytkowe 

półki wewnątrz 

szafy 

600 x 

245 
mm 

IP 32  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa na komputer ze 

stali nierdzewnej na 

stopkach 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 700 mm 

wysokość 1620 mm 

głębokość 610 mm 

masa 49 kg 

wymiary użytkowe 

(wewnętrzne) 

630 x 

468 x 

540 

mm 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

630 x 

835 x 

540 

mm 

wymiary użytkowe 

wysuwanej szuflady 

597 x 

328 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

24"  

światło okna 

monitora 

520 x 

380 
mm 

IP 32  

termin realizacji 35 dni 
 



 

 

 

Szafa na komputer ze 

stali nierdzewnej na 

kołach 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 700 mm 

wysokość 1675 mm 

głębokość 610 mm 

masa 50 kg 

wymiary użytkowe 

(wewnętrzne) 

komory górnej szafy 

630 x 

468 x 

540 

mm 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

630 x 

835 x 

540 

mm 

wymiary użytkowe 

wysuwanej szuflady 

597 x 

328 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

24"  

światło okna 

monitora 

520 x 

380 
mm 

IP 32  

termin realizacji 35 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Półki 

✓ Zestawy instalacji elektrycznej 

✓ Zestaw montażowy monitora VESA do szafy komputerowej HSC06 

 



 

• solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie 

użytkowanie oraz dużą wytrzymałość i obciążalność 

naszych regałów metalowych  

• nogi wykonane z wysokiej jakości kształtownika z 

perforacją umożliwiają zawieszenie półek na 

dowolnej wysokości  

• możliwość zamontowania dodatkowych półek, 

malowane proszkowo lub ocynkowane  

 

Regały metalowe  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regał metalowy 4 - 

półkowy malowany 

915x2002x415 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 915 mm 

wysokość 2002 mm 

głębokość 415 mm 

powierzchnia półki 900x400 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

824 x 

324 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
360 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
120 kg 

masa pojedynczej 

półki 
3,6 kg 

masa własna wyrobu 25,3 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 4 - 

półkowy ocynkowany 

915x2002x415 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 915 mm 

wysokość 2002 mm 

głębokość 415 mm 

powierzchnia półki 900x400 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

824 x 

324 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
360 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
120 kg 

masa pojedynczej 

półki 
3,6 kg 

masa własna wyrobu 25,3 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

 

Regał metalowy 4 - 

półkowy malowany 

915x2002x615 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 915 mm 

wysokość 2002 mm 

głębokość 615 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

824 x 

524 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
540 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
180 kg 

masa własna wyrobu 31,1 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 4 - 

półkowy ocynkowany 

915x2002x615 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 915 mm 

wysokość 2002 mm 

głębokość 615 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

824 x 

524 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
540 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
180 kg 

masa pojedynczej 

półki 
5,2 kg 

masa własna wyrobu 31,1 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

800x2005x400 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 400 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

726 x 

326 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
375 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
100 kg 

masa pojedynczej 

półki 
5,1 kg 

masa własna wyrobu 31 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

800x2005x600 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 600 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

726 x 

526 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
525 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
7,1 kg 

masa własna wyrobu 42 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

800x2005x800 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 800 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

726 x 

726 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
712,5 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
9,2 kg 

masa własna wyrobu 52 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

800x2005x1000 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 1000 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

726 x 

926 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
937,5 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
200 kg 

masa pojedynczej 

półki 
11,2 kg 

masa własna wyrobu 62 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

1000x2005x400 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1000 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 400 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

926 x 

326 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
450 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
120 kg 

masa pojedynczej 

półki 
6,3 kg 

masa własna wyrobu 37 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

1000x2005x600 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1000 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 600 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

926 x 

526 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
675 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
8,7 kg 

masa własna wyrobu 50 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

1000x2005x1000 

[mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1000 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 1000 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

926 x 

926 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
1000 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
200 kg 

masa pojedynczej 

półki 
13,7 kg 

masa własna wyrobu 74 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

1200x2005x400 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 400 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1126 x 

326 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
562,5 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
7,4 kg 

masa własna wyrobu 43 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

1200x2005x600 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 600 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1126 x 

526 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
750 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
10,3 kg 

masa własna wyrobu 58 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

1200x2005x800 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 800 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1126 x 

726 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
1000 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
200 kg 

masa pojedynczej 

półki 
13,2 kg 

masa własna wyrobu 72 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Regał metalowy 

wtykowy 5 - półkowy 

malowany 

1200x2005x1000 

[mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 1000 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1126 x 

926 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
1000 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
200 kg 

masa pojedynczej 

półki 
16,1 kg 

masa własna wyrobu 87 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Regał metalowy 4 - 

półkowy do dużych 

obciążeń 

1350x2000x535 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1350 mm 

wysokość 2000 mm 

głębokość 535 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1263 x 

425 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
2000 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
500 kg 

masa pojedynczej 

półki 
19 kg 

masa własna wyrobu 100 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

800x2005x400 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 400 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

726 x 

326 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
375 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
100 kg 

masa pojedynczej 

półki 
5,1 kg 

masa własna wyrobu 31 kg 

termin realizacji 28 dni 
 



 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

800x2005x600 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 600 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

726 x 

526 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
525 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
7,1 kg 

masa własna wyrobu 42 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

800x2005x800 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 800 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

726 x 

726 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
712,5 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
9,2 kg 

masa własna wyrobu 52 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

800x2005x1000 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 1000 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

726 x 

926 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
937,5 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
200 kg 

masa pojedynczej 

półki 
11,2 kg 

masa własna wyrobu 62 kg 

termin realizacji 28 dni 
 



 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

1000x2005x400 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1000 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 400 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

926 x 

326 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
450 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
120 kg 

masa pojedynczej 

półki 
6,3 kg 

masa własna wyrobu 37 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

1000x2005x600 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1000 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 600 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

926 x 

526 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
675 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
8,7 kg 

masa własna wyrobu 50 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

1000x2005x1000 

[mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1000 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 1000 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

926 x 

926 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
1000 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
200 kg 

masa pojedynczej 

półki 
13,7 kg 

masa własna wyrobu 74 kg 

termin realizacji 28 dni 
 



 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

1200x2005x400 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 400 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1126 x 

326 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
562,5 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
7,4 kg 

masa własna wyrobu 43 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

1200x2005x600 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 600 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1126 x 

526 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
750 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
150 kg 

masa pojedynczej 

półki 
10,3 kg 

masa własna wyrobu 58 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

1200x2005x800 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 800 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1126 x 

726 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
1000 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
200 kg 

masa pojedynczej 

półki 
13,2 kg 

masa własna wyrobu 72 kg 

termin realizacji 28 dni 
 



 

 

 

Regał magazynowy z 

półkami z płyty 

laminowanej 

1200x2005x1000 

[mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 2005 mm 

głębokość 1000 mm 

przestrzeń 

załadunkowa 

1126 x 

926 
mm 

maksymalne 

obciążenie wyrobu 
1000 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
200 kg 

masa pojedynczej 

półki 
16,1 kg 

masa własna wyrobu 87 kg 

termin realizacji 28 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Półki 

✓ Elementy łączące regały 



 

• system umożliwia stworzenie doskonale 

uporządkowanego miejsca pracy na hali 

produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na 

stanowisku kontrolnym itp., elementy systemu 

wyróżniają się wysoką jakością i estetyką 

wykonania, 

• stanowisko może być montowane na stojaku lub 

listwach perforowanych mocowanych do ściany, 

• obok rozwiązań stacjonarnych - listwy, stojaki, 

szafki - oferujemy również rozwiązania mobilne - 

wózki; 

• różnorodność elementów gwarantuje ich 

funkcjonalność oraz pozwala stworzyć stanowisko 

pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb 

Klienta, 

• kwadratowa perforacja zapewnia solidne 

mocowanie zawieszek i innych elementów 

 

Systemy logistyki i magazynowania 

 

 

Szafa narzędziowa z 

wysuwanymi panelami 

perforowanymi 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1150 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 600 mm 

masa 160 kg 

ilość paneli 4 szt 

rozstaw paneli 188 mm 

maksymalne 

obciążenie panelu 
40 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
200 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa magazynowa z 

pojemnikami do 

drobnych elementów 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1000 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 390 mm 

masa 90 kg 

obciążalność 300 kg 

termin realizacji 21 dni 
 

 



 

 

 

Wózek przejezdny z 

pojemnikami 

dwustronny 

940x880x1665 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1665 mm 

głębokość 920 mm 

masa 83 kg 

obciążalność 140 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys] 

1600 x 

795 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Wózek przejezdny z 

pojemnikami 

dwustronny 

940x650x1665 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1665 mm 

głębokość 690 mm 

masa 75 kg 

obciążalność 100 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys] 

1600 x 

795 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Wózek przejezdny z 

pojemnikami 

dwustronny 

940x650x1665 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1665 mm 

głębokość 650 mm 

masa 67 kg 

obciążalność 80 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys] 

1600 x 

795 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 



 

 

 

Wózek z tablicami 

perforowanymi 

850x600x1610 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 850 mm 

wysokość 1610 mm 

głębokość 600 mm 

masa 40 kg 

tablica o wymiarach 

814 x 395 [mm] 
6 szt 

dopuszczalne 

obciążenie tablicy 
20 kg 

dopuszczalne 

obciążenie półki 

dolnej 

50 kg 

dopuszczalne 

obciążenie całkowite 
175 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Stojak z pojemnikami 

dwustronny 

940x950x1540 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1540 mm 

głębokość 950 mm 

masa 72 kg 

obciążalność 200 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1600 x 

795 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Stojak z pojemnikami 

dwustronny 

940x690x1540 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1540 mm 

głębokość 690 mm 

masa 65 kg 

obciążalność 180 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1600 x 

795 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 



 

 

 

Stojak z pojemnikami 

dwustronny 

940x690x1540 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1540 mm 

głębokość 690 mm 

masa 57 kg 

obciążalność 100 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1600 x 

795 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Stojak z pojemnikami 

jednostronny 

940x600x1540 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1540 mm 

głębokość 600 mm 

masa 37 kg 

obciążalność 110 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1600 x 

495 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Stojak z pojemnikami 

jednostronny 

940x500x1540 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1540 mm 

głębokość 490 mm 

masa 33 kg 

obciążalność 90 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1600 x 

495 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 



 

 

 

Stojak z pojemnikami 

jednostronny 

940x500x1540 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 940 mm 

wysokość 1540 mm 

głębokość 490 mm 

masa 29 kg 

obciążalność 50 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1600 x 

495 x 290 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

System naścienny z 

pojemnikami 

935x250x1000 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 935 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 250 mm 

masa 21 kg 

obciążalność 20 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1120 x 

510 x 200 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

System naścienny z 

pojemnikami 

935x250x1000 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 935 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 250 mm 

masa 20 kg 

obciążalność 20 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1120 x 

510 x 200 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 



 

 

 

System naścienny z 

pojemnikami 

935x250x1000 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 935 mm 

wysokość 1000 mm 

głębokość 250 mm 

masa 18 kg 

obciążalność 20 kg 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

1120 x 

510 x 200 
mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Półka naścienna z 

pojemnikami nr kat. 2-

36-24 (10 szt. 

pojemników 0,2l) 

Właściwość Wartość JM 

długość 819 mm 

wysokość 73 mm 

głębokość z 

pojemnikami 
125 mm 

masa 1,5 kg 

obciążalność 6 kg 

pojemnik 

77 x 56 x 119 [mm] 
10 szt 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

850 x 

155 x 

103 

mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Półka naścienna z 

pojemnikami nr kat.2-

36-25 (8 szt. 

pojemników 0,5l) 

Właściwość Wartość JM 

długość 819 mm 

wysokość 73 mm 

głębokość z 

pojemnikami 
125 mm 

masa 1,8 kg 

obciążalność 6 kg 

pojemnik  

101 x 75 x 157 [mm] 
8 szt 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

850 x 

192 x 

120 

mm 

termin realizacji 21 dni 
 



 

 

 

Półka naścienna z 

pojemnikami nr kat. 2-

36-26 (4 szt. 

pojemników 0,9l) 

Właściwość Wartość JM 

długość 819 mm 

wysokość 73 mm 

głębokość z 

pojemnikami 
125 mm 

masa 1,7 kg 

obciążalność 6 kg 

pojemnik  

203 x 75 x 140 [mm] 
4 szt 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

850 x 

175 x 

120 

mm 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Półka naścienna z 

pojemnikami nr kat. 2-

36-27 (6 szt. 

pojemników 1,6l) 

Właściwość Wartość JM 

długość 870 mm 

wysokość 73 mm 

głębokość z 

pojemnikami 
125 mm 

masa 3 kg 

obciążalność 6 kg 

pojemnik  

144 x 108 x 224 

[mm] 

6 szt 

pakowany w karton 

o wymiarach [szer. x 

głęb. x wys.] 

900 x 

260 x 

150 

mm 

termin realizacji 21 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Zawieszki 

✓ Pojemniki z tworzyw sztucznych 



 

• Szafy ubraniowe HSU 02 - znane też jako szafy bhp 

- to gwarancja funkcjonalności oraz estetyki w 

zakładach pracy, szkołach, klubach, basenach itp. – 

przydatne będą wszędzie, gdzie wymagane jest 

tymczasowe zabezpieczenie rzeczy osobistych, a ich 

stabilna konstrukcja zapewni wieloletnie 

użytkowanie i dużą wytrzymałość  

• Szafy posiadają Certyfikat Zgodności wydany przez 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Sp. z 

o.o.  

• konfigurację każdej szafki bhp można dostosować 

do indywidualnych potrzeb - dzięki wyposażeniu 

dodatkowemu: cokołom, podstawom, ławkom, 

lusterkom oraz dachom skośnym  

• ławki, stanowiące wygodne siedzisko w szatni, 

znacznie ułatwiają utrzymanie czystości pod szafką 

ubraniową, natomiast dachy skośne zapobiegają 

nadmiernemu gromadzeniu się kurzu  

• malowane farbami proszkowymi strukturalnymi  

• modułowa konstrukcja umożliwia łączenie szaf bhp 

w ciągi  

• zamki w systemie Master Key zapewniają 

maksimum bezpieczeństwa  

 

Szafy ubraniowe, Szafy BHP 

  

 

 

 

 

 

 

Szafa gospodarcza 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1793 mm 

głębokość 480 mm 

masa 43 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa skrytkowa 

śniadaniowa 250 x 

1805 x 250 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 250 mm 

wysokość 1805 mm 

głębokość 250 mm 

masa 17,5 kg 

ilość schowków 10 szt 

wymiary 

wewnętrzne 

schowka (szer. x 

wys. x głęb.): 

170 x 150 

x 220 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

 

 

Szafa skrytkowa 

śniadaniowa PLEXI 

250 x 1805 x 250 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 250 mm 

wysokość 1805 mm 

głębokość 250 mm 

masa 17,5 kg 

ilość schowków 10 szt 

wymiary 

wewnętrzne 

schowka (szer. x 

wys. x głęb.): 

170 x 150 

x 220 
mm 

wykonanie drzwi PLEXI  

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Szafa skrytkowa 

śniadaniowa PLEXI 

500 x 1805 x 250 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 500 mm 

wysokość 1805 mm 

głębokość 250 mm 

masa 32 kg 

ilość schowków 20 szt 

wymiary 

wewnętrzne 

schowka (szer. x 

wys. x głęb.): 

170 x 150 

x 220 
mm 

wykonanie drzwi PLEXI  

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Szafa skrytkowa 

śniadaniowa 500 x 

1805 x 250 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 500 mm 

wysokość 1805 mm 

głębokość 250 mm 

masa 31 kg 

ilość schowków 20 szt 

wymiary 

wewnętrzne 

schowka (szer. x 

wys. x głęb.): 

170 x 150 

x 220 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa na czystą odzież 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 420 mm 

wysokość 1980 mm 

głębokość 410 mm 

masa 40 kg 

ilość schowków 10 szt 

wymiary 

wewnętrzne schowka 

(szer. x wys. x 

głęb.): 

410 x 

167 x 

360 

mm 

drzwiczki 

załadunkowe 

pojedynczego 

schowka (szer. x 

wys.) 

270 x 

165 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa na brudną odzież 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 420 mm 

wysokość 1980 mm 

głębokość 410 mm 

masa 28 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>600< HSU02 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 600 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 480 mm 

masa 35 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa ubraniowa 

>800< HSU02 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 480 mm 

masa 49 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>600< na cokole 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 600 mm 

wysokość 1900 mm 

głębokość 480 mm 

masa 38 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>600< na podstawie 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 600 mm 

wysokość 1910 mm 

głębokość 480 mm 

masa 38 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa ubraniowa 

>600< z ławką 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 600 mm 

wysokość 2150 mm 

głębokość 480 mm 

głębokość z ławką 730 mm 

masa 41 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>600< z dachem 

skośnym 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 600 mm 

wysokość 1944 mm 

głębokość 480 mm 

masa 38 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>600< z dachem 

skośnym na cokole 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 600 mm 

wysokość 2044 mm 

głębokość 480 mm 

masa 40 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa ubraniowa 

>600< z dachem 

skośnym na podstawie 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 600 mm 

wysokość 2060 mm 

głębokość 480 mm 

masa 40 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>600< z dachem 

skośnym z ławką 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 600 mm 

wysokość 2293 mm 

głębokość 480 mm 

głębokość z ławką 730 mm 

masa 44 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>800< na cokole 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1900 mm 

głębokość 480 mm 

masa 52 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa ubraniowa 

>800< z ławką 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2150 mm 

głębokość 480 mm 

głębokość z ławką 730 mm 

masa 57 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>800< na podstawie 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1910 mm 

głębokość 480 mm 

masa 53 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>800< z dachem 

skośnym 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1940 mm 

głębokość 480 mm 

masa 53 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa ubraniowa 

>800< z dachem 

skośnym na cokole 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2044 mm 

głębokość 480 mm 

masa 55 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>800< z dachem 

skośnym na podstawie 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2053 mm 

głębokość 480 mm 

masa 56 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa ubraniowa 

>800< z dachem 

skośnym z ławką 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 2293 mm 

głębokość 480 mm 

głębokość z ławką 730 mm 

masa 60 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 



 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Ławka wysuwana szafy ubraniowej 

✓ Dach skośny 

✓ Cokół szafy ubraniowej 

✓ Podstawa szafy 

✓ szafka na buty z ociekaczem 



 

• Dostępne w wersji z drzwiami przeszklonymi i 

pełnymi,  

• przydatne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

miejsce do składowania różnego rodzaju 

przedmiotów, 

• szafy w różnych wersjach wymiarowych, o 

zdywersyfikowanej szerokości, wysokości i 

głębokości  do użytkowania na wielu stanowiskach,  

• wyposażenie szaf to szuflady i/lub półki z 

możliwością regulacji wysokości, wyjęcia lub 

dołożenia kolejnej, co pozwala na dobór optymalnej 

wersji na dane stanowisko,  

• dostępne modele wyposażone w panele perforowane 

po wewnętrznej stronie drzwi i na ściance tylnej 

wewnątrz szafy służące do zawieszania narzędzi,  

• obok standardowych szaf oferujemy również wersje 

do obciążeń 800 kg, co znacznie poszerza możliwość 

zainstalowania naszych mebli w różnych warunkach 

użytkowania,  

• niektóre z naszych szaf mogą być dostarczane w 

wersji zdemontowanej – w kartonie. 

Szafy uniwersalne HSP 

 

 

 

Szafa narzędziowa z 

wysuwanymi panelami 

perforowanymi 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1150 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 600 mm 

masa 160 kg 

ilość paneli 

wysuwanych 
4 szt 

rozstaw paneli 188 mm 

maksymalne 

obciążenie panelu 
40 kg 

powierzchnia 

dostępna do 

zawieszania narzędzi 

7 m2 

maksymalne 

obciążenie szafy 
200 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z drzwiami z 

PMMA, 

1200x1970x400 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1200 mm 

wysokość 1970 mm 

głębokość 400 mm 

masa 93 kg 

ilość półek 6 szt 

max. obciążenie półki 35 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 28 dni 
 



 

 

 

Szafa do dużych 

obciążeń, 

1080x1950x635 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1080 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 635 mm 

masa 155 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie 

półki 
100 kg 

ilość szuflad 3  

wymiary użytkowe 

szuflad 

912 x 80 x 

535 
mm 

max. obciążenie 

szuflady 
100 kg 

termin realizacji 35 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 4 

półki ocynkowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 49 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 4 

półki malowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 49 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna: 3 

półki ocynkowane, 1 

mały zestaw szuflad 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 58 kg 

mały zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 3 

półki malowane, 1 

mały zestaw szuflad 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 58 kg 

mały zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 3 

półki ocynkowane, 1 

duży zestaw szuflad 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 70 kg 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna: 3 

półki malowane, 1 

duży zestaw szuflad 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 70 kg 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 4 

półki ocynkowane, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 64 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

ilość tablic na ściance 

tylnej 
4 szt 

ilość tablic na 

drzwiach 
2 szt 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 4 

półki malowane, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 64 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

ilość tablic na ściance 

tylnej 
5 szt 

ilość tablic na 

drzwiach 
2 szt 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna: 3 

półki ocynkowane, 1 

mały zestaw szuflad, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 72 kg 

mały zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 3 

półki malowane, 1 

mały zestaw szuflad, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 72 kg 

mały zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 3 

półki ocynkowane, 1 

duży zestaw szuflad, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 83 kg 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna: 3 

półki malowane, 1 

duży zestaw szuflad, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 83 kg 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 4 

półki ocynk., 2 małe 

zestawy szuflad, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 84 kg 

mały zestaw szuflad 2 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 4 

półki malowane, 2 

małe zestawy szuflad, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 84 kg 

mały zestaw szuflad 2 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna: 2 

półki ocynk., 2 duże 

zestawy szuflad, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 102 kg 

duży zestaw szuflad 2 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 2 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 2 

półki malowane, 2 

duże zestawy szuflad, 

tablice perforowane 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 102 kg 

duży zestaw szuflad 2 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 2 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
400 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 2 

półki ocynk, 1 mały i 1 

duży zest. szuflad, 

tablice perfor. 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 90 kg 

mały zestaw szuflad 1 szt 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 2 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
440 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna: 2 

półki malow.,1 duży i 

1 mały zest. szuflad, 

tablice perfor. 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 90 kg 

mały zestaw szuflad 1 szt 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

ilość półek 2 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
440 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 4 

małe i 1 duży zestaw 

szuflad 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 90 kg 

mały zestaw szuflad 4 szt 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciążenie 

szuflady 
40 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
450 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 2 

półki ocynkowane, 

zespół drzwi 

wewnętrznych 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 64 kg 

ilość półek 2 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

zespół drzwi 

wewnętrznych 
1 szt 

max. obciążenie 

zespołu drzwi 

wewnętrznych 

15 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
325 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna: 2 

półki malowane, 

zespół drzwi 

wewnętrznych 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 64 kg 

ilość półek 2 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

zespół drzwi 

wewnętrznych 
1 szt 

maksymalne 

obciążenie szafy 
325 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 1 

półka ocynkowana, 1 

duży zestaw szuflad, 

zespół drzwi wew. 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 84 kg 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciąż. szuflady 40 kg 

ilość półek 1 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

zespół drzwi 

wewnętrznych 
1 szt 

maksymalne 

obciążenie szafy 
305 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna: 1 

półka malowana, 1 

duży zestaw szuflad, 

zespół drzwi wew. 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 800 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 380 mm 

masa 84 kg 

duży zestaw szuflad 1 szt 

max. obciąż. szuflady 40 kg 

ilość półek 1 szt 

max. obciążenie półki 80 kg 

zespół drzwi 

wewnętrznych 
1 szt 

maksymalne 

obciążenie szafy 
305 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi, 

814x1800x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 814 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 450 mm 

masa 50 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
350 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa HSP01 z 

półkami z blachy 

ocynkowanej, 

814x1800x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 814 mm 

wysokość 1800 mm 

głębokość 450 mm 

masa 50 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
350 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami z 

blachy ocynkowanej, 

455x1950x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 455 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 450 mm 

masa 41 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi, 

455x1950x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 455 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 450 mm 

masa 41 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami z 

blachy ocynkowanej, 

910x1950x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 910 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 450 mm 

masa 65 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi, 

910x1950x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 910 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 450 mm 

masa 65 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami z 

blachy ocynkowanej, 

455x1100x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 455 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 450 mm 

masa 26 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi, 

455x1100x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 455 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 450 mm 

masa 26 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami z 

blachy ocynkowanej, 

910x1100x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 910 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 450 mm 

masa 42 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi, 

910x1100x450 [mm] 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 910 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 450 mm 

masa 42 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie półki 75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami z 

blachy ocynk. do 

samodzielnego 

montażu 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 455 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 450 mm 

masa 41 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie 

półki 
75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

wymiary pakietu 
1970 x 470 

x 90 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi. do 

samodzielnego 

montażu 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 455 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 450 mm 

masa 41 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie 

półki 
75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

wymiary pakietu 
1970 x 470 

x 90 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP z półkami z 

blachy ocynk. do 

samodzielnego 

montażu 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 910 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 450 mm 

masa 65 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie 

półki 
75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

wymiary pakietu 
1970 x 490 

x 150 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi. do 

samodzielnego 

montażu 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 910 mm 

wysokość 1950 mm 

głębokość 450 mm 

masa 65 kg 

ilość półek 4 szt 

max. obciążenie 

półki 
75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

wymiary pakietu 
1970 x 490 

x 150 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami z 

blachy ocynk. do 

samodzielnego 

montażu 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 455 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 450 mm 

masa 26 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie 

półki 
75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

wymiary pakietu 
1100 x 480 

x 120 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi. do 

samodzielnego 

montażu 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 455 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 450 mm 

masa 26 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie 

półki 
75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

wymiary pakietu 
1100 x 480 

x 120 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami z 

blachy ocynk. do 

samodzielnego 

montażu 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 910 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 450 mm 

masa 42 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie 

półki 
75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

wymiary pakietu 
1100 x 490 

x 170 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Szafa uniwersalna 

HSP01 z półkami 

malowanymi. do 

samodzielnego 

montażu 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 910 mm 

wysokość 1100 mm 

głębokość 450 mm 

masa 42 kg 

ilość półek 3 szt 

max. obciążenie 

półki 
75 kg 

maksymalne 

obciążenie szafy 
250 kg 

wymiary pakietu 
1100 x 490 

x 170 
mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

  



 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Półki 

✓ Zespół perforowanych drzwi wewnętrznych 

✓ Tablice perforowane 

✓ Mały zestaw szuflad 

✓ Duży zestaw szuflad



 

• Wózki magazynowe to szeroki wachlarz wózków 

towarowych platformowych oraz 2- kołowych 

wózków transportowych ręcznych, pokrywających 

zapotrzebowanie na ręczne urządzenia 

transportowe 

• wózki platformowe półkowe mogą mieć 

zamontowane powierzchnie ładunkowe wykonane ze 

sklejki 15mm lakierowanej, antypoślizgowe z 

wykładziną gumową lub gumą ryflowaną 

olejoodporną, inne typy wózków platformowych 

mogą być pokryte blachą ocynkowaną, co zwiększa 

żywotność powierzchni ładunkowej 

• wyposażone w koła z pełnymi oponami gumowymi. 

Widelce kół dzięki galwanicznej powłoce są 

zabezpieczone przed wpływem środowiska 

• wykonane z profili gorąco walcowanych lub zimno 

giętych 

• charakteryzuje je wysoka jakość wykonania, 

solidna i ergonomiczna konstrukcja, doskonała 

funkcjonalność 

• posiadają koła z pełnymi oponami gumowymi 

• widelce kół dzięki galwanicznej powłoce są 

zabezpieczone przed wpływem środowiska. 

 

Wózki transportowe 

  

 

 

 

Wózek 2-kołowy do 

skrzyń i pudeł 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 675 mm 

wysokość 1312 mm 

głębokość 542 mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
468 x 240 mm 

masa 20 kg 

nośność 250 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin realizacji 7 dni 
 

 

 

Wózek do transportu 

po schodach 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 510 mm 

wysokość 1350 mm 

głębokość 553 mm 

obciążalność 250 kg 

waga 25 kg 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

300 x 

250 
mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 7 dni 

średnica/szer. kół: 125 x 37 mm 
 

 



 

 

 

Wózek do jednej butli 

z gazami technicznymi 

w układzie pionowym 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 515 mm 

wysokość 1195 mm 

głębokość 505 mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
300 x 255 mm 

masa 14 kg 

nośność 250 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin realizacji 7 dni 
 

 

 

Wózek do dwóch butli 

z gazami technicznymi 

w układzie pionowym 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 705 mm 

wysokość 1195 mm 

głębokość 655 mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
470 x 240 mm 

masa 24 kg 

nośność 250 kg 

średnica/szer. 

kół: 
400 x 100 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin realizacji 7 dni 
 

 

 

Wózek do dwóch butli 

z gazami technicznymi 

w układzie skośnym 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 710 mm 

wysokość 1590 mm 

głębokość 695 mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
470 x 240 mm 

masa 43 kg 

nośność 250 kg 

średnica/szer. 

kół: 
400 x 100 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin realizacji 7 dni 
 



 

 

 

Wózek do beczek 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 770 mm 

wysokość 1480 mm 

głębokość 310 mm 

masa 13 kg 

nośność 250 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 

do wyczerpania 

zapasów 
 

 

 

 

Hulajnoga trójkołowa 

towarowa 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

630 x 

1010 x 

1360 

mm 

płyta ładunkowa 639 x 526 mm 

masa 26 kg 

obciążalność 150 kg 

max. obciążenie 

płyty ładunkowej 
50 kg 

koło przednie, 

średnica/szer.: 
200 x 60 mm 

koła tylnie, 

średnica/szer. : 
200 x 60 mm 

termin realizacji 28 dni 
 

 

 

Wózek transportowy - 

3 półkowy 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 770 mm 

wysokość 940 mm 

głębokość 500 mm 

wymiary półki (dług. 

x szer.): 

700 x 

480 
mm 

masa 20 kg 

nośność wózka 150 kg 

nośność półki 50 kg 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek transportowy - 

4 półkowy 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 770 mm 

wysokość 940 mm 

głębokość 500 mm 

wymiary półki (dług. 

x szer.): 

700 x 

480 
mm 

masa 24 kg 

nośność wózka 150 kg 

nośność półki 50 kg 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

760x430 z uchwytem 

czołowym składanym 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

430 x 880 

x 790 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
620 x 400 mm 

masa 11 kg 

nośność 100 kg 

średnica/szer. kół: 100 x 35 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek transportowy z 

praktycznym 

uchwytem do 

przenoszenia 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

750 x 500 

x 300 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
750 x 500 mm 

nośność 300 kg 

termin realizacji 14 dni 

średnica/szer. kół: 100 x 35 mm 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

regałowy 1050x700 z 

trzema półkami 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1160 x 

1825 x 

700 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 610 mm 

masa 50,5 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

regałowy 1200x800 z 

trzema półkami 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1310 x 

1825 x 

800 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

710 
mm 

masa 60,1 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

regałowy 1050x700 z 

trzema półkami i 

bokami siatkowymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. 

x wys. głęb.) 

1160 x 

1825 x 

700 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 610 mm 

masa 64,5 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

kolorystyka 5005 RAL 

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

regałowy 1200x800 z 

trzema półkami i 

bokami siatkowymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. 

x wys. głęb.) 

1310 x 

1825 x 

800 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

710 
mm 

masa 77 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

kolorystyka 5005 RAL 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z dwiema 

osiami skrętnymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1050 x 

270 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 

700 
mm 

masa 38 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z dwiema 

osiami skrętnymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1050 x 

310 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 

700 
mm 

masa 39 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 - podstawa 

bez uchwytu 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1050 x 

270 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 

700 
mm 

masa 27 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 - podstawa 

bez uchwytu 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1050 x 

310 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 

700 
mm 

masa 28 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 - podstawa 

bez uchwytu 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

(szer. x wys. 

głęb.) 

1050 x 375 x 

700 
mm 

płyta 

ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 700 mm 

masa 31 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 - podstawa 

bez uchwytu 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1200 x 

270 x 800 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1200 x 

800 
mm 

masa 35 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 - podstawa 

bez uchwytu 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1200 x 

310 x 800 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1200 x 

800 
mm 

masa 36 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 - podstawa 

bez uchwytu 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

(szer. x wys. 

głęb.) 

1200 x 375 x 

800 
mm 

płyta 

ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1200 x 800 mm 

masa 39 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z jednym 

uchwytem czołowym 

rurowym 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1092 x 

965 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 

700 
mm 

masa 33 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z jednym 

uchwytem czołowym 

rurowym 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1092 x 

1005 x 

700 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 

700 
mm 

masa 34 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z jednym 

uchwytem czołowym 

rurowym 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1092 x 1070 x 

700 
mm 

płyta 

ładunkowa 
1050 x 700 mm 

masa 37 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 



 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z jednym 

uchwytem czołowym 

rurowym 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1242 x 

965 x 800 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1150 x 

800 
mm 

masa 41 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z jednym 

uchwytem czołowym 

rurowym 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1242 x 

1005 x 

800 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1150 x 

800 
mm 

masa 42 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z jednym 

uchwytem czołowym 

rurowym 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1242 x 1070 x 

800 
mm 

płyta 

ładunkowa 
1150 x 800 mm 

masa 45 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 



 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1050x700 

z bokami z siatki 

stalowej 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1050 x 

965 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 610 mm 

masa 56 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1050x700 

z bokami z siatki 

stalowej 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1050 x 

1005 x 

700 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 610 mm 

masa 57 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1200x800 

z bokami z siatki 

stalowej 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1200 x 

965 x 800 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

710 
mm 

masa 64 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1200x800 

z bokami z siatki 

stalowej 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1200 x 

1005 x 

800 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

710 
mm 

masa 64 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1200x800 

z bokami z siatki 

stalowej 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1200 x 1070 x 

800 
mm 

płyta 

ładunkowa 
1110 x 710 mm 

masa 67 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

kolorystyka 5005 RAL 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1050x700 

z bokami z siatki 

stalowej 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1050 x 1043 x 

700 
mm 

płyta 

ładunkowa 
960 x 610 mm 

masa 60 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 



 

 

 

Platforma skrzynkowa 

1200x800 z bokami ze 

sklejki 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1285 x 1070 x 

800 
mm 

płyta 

ładunkowa 
1110 x 710 mm 

masa 63 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1050x700 

z bokami ze sklejki 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1135 x 1070 x 

700 
mm 

płyta 

ładunkowa 
960 x 610 mm 

masa 55 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1050x700 

z bokami ze sklejki 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1135 x 

965 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 610 mm 

masa 51 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1050x700 

z bokami ze sklejki 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1135 x 

1005 x 

700 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 610 mm 

masa 52 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1200x800 

z bokami ze sklejki 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1285 x 

965 x 800 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

710 
mm 

masa 60 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

skrzynkowy 1200x800 

z bokami ze sklejki 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1285 x 

1005 x 

800 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

710 
mm 

masa 60 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

wypełnionymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

(szer. x wys. 

głęb.) 

1135 x 1070 x 

700 
mm 

płyta 

ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

960 x 700 mm 

masa 48 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

wypełnionymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1285 x 

965 x 800 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

800 
mm 

masa 54 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

wypełnionymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1285 x 

1005 x 

800 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

800 
mm 

masa 55 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

nośność 500 kg 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

wypełnionymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1285 x 1070 x 

800 
mm 

płyta 

ładunkowa 
1110 x 800 mm 

masa 58 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

wypełnionymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1135 x 

965 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 700 mm 

masa 44 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

wypełnionymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1135 x 

1005 x 

700 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 700 mm 

masa 45 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1200 x 800 z jednym 

uchwytem czołowym 

wypełnionym, koła 

260 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1242 x 1070 x 

800 
mm 

płyta 

ładunkowa 
1150 x 800 mm 

masa 49 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

 

Wózek platformowy 

1050 x 700 z jednym 

uchwytem czołowym 

wypełnionym, koła 

260 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1092 x 1070 x 

700 
mm 

płyta 

ładunkowa 
1050 x 700 mm 

masa 39 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

 

Wózek platformowy 

1050 x 700 z jednym 

uchwytem czołowym 

wypełnionym, koła 

160 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1092 x 

965 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 

700 
mm 

masa 35 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1050 x 700 z jednym 

uchwytem czołowym 

wypełnionym, koła 

200 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1092 x 

1005 x 

700 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1050 x 

700 
mm 

masa 36 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1200 x 800 z jednym 

uchwytem czołowym 

wypełnionym, koła 

160 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1242 x 965 x 

800 
mm 

płyta ładunkowa 1150 x 800 mm 

masa 44 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. 

kół: 
160 x 40 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1200 x 800 z jednym 

uchwytem czołowym 

wypełnionym, koła 

200 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1242 x 

1005 x 

800 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1150 x 

800 
mm 

masa 46 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

rurowymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1135 x 

965 x 700 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 700 mm 

masa 39 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 40 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

rurowymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1135 x 

1005 x 

700 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 
960 x 700 mm 

masa 40 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

rurowymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1285 x 

965 x 800 
mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

800 
mm 

masa 47 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 400 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 



 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

rurowymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe (szer. x 

wys. głęb.) 

1285 x 

1005 x 

800 

mm 

płyta ładunkowa 

(szer. x głęb.) 

1110 x 

800 
mm 

masa 48 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. kół: 200 x 50 mm 

rodzaj ogumienia: pełne  

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy 

1050x700 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

rurowymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1135 x 1070 x 

700 
mm 

płyta 

ładunkowa 
960 x 700 mm 

masa 43 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 

 

 

Wózek platformowy 

1200x800 z dwoma 

uchwytami czołowymi 

rurowymi 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1285 x 1070 x 

800 
mm 

płyta 

ładunkowa 
1110 x 800 mm 

masa 51 kg 

nośność 500 kg 

średnica/szer. 

kół: 
260 x 85 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pneumatyczne  

termin 

realizacji 
14 dni 

 



 

 

 

Wózek platformowy z 

uchwytem czołowym 

rurowym 

Właściwość Wartość JM 

wymiary gabarytowe 

(szer. x wys. głęb.) 

950 x 

600 
mm 

masa 35 kg 

nośność 200 kg 

średnica/szer. kół: 160 x 35 mm 

termin realizacji 14 dni 
 

 

 

Wózek platformowy z 

uchwytem czołowym i 

uchylna podłogą 

Właściwość Wartość JM 

wymiary 

gabarytowe 

1075 x 1050 x 

765 
mm 

płyta 

ładunkowa 
846 x 545 mm 

masa 38 kg 

nośność 400 kg 

średnica/szer. 

kół: 
160 x 40 mm 

rodzaj 

ogumienia: 
pełne  

termin 

realizacji 

do 

wyczerpania 

zapasów 

 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Kosz do hulajnogi 

✓ Pokrycie platformy 

✓ Pólki 



 

 

System przechowywania i transportu do opraw narzędziowych 

 

 

 

 

 

 

Wózek do opraw 

narzędziowych CNC - 

konstrukcja 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 782 mm 

głębokość 620 mm 

wysokość 1424 mm 

maksymalna ilość 

półek 
10 szt 

numery katalogowe 

półek ISO 

27012, 

27013, 

27014 

 

numery katalogowe 

półek HSK 

27015, 

27016 
 

maksymalna 

obciążalność wózka 
400 kg 

maksymalne 

obciążenie półki 
40 kg 

maksymalna ilość 

gniazd ISO 30, 40, 

50 w wózku 

60 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 63 w 

wózku 

60 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 100 w 

wózku 

50 szt 

masa 37 kg 

termin realizacji 21 dni 
 

 

• System do opraw narzędziowych ISO został 

zaprojektowany i wdrożony do produkcji w 

wyniku naszych własnych potrzeb 

produkcyjnych  

• Ideą była potrzeba bezpiecznego i wygodnego 

przechowywania i transportu narzędzi do maszyn 

CNC.  

• Te produkty znaleźć mogą zastosowanie wszędzie 

tam, gdzie użytkowane są narzędzia CNC – czyli 

tam, gdzie znajdują się Państwa maszyny.  

• We wszystkich n/w wyrobach istnieje możliwość 

komponowania półek z gniazdami: ISO 30, ISO 

40, ISO 50 (pasują również do narzędzi SK i BT), 

HSK 63, HSK 100.  

• Do szaf z wysuwanymi przedziałami proponujemy 

również półki do matryc i stempli pras 

krawędziowych z mocowaniem WILLA.  

 



 

 

 

Wózek z szufladami 

do opraw 

narzędziowych CNC - 

konstrukcja 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 782 mm 

głębokość 620 mm 

wysokość 1424 mm 

numery katalogowe 

półek ISO 

27012, 

27013, 

27014 

 

numery katalogowe 

półek HSK 

27015, 

27016 
 

maksymalna 

obciążalność wózka 
400 kg 

maksymalna ilość 

gniazd ISO 30, 40, 

50 w wózku 

36 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 63 w 

wózku 

36 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 100 w 

wózku 

30 szt 

masa 60 kg 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Regał do opraw 

narzędziowych CNC - 

konstrukcja 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 694 mm 

głębokość 510 mm 

wysokość 1525 mm 

numery katalogowe 

półek ISO 

27012, 

27013, 

27014 

 

numery katalogowe 

półek HSK 

27015, 

27016 
 

maksymalna 

obciążalność regału 
280 kg 

maksymalna ilość 

gniazd ISO 30, 40, 

50 w regale 

42 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 63 w 

regale 

42 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 100 w 

regale 

35 szt 

masa 23 kg 

termin realizacji 21 dni 
 



 

 

 

Wózek do opraw 

narzędziowych CNC - 

konstrukcja 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 907 mm 

wysokość 994 mm 

głębokość 556 mm 

maksymalna ilość 

półek 
16 szt 

numery katalogowe 

półek ISO 

27012, 

27013, 

27014 

 

numery katalogowe 

półek HSK 

27015, 

27016 
 

maksymalna 

obciążalność wózka 
400 kg 

maksymalna ilość 

gniazd ISO 30, 40, 

50 w wózku 

96 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 63 w 

wózku 

96 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 100 w 

wózku 

80 szt 

masa 39 kg 

termin realizacji 21 dni 
 

 

 

Nadstawka do opraw 

narzędziowych CNC - 

konstrukcja 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 586 mm 

głębokość 304 mm 

wysokość 645 mm 

numery katalogowe 

półek ISO 

27017, 

27018, 

27019 

 

numery katalogowe 

półek HSK 

27020, 

27021 
 

maksymalna 

obciążalność 
120 kg 

maksymalna ilość 

gniazd ISO 30, 40, 

50 w nadstawce 

15 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 63 
15 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 100 
9 szt 

masa 5 kg 

termin realizacji 21 dni 
 



 

 

 

Szafa 1-drzwiowa do 

opraw narzędziowych 

CNC - konstrukcja 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 602 mm 

wysokość 2022 mm 

głębokość 487 mm 

maksymalna ilość 

półek możliwa do 

zamontowania w 

szafie 

5 szt 

numery 

katalogowe półek 

ISO pasujących 

do szafy 

27008, 

27022, 

27023, 

27024, 

27027, 

27028, 

27049, 

27050, 

27051 

 

numery 

katalogowe półek 

HSK pasujących 

do szafy 

27025, 

27026, 

27029, 

27030, 

27052, 

27053 

 

numer 

katalogowy 

szuflady, do 

zamontowania w 

szafie 

27009  

maksymalna 

obciążalność 

szafy 

300 kg 

maksymalna ilość 

gniazd ISO 30, 

40, 50 w szafie 

75 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 63 w 

szafie 

80 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 100 

w szafie 

60 szt 

masa 58 kg 

termin realizacji 21 dni 
 



 

 

 

Szafa z wysuwanymi 

przedziałami do opraw 

narzędziowych CNC - 

konstrukcja 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 

gabarytowa 
1100 mm 

głębokość 

gabarytowa 
1150 mm 

wysokość 

gabarytowa 
1850 mm 

ilość przedziałów 

wysuwanych 
5 szt 

maksymalna ilość 

półek możliwych do 

zamontowania w 

jednym przedziale 

7 szt 

numery katalogowe 

półek ISO 

pasujących do szafy 

27031, 

27032, 

27033 

 

numery katalogowe 

półek HSK 

pasujących do szafy 

27035, 

27036 
 

numery katalogowe 

półek WILA 

pasujących do szafy 

27039, 

27034, 

27037, 

27038 

 

maksymalna 

obciążalność szafy 
1100 kg 

maksymalne 

obciążenie 

przedziału 

220 kg 

maksymalna 

obciążalność półki 
55 kg 

maksymalna ilość 

gniazd ISO 30, 40, 

50 w szafie 

280 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 63 w 

szafie 

280 szt 

maksymalna ilość 

gniazd HSK 100 w 

szafie 

210 szt 

masa 280 kg 

termin realizacji 28 dni 
 



 

 

 

Szafa 2-drzwiowa do 

opraw narzędziowych 

CNC - konstrukcja 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 1167 mm 

głębokość 487 mm 

wysokość 2022 mm 

maksymalna 

ilość półek 
10 szt 

numery 

katalogowe 

półek ISO 

pasujących do 

szafy 

27008, 

27022, 

27023, 

27024, 

27027, 

27028, 

27049, 

27050, 27051 

 

numery 

katalogowe 

półek HSK 

pasujących do 

szafy 

27025, 

27026, 

27029, 

27030, 

27052, 27053 

 

maksymalna 

ilość szuflad 
14 szt 

numer 

katalogowy 

szuflady 

27009  

maksymalna 

obciążalność 

szafy 

600 kg 

maksymalna 

ilość gniazd ISO 

30, 40, 50 w 

szafie 

150 szt 

maksymalna 

ilość gniazd 

HSK 63 w 

szafie 

160 szt 

maksymalna 

ilość gniazd 

HSK 100 w 

szafie 

120 szt 

masa 100 kg 

termin realizacji 21 dni 
 

Wyposażenie dodatkowe 
 

✓ Półki z gniazdami  

✓ Szuflady z gniazdami 



 

Wyroby ze stali nierdzewnej 

 

• Stal nierdzewna jest materiałem cechującym 

się  trwałością a jednocześnie 

praktycznym,  szlachetnym i eleganckim. Jest w 

stanie spełnić najbardziej wyszukane wymagania 

stawiane materiałom np. budowlanym i 

wykończeniowym, elementom wyposażenia 

wnętrz, meblom czy innym detalom  

• stale odporne na korozję coraz częściej są 

stosowane w nowoczesnych gałęziach produkcji 

przemysłowej: w budownictwie, ochronie 

środowiska, w przemyśle spożywczym, 

chemicznym, transportowym i samochodowym i 

wielu innych  

• łatwość utrzymania w czystości wyrobów 

wykonanych ze stali nierdzewnej – można je myć 

strumieniem wody  

 

 

 

Szafa na komputer ze 

stali nierdzewnej na 

stopkach 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 700 mm 

wysokość 1620 mm 

głębokość 610 mm 

masa 49 kg 

wymiary użytkowe 

komory górnej 

szafy 

630 x 468 

x 540 
mm 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

630 x 835 

x 540 
mm 

wielkość monitora 24"  

IP 32  

termin realizacji 35 dni 
 

 

 

Szafa na komputer ze 

stali nierdzewnej na 

kołach 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 700 mm 

wysokość 1675 mm 

głębokość 610 mm 

masa 50 kg 

wymiary użytkowe 

komory górnej szafy 

630 x 468 

x 540 
mm 

wymiary 

wewnętrzne komory 

dolnej szafy 

630 x 835 

x 540 
mm 

wielkość monitora 

jaki można umieścić 

w szafie 

24"  

IP 32  

termin realizacji 35 dni 
 

 



 

 

 

Wózek warsztatowy - 

wersja ze stali 

nierdzewnej 1x60B 

1x120B 1x180B 

1x240B 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 900 mm 

wysokość 820 mm 

głębokość 450 mm 

masa 56 kg 

nośność 200 kg 

termin realizacji 35 dni 
 

 

 

Wózek warsztatowy - 

wersja ze stali 

nierdzewnej 2drzwi 

Właściwość Wartość JM 

szerokość 900 mm 

wysokość 820 mm 

głębokość 450 mm 

masa 45 kg 

nośność 200 kg 

termin realizacji 35 dni 
 

 

 

 

 

 

  

B2B System Zbigniew Czop 

Adres biura: 

ul. Złotego Florena 2/201 59-220 

Legnica 

 

www.b2bsystem.pl 

 

Telefon: 

+48 507 300 534 

E-mail: 

sprzedaz@b2bsystem.pl 
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