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Szafki kartotekowe Szk 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  
w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY wewn ętrzne  
szuflad w  mm 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 
w kg 

CENA 
netto 

OPIS 

WERSJA LUX 

 

Szk 101 lx SZK 01010101 
 

715 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

34  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 201 lx SZK 01020201 
 

1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

47  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301 lx SZK 01030301 
 

1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

58  4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, 
wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części szuflad 
z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301/5 lx SZK 01140401 
 

1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

70  5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, 
wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części szuflad 
z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 102 lx SZK 02010801 
 

715 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

56  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 202 lx SZK 02020901 
 

1000 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

75  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 302 lx SZK 02031001 
 

1285 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

95  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 304/2 lx SZK 03063401 
 

605 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

40  2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 304/3 lx SZK 03073501 
 

830 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

52  3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 304/4 lx SZK 03083601 
 

1060 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

84  4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 304 lx SZK 03031101 
 

1285 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

83  5-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 305 lx SZK 02031301 
 

1285 x 775 x 630 100 (frontu 223) x 
690 x 585 

105  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 103 lx SZK 02011401 
 

715 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

74  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 203 lx SZK 02021501 
 

1000 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

103  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 303 lx SZK 02031601 
 

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

132  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad 
z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na 
prowadnicach kulkowych o pełnym  wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 104 SZK 04010501 
 

715 x 481 x 630 244 (frontu 280) x 
398 x 585  

44  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, 
Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą 
ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 204 SZK 04020601 
 

1000 x 481 x 630 244 (frontu 280) x 
398 x 585 

61  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, 
Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą 
ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem 
przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 306 SZK 04030701 
 

1285 x 481 x 630 244 (frontu 280) x 
398 x 585 

76  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej,  pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty 
Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za 
pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na 
prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 3A3 SZK 05031701 
 

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

72  Szafka kartotekowa trzy-szufladowa przystosowana do teczek 
zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 114 SZK 06012302 
 

715 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 
432 x 585 

47  Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, 
dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu  180 x 213 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 115 SZK 06012602 
 

715 x 520 x 630 105 (frontu 185) x 
432 x 585 

52  Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 116 SZK 
07012802 

715 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

56  Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług 
medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu  130 x 188 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 117 SZK 07013102 
 

715 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

57  Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć 
rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 
kg. 
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Szk 214 SZK 
07022902 

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

76  Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług 
medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu  130 x 188 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 215 SZK 07023202 
 

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

79  Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć 
rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 
kg. 

 

Szk 318/2 SZK 09064502 
 

605 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

  2-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej 
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 318/3 SZK 09074602 
 

830 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

  3-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej 
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 
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Szk 318/4 SZK 09084702 
 

1060 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

  4-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej 
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 318 SZK 09032102 
 

1285 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

87  5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej 
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 318/6 
(Szk318 S10) 

SZK 09134802 
 

1510 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

100  6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej 
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 318/7 SZK 09154902 
 

1740 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

115  7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej 
szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 
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Szk 318/1/5 
jedno-
rzędowa 

SZK 11035002 
 

1285 x 345 x 630 150 (frontu 223) x 
262 x 585 

  5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na jeden 
rząd kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 319 SZK 09032202 
 

1285 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

94  Szafka do przechowywania kart wzorów podpisów. Korpus 
szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, 
wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części szuflad 
z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na trzy rzędy 
kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i  
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu  
215 x 170 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 320 SZK 06032502 
 

1285 x 520 x 630 150 (frontu 223) x 
432 x 585 

81  Szafka do przechowywania kart osobowych mieszkańca. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 213 mm.  
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 321 SZK 06032402 
 

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

81  Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, 
dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu  180 x 213 
mm.Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 322 SZK 06032702 
 

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

91  Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 
 
 

 

Szk 323 SZK 
07033002 

1285 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

102  Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług 
medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy 
stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu  130 x 188 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
 

 

Szk 324 SZK 07033302 
 

1285 x 470 x 630 95 (frontu 137) x 
382 x 585 

104  Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć 
rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 
kg. 
 
 

 

 

Szk 101st SZK 01010102 
 

715 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

31  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm,  pozostałe części szuflad z 
blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 
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Szk 201st SZK 01020202 
 

1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

40  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z 
blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301st SZK 01030302 
 

1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

53  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z 
blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301/5 st SZK 01140402 
 

1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

71  5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z 
blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm,  
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) 
na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 102 st SZK 02010802 
 

715 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

53  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych 
(format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 202 st SZK 02020902 
 

1000 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

73  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych 
(format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 
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Szk 302 st SZK 02031002 
 

1285 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

89  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych 
(format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o 
podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. 
Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 

Szk 304 st SZK 03031102 
 

1285 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

77  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 
poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, 
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 304/2 st SZK 03063402 
 

605 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

36  2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 
poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 304/3 st SZK 03073502 
 

830 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

49  3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. 
Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 
poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 
215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 304/4 st SZK 03083602 
 

1060 x 545 x 630 187 (frontu 223) x 
460 x 585 

65  4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm, fronty szuflad z blachy 
gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada 
przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo 
na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 
mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50kg. 
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Szk 305 st SZK 02031302 
 

1285 x 775 x 630 100 (frontu 223) x 
690 x 585 

98  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. 
Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 
pionowo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, 
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 
215x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg. 

 

Szk 103 st SZK 02011402 
 

715 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

72  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. 
Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 
poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie,  
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu  
130x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg. 

 

Szk 203 st SZK 02021502 
 

1000 x 775 x 630 100 (frontu 137) x 
690 x 585 

103  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. 
Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 
poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, 
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 
130x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg. 

 

Szk 303 st SZK 02031602 
 

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

122  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, 
fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. 
Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 
poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym  wysuwie, 
z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 130x168 
mm. Max obciążenie szuflady 50kg. 
 

 
 Szk 201 lx 

z blokadą 
wysuwu 

SZK 01020201 
 

1000 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

56  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. 
Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 
poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu 
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szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, 
pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny 
wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. 
Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301 lx 
z blokadą 
wysuwu 

SZK 01030301 
 

1285 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

71,5  4-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, 
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) 
na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co 
umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na 
zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 301/5 lx 
z blokadą 
wysuwu 

SZK 01140401 
 

1568 x 415 x 630 244 (frontu 280) x 
330 x 585 

  5-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki 
wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z 
blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, 
pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada 
przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) 
na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z 
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie 
szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co 
umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na 
zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar 
przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne 
obciążenie szuflady 50 kg. 

 

Szk 202 lx 
z blokadą 
wysuwu 

SZK 02020901 
 

1000 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

73  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej, Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka 
wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co 
umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na 
zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie 
szuflady 50 kg. 
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Szk 302 lx 
z blokadą 
wysuwu 

SZK 02031001 
 

1285 x 775 x 630 244 (frontu 280) x 
690 x 585 

92,5  Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty 
szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy 
ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek 
zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach 
kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka 
wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co 
umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na 
zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie 
szuflady 50 kg. 

 

Szk 318/6  
z blokadą 
wysuwu 

SZK 09134802 
 

1510 x 610 x 630 150 (frontu 223) x 
522 x 585 

  6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. 
Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 
1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe części 
szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa 
rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym 
wysuwie i  z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne 
ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego 
dokumentu  215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 
50 kg. 

 


