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MEBLE WARSZTATOWE 
 

Stoły warsztatowe Stw 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY 
blatu sołu wm 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Stw 111 STWS 
01010201 

850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 22  Elementy korpusu stołu warsztatowego 
wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem 
cylindrycznym. Za drzwiami umieszczona półka. 
Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 121 STWS 
02010202 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 29  Elementy korpusu stołu warsztatowego 
wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem 
cylindrycznym. Blat ze sklejki liściastej. Stoły 
dostarczane są w elementach umożliwiających 
łatwy montaż. 

 

Stw 321 STWS 
02010103 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 24  Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej 
gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 
mm. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są 
w elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

 

Stw 322 STWS 
02010104 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 48  Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej 
gr. 2,0 mm, półka, ścianka tylna stołu oraz 
elementy korpusu i szuflad szafki z blachy gr. 1,0 
mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat ze 
sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

 

Stw 323 STWS 
02010305 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 53  Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 
mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 
Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 
cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na 
prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 
Stoły dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 
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Stw 324 STWS 
02010306 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 61  Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 
mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 
Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 
cylindrycznym jest jedna półka. Dwie szuflady na 
prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 
Stoły dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 311 STWS 
01010207 

850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 39  Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 
mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 
Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 
cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na 
prowadnicach rolkowych. Blat 
ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

    

    

Stw 122 STWS 
02020211 

750 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 41  Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 
elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 
elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami 
zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna 
półka. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat 
ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

    

    

Stw 112 STWS 
01020207 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 29  Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 
elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 
elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami 
zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna 
półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Blat 
ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 
    

Stw 113 STWS 
01020212 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 21  Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 
pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za 
drzwiczkami zamykanymi zamkiem 
cylindrycznym jest jedna półka. 
Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż.  

 

    

Stw 114 STWS 
01020113 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 40  Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 
elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 
elementy z blachy gr. 0,8mm. Szuflady na 
prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 
Stoły dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 
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Stw 401 STWS 
04010209 

850 x 1200 x 750 40 x 1200 x 750 88  Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z 
stalowych profili zamkniętych o przekroju 
czworokątnym. Szafka zamykana zamkiem 
cylindrycznym, wyposażona w cztery szuflady na 
prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 
Stoły dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 402 
 
 
Stw 403 

STWS 
05010310 
 
STWS 
06010310 

850 x 1600 x 750 
 
 
850 x 2000 x 750 

40 x 1600 x 750 
 
 
40 x 2000 x 750 

118 
 
 

124 

 Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z 
stalowych profili zamkniętych o przekroju 
czworokątnym. Szafki zamykane zamkami 
cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna 
szafka wyposażona w cztery szuflady na 
prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzestawną 
półkę. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane 
są w elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

StbG 45 
 
 
StbG 47 
 
 
 
 
 
 

GST 02020202 
 
 
GST 01010201 
 

725-
920x1200x600 
 
900x1000x600 

 36 
 
 

   20 

 Stół warsztatowy na kółkach. 

 

Szafki warsztatowe  Szw 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

    

Szw 120 SZWS 02010201 600 x 1200 x 200 25  Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 
wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 
145, 120, 85 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 



 

 4 

 

    

Szw 121 SZWS 02010302 600 x 1200 x 200 30  Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 
blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. 
W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki długości 
85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek szafki z 
perforacją. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających 
łatwy montaż. 

    

Szw 080 SZWS 01010103 600 x 800 x 200 18  Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 
wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 
8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w 
elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 
 

    

Szw 122 SZWS 02020304 750 x 1200 x 200 33  Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi z perforacją na uchwyty zamykane 
zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 uchwytów z 
blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa 
ocynkowane haczyki. Szafki dostarczane są w elementach 
umożliwiających łatwy montaż. 

  

    

Szw 123 SZWS 02010205 600 x 1200 x 200   22  Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z 
blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 
wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 
120, 85 mm. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających 
łatwy montaż. 

 

    

Szw 104 SZW 
0101010101 

1090 x 500 x 435 50  Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe 
elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Cztery szuflady i 
półka wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - 
pulpit ograniczony z trzech stron. 
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Szw 108 SZW 
0201020201 

1090 x 1000 x 435 93  Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe 
elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Osiem szuflad i dwie 
półki wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - pulpit 
ograniczony z trzech stron. 

 

SzwN 251 
 
 
 
 
 

GWJ 
0101020702 

928 x 961 x 600 74  Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie 
i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem. 

 

SzwN 252 GWJ 
0101010802 
 
 
 
 

928 x 961 x 600 99  Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytkich i dwie 
głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.  

∗  

Szw 301 SZWL 
0202010201 

1051 x 1000 x 585 98 
 

 Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z 
systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. 
Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg. 

∗  

Szw 302 SZWL 
0202010301 

1051 x 1000 x 585 110  
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∗  

Szw 305 SZWL 
0202010601 

1051 x 1000 x 585 135  

∗  

SzwG43 
 
 
 
 
 

GWJ 03020306 1930 x 815 x 600 88  Szafka warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana z 
blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę 
zamykaną drzwiami uchylnymi i oraz dwie szuflady 

∗  

Swm 501 SWML 
01020204 

2000 x 1020 x 435 106  Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień 
z klientem (za dopłatą) 

 

Ścianki na narzędzia Śnn 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA  
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Śnn 300 SNN 010101 600 x 1195 x 16 8  Trzy płyty nośne ścianki oraz dziesięć uchwytów wykonanych z blachy 
stalowej gr. 0,8 mm. Ścianka posiada również pięć ocynkowanych 
haczyków. Ścianki dostarczane są w elementach umożliwiaj ących łatwy 
montaż. 
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Szafy warsztatowe Swm 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Swm 402 
 
 
 
Swm 404 

SWMS 
03020303 
 
 
SWMS 
04020303 

1980 x 1000 x 420 
 
 
 
1980 x 1200 x 420 

89 
 
 
 

100 

 Szafa skręcana dostarczana w elementach. 
Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch 
punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 
mm półki. 

 

Sbm 203W 
 
 
Sbm 212W 

SBM 
03030304 
 
SBM 
04030304 

1990 x 1000 x 435 
 
 
1990 x 1200 x 435 

66 
 
 

75 
 
 
 

 

 Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch 
punktach. Szafa posiada cztery przestawne co 25 
mm półki. 

 

Swm 204 SWM 
0202030401 

1990 x 1000 x 435 100  Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch 
punktach. Szafa wyposażona w listwy do 
mocowania pojemników narzędziowych o 
wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) 
na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 
mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa 
dostarczana bez pojemników. 

 

 Swm 205 SWM 
0202030402 

1990 x 1000 x 435 101  Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
stalowej gr.1,0 mm. Drzwi ze schowanymi 
zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem 
zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch 
punktach. Szafa wyposażona w listwy do 
mocowania pojemników narzędziowych o 
wymiarach 108 x 144 x 224 /170 mm (72 sztuki) 
na ścianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 
mm (po 80 sztuk) na drzwiach szafy. Szafa 
dostarczana z pojemnikami. 
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Regały magazynowe Rmm 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

Rmm 302 RMM 
0301010201 

900 x 1000 x 500 27  Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, składany na „wcisk”. Regał posiada trzy półki 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawne co 30 mm. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie półki 100 kg. 

 

Rmm 301 RMM 
0303040201 

1980 x 1000 x 500 55  Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, składany na „wcisk”. Regał posiada sześć 
półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie półki 200 kg – przy 
mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów 
plecami ze sobą. Elementy mocujące nie są 
dostarczane.  

 

 

Rmm 303 
 
 
 
 
 
 

RMM 
0305030201 

1800 x 1000 x 500 46  Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, składany na „wcisk”. Regał posiada pięć 
półek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawnych co 30 mm. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie półki 100 kg.  

 

Rmm 202 RMM 
0102020101 

1510 x 750 x 300 20  Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, skręcany. Regał posiada cztery półki 
wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne 
obciążenie półki 100 kg. 

 

Rmm 201 RMM 
0204030101 

2000 x 900 x 600 39  Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 
mm, skręcany. Regał posiada pięć półek 
wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8 mm, 
przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne 
maksymalne obciążenie półki 100 kg. 
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Szafka pod komputer przemysłowy SmK 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

 

CENA 
netto 

OPIS 

 

SmK 
 
 
SmKa 
 
 
SmK1 
 
 
SmK1a 

SMK 0101010201 
 
 
SMK 0101010202 
 
 
SMK 0101010101 
 
 
SMK 0101010102 

1750 x 640 x 630 75 
 
 

75 
 
 

75 
 
 

74 

 Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. 
Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą. 
 
Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – 
wentylatorem i listwą zasilającą. 
 
Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. 
Szafka  bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej. 
 
Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka  bez wyposażenia – 
bez wentylatora i listwy zasilającej.  

 

SmK 3A SMK 0405010104 
SMK 0405010204 

1545 x 640 x 635 74 
75 

 - szafka bez wyposażenia 
- z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator 
Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w 
dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych 
ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szafka 
wyposażona w stopki regulowane. Górna część szafki za przeszkloną 
otwieraną klapą jest przystosowana do umieszczenia monitora LCD wg 
standardu VESA. 

 

SmK4a SMK 0101010205 
SMK 0101010105 

1750 x 640 x 630    50 
50 

 - z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator 
- bez wyposażenia 
Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne szkło. Do monitorów LCD o 
rozmiarach do 23”. Szafa komputerowa z oddzielnym przedziałem na monitor. 
Trzy części niezależnie zamykane na klucz: 
- górna na monitor,  
- środkowa na klawiaturę i myszkę,  
- dolna - wyposażona w przestawną co 25 mm półkę 

 

SmK 2 SMK 0202030203 1600 x 550 x 550   Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest 
nieregulowana, dolna półka – przestawna. Może być przechowywany monitor 
o wielkości max 17”. Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę 
mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda. 
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∗  

SPNK SMK0506050506 1770 x 755 x 300 
(podstawa 600) 

  Szafa o klasie odporności IP-42 (ochrona przed ciałami o wielkości ponad 
1mm, oraz ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 15º). 
Wyposażenie standardowe: 
- 2 półki na zaczepach, 
- 1 półka przesuwna na komputer, 
- wentylator, 
- listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceniowym, 
- przyłącze Ethernet, 
- kabel zasilający, 
- odkręcana podstawa szafy (ze stopkami regulacyjnymi) umożliwiająca 
przymocowanie do podłoża, 
- uchwyt monitora VESA, 
- drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową ryglowane w 3 pkt, 
- schowek klawiatury z wysuwaną podstawką pod mysz zamykany zamkiem 
cylindrycznym w 1 pkt. 

 


