S01N
Wymiary szafy – S01N
Dimensions:
Wysokość / Height – 1 950 mm
Szerokość / Width – 960 mm
Głębokość / Depth – 420 mm

S03
Wymiary szafy – S03
Dimensions:

Szafy metalowe
Metal cabinets
Szafa S01N – jest to wzmocniona wersja szafy S01, przeznaczona głównie
do warsztatów, posiada 8 półek, obciążenie każdej półki do 90 kg, regulacja
zawieszenia półek co 80 mm. Szafa zamykana jest na zamek typu RONIS
z ryglowaniem w górze i w dole szafy. Dostarczana jest w stanie zdemontowanym
z kompletem elementów złącznych do samodzielnego montażu, w opakowaniu
kartonowym.
Cabinet S01N – it is reinforced version of S01 cabinet, used mainly in workshops.
It contains 8 shelves with the load capacity up to 90 kg and possibility to regulate
in every 80 mm. The cabinet is locked with a lock (RONIS TYPE) locking both at the top
and bottom of the door. The cabined is supplied for individual assembly with a set
of fasteners in cartoon packing.
Szafa wielofunkcyjna S03 – posiada 2 przedziały, jeden ubraniowy i drugi
z 4 półkami z możliwością regulacji ich zawieszenia. Stanowi doskonałe wyposażenie
warsztatu, może też być bardzo dobrym schowkiem na środki czystości i urządzenia
czyszczące np. dla sprzątaczek.
Multifunctional Cabinet S03 – it contains two parts. The ﬁrst is the clothing part
and the second contains 4 shelves with the possibility to regulate the height. It is perfect
for workshops and for keeping detergents or cleaning equipment – might be used both
for labours or cleaning staﬀ

Wysokość / Height – 1 950 mm
Szerokość / Width – 960 mm
Głębokość / Depth – 420 mm

SU800A
Wymiary szafy – SU800A
Dimensions:
Wysokość / Height – 1 720 mm
Szerokość / Width – 800 mm
lub / or 680 mm
Głębokość / Depth – 490 mm

Szafy ubraniowe SU800A i SU680A – spełniają normy bhp, wykonane
są z blachy stalowej, malowane farbami proszkowymi, posiadają 2 oddzielne szafki
zamykane na zamki cylindryczne, w szaﬁe SU800A każda szafka jest dodatkowo
podzielona na dwie części: na odzież wierzchnią i roboczą. Wewnątrz znajdują się
wieszaki na ubrania i półka. Drzwi szafek mają otwory wentylacyjne.
Clothing Cabinets SU800A and SU680A – These cabinets comply with industrial
safety regulations and are made of steel sheet painted with powder paint. They contain
2 separate parts locked with the cylindrical lock. In the cabinet SU800A every shelf
is divided on two parts for private and working clothes. Inside it is equipped in hangers
and the shelf. The doors contain air vent holes.
Szafa SUS-4 – szafa szkolna, podzielona jest na 4 oddzielne schowki zamykane
na zamki cylindryczne, wewnątrz schowków wieszaki i półka, w drzwiach wykonano
otwory wentylacyjne.
Cabinet SUS-4 – School Cabinet – It is divided on 4 separate parts locked with
cylindrical lock. Each part is equipped with hangers and the shelf. The door contains air
vent holes.

SUS4
Wymiary szafy – SUS-4
Dimensions:
Wysokość / Height – 1 800 mm
Szerokość / Width – 600 mm
Głębokość / Depth – 500 mm
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Szafy metalowe
Metal cabinets

S01
Wymiary szafy – S01
Dimensions:

Szafa S01 – może być zastosowana zarówno jako szafa biurowa, jak i warsztatowa,
wykonana całkowicie z blachy stalowej, malowanej farbami proszkowymi.
Posiada 4 półki, możliwość regulacji zawieszenia półek co 28 mm, wyposażona
jest w dwuskrzydłowe drzwi zamykane zamkiem typu RONIS z ryglowaniem
u góry i u dołu. Szafa jest dostarczana w stanie zdemontowanym z kompletem śrub
do samodzielnego montażu, w opakowaniu kartonowym.
Cabinet S01 – basic version. Can be used both in two variants: as a oﬃce cabinet
or workshop cabinet. It is made of steel sheet covered with powder paint. The cabinet
is equipped with four shelves and possibility to regulate it in every 28 mm, as well as
in two-leaf door with the lock (RONIS TYPE) locking both at the top and bottom of the
door. The cabined is supplied for individual assembly with a set of fasteners in cartoon
packing.
Szafa S01B – biurowa wersja szafy S01 – zgrzewana, nie wymaga dodatkowego
montażu.
Cabinet S01B – oﬃce version of the cabinet S01 - welded and does not need additional
assembly.
Szafa S01sk – ze skarbczykiem – typowa szafa S01 może być wyposażona
dodatkowo w schowek – skarbczyk, montowany na stałe nad najwyżej położoną
półką. Skarbczyk jest zamykany dodatkowym zamkiem, nadaje się doskonale
do przechowywania ważniejszych dokumentów, czy drobiazgów.
Cabinet S01sk – with safe deposit box – a typical cabinet S01 additionally
is equipped with the safe deposit box made at the top part of the cabinet.
The safe deposit box is locked with additional lock. It is especially useful to keep
documents or valuable goods.

Wysokość / Height – 1 950 mm
Szerokość / Width – 960 mm
Głębokość / Depth – 420 mm

S01sk
Wymiary szafy – S01sk
Dimensions:
Wysokość / Height – 1 950 mm
Szerokość / Width – 960 mm
Głębokość / Depth – 420 mm

R03
Wymiary szafy – R03
Dimensions:
Wysokość / Height – 1 950 mm
Szerokość / Width – 960 mm
Głębokość / Depth – 420 mm

Regał metalowy R03 – regał może znaleźć zastosowanie zarówno w biurze,
jak i w warsztacie. Wykonany całkowicie z blachy stalowej, malowany farbami
proszkowymi, wyposażony jest w 4 półki, których umieszczenie można regulować
co 28 mm. Jest wygodnym uzupełnieniem szaf biurowych i warsztatowych.
Metal Bookcase R03 – can be used both in the oﬃce and in the workshop.
It is made of steel sheet painted with powder paint. It is equipped in 4 shelves with possibility
to regulate it in every 28 mm.
Szafa S01m – doskonale uzupełnia wyposażenie biura lub warsztatu. Wykonana
z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi, zamykana jest zamkiem typu
RONIS z ryglowaniem u dołu i u góry drzwi. Wygodna wysokość szafy (1 m) pozwala
na wykorzystanie dodatkowo góry szafy jako półki. Wewnątrz szafy znajdują się
2 półki, których wysokość zawieszenia można regulować co 28 mm.
Cabinet S01m – it is a perfect supplement of the oﬃce or workshop equipment.
It is made of steel sheet painted with powder paint, and locked with a lock (RONIS TYPE)
locking both at the top and bottom of the door. Comfortable height of the cabinet – 1 m,
let to use additionally top of the cabinet as a shelf. The cabinet is equipped in two
shelves which might be regulated in every 28 mm.
Szafka kartotekowa K01 – jednoszuﬂadowa szafka wykonana z blachy stalowej
malowana farbami proszkowymi, bardzo wygodna do zastosowania w biurze.
Szuﬂada zamocowana jest na prowadnicach teleskopowych kulkowych – 100 %
wysuwu szuﬂady – zamykana zamkiem cylindrycznym na kluczyk.
Filing Lockers K01, K02 – used especially to keep (A4 format) ﬁles. These cabinets
are made of steel sheet painted with powder paint. Drawers are ﬁxed with telescope and
sphere guides that can be completely push forward in 100 %. The drawers are locked with
one cylindrical lock.

S01m
Wymiary szafy – S01m
Dimensions:
Wysokość / Height – 1 000 mm
Szerokość / Width – 960 mm
Głębokość / Depth – 420 mm

K02

K01

Wymiary szafki – K01
Dimensions: of the locker

Wymiary szafki – K02
Dimensions: of the locker

Wysokość / Height – 310 mm
Szerokość / Width – 525 mm
Głębokość / Depth – 600 mm

Wysokość / Height – 540 mm
Szerokość / Width – 525 mm
Głębokość / Depth – 600 mm
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