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MEBLE WARSZTATOWE

Szeroki asortyment stołów warsztatowych, które posiadamy w naszej ofercie, daje możliwość 
stworzenia doskonałego miejsca pracy w warsztacie, magazynie czy na hali produkcyjnej. Nasze stoły 
wyróżniają się wysoką jakością i estetyką wykonania. Ich solidna konstrukcja gwarantuje
dużą wytrzymałość i wieloletnie użytkowanie. 

Różnorodność  szafek i wózków  pozwala dobrać odpowiedni wyrób do indywidualnych potrzeb każdego 
Klienta. Nasze meble zapewniają bezpieczne i uporządkowane przechowywanie narzędzi oraz innych  
drobnych akcesoriów

Cechy charakterystyczne: centralne zamykanie szuflad zamkiem cylindrycznym w systemie Master 
Key, szuflady zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem osadzone na prowadnicach kulkowych, 
obciążenie szuflady do 35 kg. W szafkach zastosowano stopki regulacyjne umożliwiające ich
poziomowanie. Wózki posiadają 2 koła stałe O100 mm i 2 koła skrętne O100 mm w tym jedno z hamulcem. 
Standardowo powierzchnia górna wózków jest wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS.
 

Krzes ła warszta towe, k tóre prezentu jemy w nasze j o ferc ie , zapewnia ją  K l ientom wygodę 
i wysok i komfor t w mie jscu pracy, są ergonomiczne i t rwa łe . 

Cechy charakterystyczne: antypoślizgowe siedzisko i oparcie z miękkiego poliuretanu lub ze sklejki
bukowej, płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, obręcz
pod stopy o regulowanej wysokości lub antypoślizgowy podnóżek z regulacją wysokości.

Cechy charakterystyczne: blat 45mm, różne pokrycia, zamek w systemie Master Key, wysuw 
szuflady 90%,  obciążenie szuflady 70kg, możliwość doposażenia stołów w nadbudowy 
 

Stoły warsztatowe i system zabudowy

Szafki i wózki warsztatowe

Krzesła  specjalistyczne

meble warsztatowe

70 
KG

z oświetleniem oraz szeroką gamę zawieszek. 
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 meble metalowe

MEBLE METALOWE

Szafy ubraniowe pozwalają na estetyczne i funkcjonalne
wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników. 
Dostępne są w dwóch wersjach: szerokość komór 
300mm i 400mm. Drzwi posiadają szczeliny zapewniające 
prawidłową wentylację i wytłoczenie przeznaczone na
etyk ie tę, zamykane są zamkiem cy l indrycznym 
w systemie Master Key. Opcjonalne szafy można 
wyposażyć w daszek skośny i ławkę.  

  

Szafy schowkowe mają szerokie zastosowanie w przedszkolach, szkołach, siłowniach, supermarketach  
oraz zakładach pracy. Szeroka gama produktów gwarantuje ich funkcjonalność oraz pozwala dobrać 
szafę do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Szafy schowkowe można  dodatkowo wyposażyć 
w nóżki lub  cokół oraz daszek skośny. Szafki śniadaniowe umożliwiają przechowywanie przez pracowników 
produktów żywnościowych w opakowaniach zgodnie z wymogami BHP. Występują także w wersji do 

  

Szafy uniwersalne można wykorzystać zarówno w biurze, jak i w warsztacie do przechowywania 
dokumentów oraz innych przedmiotów. Posiadają 3-punktowy zamek cylindryczny w systemie 
Master Key, stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy. Szafy na komputer zapewniają 
bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego w zakładzie pracy. Można 

  

 zawieszania na ścianie.

Szafy BHP

Szafy schowkowe i śniadaniowe

Szafy uniwersalne i szafy na komputer

w nich umieścić monitor LCD lub tradycyjny do 19”.


