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Opis produktu 

 
Metalowe szafki ubraniowe znajdują szerokie 
zastosowanie nie tylko w szatniach pracowniczych, ale 
także w szkołach i obiektach sportowych. Korzystając z 
nich możemy w estetyczny, wygodny, a przede 
wszystkim bezpieczny sposób przechowywać rzeczy, 
odzież roboczą oraz codzienną. 
 
Oferowane przez nas metalowe szafy odzieżowe 
produkowane są przy użyciu nowoczesnych maszyn, z 
dbałością o każdy szczegół. Dzięki temu spełniają 
wymagania jakościowe, higieniczne oraz prawne.  
Są wykonane zgodnie z polską normą co potwierdza 
certyfikat zgodności. Szafy odzieżowe to typowe szafy 
BHP standardowo posiadają przedziały o szer. 300 i 
400mm, drzwi proste lub w kształcie L. Korpus 
wykonany jest z blachy 0.8mm, całość malowana jest 
proszkowo w palecie RAL. 
 
Podstawowe cechy: 

• drzwi o szer. 300mm, 
• ryglowanie trzypunktowe, 
• wykonana z blachy o gr. 0.8mm, 
• standardowo posiada cokół o wys. 50mm, 
• standardowo wyposażona w drążek z 2 

haczykami, 
• standardowo wyposażona w półkę, 
• malowana proszkowo w kolorach RAL, 
• drzwi/korpus z perforacją lub bez, 
• wyposażona w regulowane stopki, 
• możliwość malowania drzwi i korpusu w 

różnych kolorach, 
• wyposażona w zamek patentowy 
• możliwość wykonania w wersji z ławką, 

przegrodą wewnętrzną na odzież 
„czystą/brudną” 

WAŻNE: istnieje możliwość wyposażenia tego modelu 
szafy we fronty z płyty laminowanej (drewnopodobnej), 
płyty MDF (MAT lub WYSOKI POŁYSK). 

 
 

Zdjęcie produktu (wykonania przykładowe) 

 

 
 

wykonanie moduł 2-drzwiowy 300 mm z ławką 
 

 
 
wykonanie moduł 2-drzwiowy 400 mm  
z przegrodą „brudna/czysta” 
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wykonanie wersja z frontem z płyty MDF  
moduł 2-drzwiowy 400 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja wymiarowa: 

 
wys. szafy - 1800 mm 
szer. szafy - 300 mm 
gł. szafy - 490 mm 
wys. cokołu – 50 mm 
wys. ławki – 400 mm 
wys. nóżek – 140 mm 
wys. skośnego dachu – 200 mm 
wym. szafa+ławka – 2200/1800x300x490 mm 
wym. szafa+nóżki – 1940/1800x300x490 mm 
wym. szafa ze skośnym dachem – 2000/1800x300x490 
 
Dostępna wersja szafki z drzwiami o szer. 400mm:  
S-40 (1800x400x490mm) 
 
Możliwe warianty wykonania: 

 
COKÓŁ: 
    cokół standardowy o wys. 50mm, 
    o wys. 100mm 
 
NOGI: 
    proste lub trójkątne, 
    nogi standardowe o wys. 140mm, 
    o wys. 200mm 
 
ŁAWKA: 
    stelaż o wys. 400mm, 
    szafa nakładana na stelaż ławki następnie       
  przykręcana, 
    wyposażona w stopki plastikowe, 
    siedzisko: listwy sosnowe lakierowane, listwy z płyty    
laminowanej i płyty MDF lakierowanej, płyta 
laminowana, płyta MDF lakierowana 
 
ZAMEK: 
    patentowy na klucz, 
    klamka na kłódkę, 
    szyfrowy i elektroniczny 
 
DASZEK: 
    prosty, 
    skośny o wys. 200mm 
 


