
 

MEBLE BIUROWE 
  

Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

OPIS 

 

Sbm 101 M lx SBM   01022203 

 
1040 x 600 x 435 24 Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze 

schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym 

w 2 pkt. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od 

środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem 

półek=375mm. 

 

Sbm 102 M lx 

 

Sbm 103 M lx 

 

Sbm 107 M lx 

SBM   02022303 

 
SBM   03022303 

 
SBM   04022303 

 

1040 x 800 x 435 

 

1040 x 1000 x 435 

 

1040 x 1200 x 435 

33 

 

38 

 

43 

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze 

schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym 

w 2 pkt. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje od 

środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem 

półek=375mm. 

 

Sbm 201 M lx SBM   01032204 

 
1990 x 600 x 435 43 Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze 

schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym 

w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od 

środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem 

półek=375mm. 

 

Sbm 202 M lx 

 

Sbm 203 M lx 

 

Sbm 212 M lx 

SBM   02032304 

 
SBM   03032304 

 
SBM   04032304 

 

1990 x 800 x 435 

 

1990 x 1000 x 435 

 

1990 x 1200 x 435 

54 

 

62 

 

71 

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze 

schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym 

w 2 pkt. Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od 

środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem 

półek=375mm. 

 

 

Sbm 204 M lx 

 

Sbm 213 M lx 

SBM   03032305 

 
 

SBM   04032305 

 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

61 

 

 

75 

Szafa wykonana wykonane z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi 

skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Schowek dwudrzwiowy z 

przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym ryglem 

jednopunktowym oraz 3 półki przestawna co 25mm ± 3 pozycje od 

środkowego położenia. 

 

Sbm 206 M lx 

 

 

Sbm 215 M lx 

 

SBM   03032306 

 
 

SBM   04032306 

 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

63 

 

 

70 

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Przedział aktowy szafy 

posiada trzy przestawne co 25 mm półki±3pozycje od środkowego 

położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na 

wieszaki. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 

drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. 
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Sbm 210 M lx SBMC 03032804 

 
1990 x 1000 x 435 76 Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm. Drzwi chowające się w 

podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia 

szafy. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 

wyposażona w 4 półki przestawne co 25mm±3pozycje od środkowego 

położenia. 

 

Sbm 211 M lx SBMC 03032805 

 
1990 x 1000 x 435 80 Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm. Drzwi chowające się w 

podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia 

szafy. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 

wyposażona w 3 półki przestawne co 25mm±3 pozycje od środkowego 

położenia. 

 

Sbm 801 M lx SBM 01122202 810 x 600 x 435 20 Nadstawka do szafy Sbm 201, 201 M; na 2 rzędy segregatorów, 1-

drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego 

położenia 
 

 

 

Sbm 802 M lx SBM 02122302 810 x 800 x 435 25 Nadstawka do szafy Sbm 202, 202 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-

drzwiowa 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego 

położenia 

Sbm 803 M lx SBM 03122302 810 x 1000 x 435 28 Nadstawka do szafy Sbm 203, 203 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-

drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego 

położenia 

Sbm 804 M lx SBM 04122302 810 x 1200 x 435 32 Nadstawka do szafy Sbm 212, 212 M; na 2 rzędy segregatorów, 2-

drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego 

położenia 

 

Sbm 401 M lx SBM 01012202 465 x 600 x 435 18 

 

Nadstawka do szafy Sbm 201, 201M; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa. 1 

półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. 

 

 

Sbm 402 M lx SBM 02012302 465 x 800 x 435 22 Nadstawka do szafy Sbm 202, 202 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 

półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia 

Sbm 403 M lx SBM 03012302 465 x 1000 x 435 22 Nadstawka do szafy Sbm 203, 203 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 

półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia 

Sbm 405 M lx SBM 04012302 465 x 1200 x 435 25 Nadstawka do szafy Sbm 212, 212 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 

półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia 
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Szafy żaluzjowe 
 

Standardowe kolory żaluzji: popiel, krem, czarny 

Dostępne kolory za dopłatą przy zamówieniach powyżej 5 szt.: biały, srebrny, buk struktura drewnopodobna 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

OPIS 

 

 

 

 

 

 

 

Sbm 105 M 

 

 

Sbm 109 M 

SBMZ 03021703 

 

 

 

SBMZ 04021703 

1040 x 1000 x 435 

 

 

1040 x 1200 x435 

 Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany 

boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, 

zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 

mm półki ± 4 pozycje od środkowego położenia. Standardowy kolor 

żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9005). 

Sbm 105 M 

 

 

Sbm 109 M 

SBMZ 03021703 

 

 

SBMZ 04021703 

1040 x 1000 x 435 

 

 

1040 x 1200 x435 

 Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany 

boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, 

zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 

mm półki ± 4 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: biały (Ral 

9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt. 

Sbm 105 M 

 

 

Sbm 109 M 

SBMZ 03021703 

 

 

SBMZ 04021703 

1040 x 1000 x 435 

 

 

1040 x 1200 x435 

32 

 

 

36 

Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany 

boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, 

zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 

mm półki ± 4 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: srebrny 

(Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 

szt. 

 

Sbm 208 M 

 

 

Sbm 217 M 

SBMZ 03031704 

 

 

SBMZ 04031704 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

 Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany 

boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, 

zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 

mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. Standardowy kolor 

żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9005). 

Sbm 208 M 

 

 

Sbm 217 M 

SBMZ 03031704 

 

 

SBMZ 04031704 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

 Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany 

boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, 

zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 

mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: biały (Ral 

9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt. 

Sbm 208 M 

 

 

Sbm 217 M 

SBMZ 03031704 

 

 

SBMZ 04031704 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

 Szafa wykonana z blachy gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany 

boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, 

zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada cztery przestawne co 25 

mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor żaluzji: srebrny 

(Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy zamówieniach powyżej 5 

szt. 
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Sbm 218 M 

 

 

Sbm 219 M 

SBMZ 03031706 

 

 

SBMZ 04031706 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

 Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne 

ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa 

sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Przedział aktowy szafy 

posiada trzy przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego 

położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na 

wieszaki. Kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 

9005). 

Sbm 218 M 

 

 

Sbm 219 M 

SBMZ 03031706 

 

 

SBMZ 04031706 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

 Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne 

ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa 

sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Przedział aktowy szafy 

posiada trzy przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego 

położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na 

wieszaki. Kolor żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 

szt 

Sbm 218 M 

 

 

Sbm 219 M 

SBMZ 03031706 

 

 

 

SBMZ 04031706 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

 Szafa wykonana z blachy o grubości 0,7 mm. Wsuwane w podwójne 

ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa 

sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Przedział aktowy szafy 

posiada trzy przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego 

położenia. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na 

wieszaki. Kolor żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna 

przy zamówieniach powyżej 5 szt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbm 404 M 

 

 

Sbm 406 M 

SBMZ 03011702 

 

 

 

SBMZ 04011702 

465 x 1000 x 435 

 

 

465 x 1200 x 435 

 Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie 

elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane 

w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z 

tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. 1 półka 

przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor 

żaluzji: popiel (Ral 7035), krem ((Ral 1015), czarny (Ral 9005). 

Sbm 404 M 

 

 

Sbm 406 M 

SBMZ 03011702 

 

 

 

SBMZ 04011702 

465 x 1000 x 435 

 

 

465 x 1200 x 435 

 Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie 

elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane 

w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z 

tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. 1 półka 

przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor 

żaluzji: biały (Ral 9010) przy zamówieniach powyżej 5 szt 

Sbm 404 M 

 

 

Sbm 406 M 

SBMZ 03011702 

 

 

SBMZ 04011702 

465 x 1000 x 435 

 

 

465 x 1200 x 435 

 Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym. Wszystkie 

elementy nadstawki wykonane są z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Wsuwane 

w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z 

tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. 1 półka 

przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia. Kolor 

żaluzji: srebrny (Ral 9006), buk struktura drewnopodobna przy 

zamówieniach powyżej 5 szt 
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Szafy biurowe Sbm 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

OPIS 

WERSJA STANDARDOWA 

 

Sbm 101 st SBM   01020203 

 
1040 x 600 x 435 25 Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. 

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 

mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 

posiada dwie przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 102 st 

 

Sbm 103 st 

 

Sbm 107 st 

SBM   02020303 

 
SBM   03020303 

 
SBM   04020303 

 

1040 x 800 x 435 

 

1040 x 1000 x 435 

 

1040 x 1200 x 435 

33 

 

38 

 

44 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. 

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 

mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 

posiada dwie przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 201 st SBM   01030204 

 
1990 x 600 x 435 43 Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. 

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 

mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 

posiada cztery przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 202 st 

 

Sbm 203 st 

 

Sbm 212 st 

SBM   02030304 

 
SBM   03030304 

 
SBM   04030304 

 

1990 x 800 x 435 

 

1990 x 1000 x 435 

 

1990 x 1200 x 435 

55 

 

   63 

 

71 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. 

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 

mm. Uchwyt drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa 

posiada cztery przestawne co 25 mm półki. 

WERSJA LUX 

 

Sbm 101 lx SBM   01020203 

 
1040 x 600 x 435 27 Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 

drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie 

przestawne co 25 mm półki. 

 

Sbm 102 lx 

 

Sbm 103 lx 

 

Sbm 107 lx 

SBM   02020303 

 
SBM   03020303 

 
SBM   04020303 

 

1040 x 800 x 435 

 

1040 x 1000 x 435 

 

1040 x 1200 x 435 

34 

 

40 

 

46 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 

drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada dwie 

przestawne co 25 mm półki. 
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Sbm 201 lx SBM   01030204 

 
1990 x 600 x 435 45 Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 

drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery 

przestawne co 25 mm półki. 

 

 

Sbm 202 lx 

 

Sbm 203 lx 

 

Sbm 212 lx 

SBM   02030304 

 
SBM   03030304 

 
SBM   04030304 

 

1990 x 800 x 435 

 

1990 x 1000 x 435 

 

1990 x 1200 x 435 

57 

 

66 

 

75 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 

drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery 

przestawne co 25 mm półki. 

 

 

 

Sbm 204 

 

Sbm 213 

SBM   03030305 

 
 

SBM   04030305 

 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

77 

 

 

88 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. W tej szafie biurowe z drzwiami skrzydłowymi jest 

zamontowany na stałe schowek dwukomorowy, zamykany 

zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 

mm półki. 

 

Sbm 206 

 

Sbm 215 

 

 

 

SBM   03030306 

 
 

SBM   04030306 

 

1990 x 1000 x 435 

 

 

1990 x 1200 x 435 

76 

 

84 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt 

drzwiowy  z zamkiem zabezpieczającym. Przedział aktowy szafy 

posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale 

ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. 

 

Sbm 210 SBMC 03031504 

 
1990 x 1000 x 435 94 Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza 

przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy  z 

zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada cztery przestawne co 

25 mm półki. 

 

 

Sbm 211 SBMC 03031505 

 
1990 x 1000 x 435 100 Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. W tej szafie biurowej z drzwiami chowanymi jest 

zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany 

zamkiem cylindrycznym. Szafa ta posiada trzy przestawne co 25 

mm półki. 
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Sbm 202 zs SBMZ 02050633 

 
1410 x 800 x 435 42 Szafa żaluzjowa na kółkach (2 przednie z blokadą), z góry 

przykryta blatem z melaminy. Żaluzja wokół szafy. 

 

Sbm 801 SBM 01120202 810 x 600 x 435 23 Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 rzędy segregatorów, 1-

drzwiowa 

 

Sbm 802 SBM 02120302 810 x 800 x 435 29 Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 rzędy segregatorów, 2-

drzwiowa 

 

Sbm 803 SBM 03120302 810 x 1000 x 435 33 Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 rzędy segregatorów, 2-

drzwiowa 

 

Sbm 804 SBM 04120302 810 x 1200 x 435 38 Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 rzędy segregatorów, 2-

drzwiowa 

 

Sbm 401 SBM 01010202 465 x 600 x 435 17 Nadstawka do szafy Sbm 201, 201e; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa 

 

Sbm 402 SBM 02010302 465 x 800 x 435 19 Nadstawka do szafy Sbm 202, 202e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa 

 

Sbm 403 SBM 03010302 465 x 1000 x 435 24 Nadstawka do szafy Sbm 203, 203e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa 

 

Sbm 405 SBM 04010302 465 x 1200 x 435 28 Nadstawka do szafy Sbm 212, 212e; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa 

 

                       

Sbm 111 SBMP 05020804 

 
1040 x 1400 x 435 69 Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz 

wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada 

cztery przestawne co 25 mm półki. 

 



 8 

              

                    

Sbm 112 

 

Sbm 110 

SBMP 03020803 

 
SBMP  4020803 

 

1040 x 1000 x 435 

 

1040 x 1200 x 435 

49 

 

58 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz 

wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada dwie przestawne 

co 25 mm półki.  

               

Sbm 221 SBMP 05030820 

 
1990 x 1400 x 435 119 Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz 

wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa z ścianą działową, posiada 

osiem przestawnych co 25 mm półek.  

 

             

Sbm 222 

 

Sbm 220 

SBMP 03030804 

 
SBMP 04030804 

 

1990 x 1000 x 435 

 

1990 x 1200 x 435 

89 

 

98 

Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec 

dolny z blachy ocynkowanej,  pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 

mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz 

wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada cztery przestawne 

co 25 mm półki. 

 

 


