
Szafy ubraniowe Sum W 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

OPIS 

WERSJA STANDARD 

 

Sum 310 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

Sum 310 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU 0101020102 1800 x 300 x 500 

 

 

 

 

1800 x 300 x 500 

 

18 

 

 

 

 

 

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.   

 

Sum 311 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

Sum 311 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU 0101020202 1940 x 300 x 500 

 

 

 

 

1940 x 300 x 500 

 

20 Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.  Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze 

stopką regulacyjną. 

 

Sum 320 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 320 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0102020102 1800 x 600 x 500 

 

 

 

 

1800 x 600 x 500 

 

35 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.   

 

Sum 321 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

Sum 321 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0102020202 1940 x 600 x 500 

 

 

 

 

1940 x 600 x 500 

 

37 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.  Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze 

stopką regulacyjną. 



 

Sum 330 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

Sum 330 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0103020102 1800 x 900 x 500 

 

 

 

 

1800 x 900 x 500 

 

45 Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.   

 

Sum 331 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 331 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0103020202 1940 x 900 x 500 

 

 

 

 

1940 x 900 x 500 

 

47 Trzydrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze 

stopką regulacyjną. 

 

Sum 340 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 340 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0104020102 1800 x 1200 x500 

 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

59 Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.   

 

Sum 341 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 341 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0104020202 1940 x 1200 x500 

 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

61 Czterodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych 

w zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy 

drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze 

stopką regulacyjną. 



 

Sum 410 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 410 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0201020103 1800 x 400 x 500 

 

 

 

 

1800 x 400 x 500 

23 Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa 

przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań codziennych. 

 

Sum 411 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 411 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0201020203 1940 x 400 x500 

 

 

 

1940 x 400 x 500 

25 Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa 

przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań codziennych. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 

Sum 420 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 420 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0202020103 1800 x 800 x 500 

 

 

 

 

1800 x 800 x 500 

41 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa 

przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań codziennych. 

 

Sum 421 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 421 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0202020203 1940 x 800 x 500 

 

 

 

 

1940 x 800 x 500 

43 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10 mm). Szafa wyposażona w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa 

przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań codziennych. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 



 

Sum 430 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 430 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0203020103 1800 x 1200 x500 

 

 

1800 x 1200 x500 

59 Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa 

przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań codziennych. 

 

Sum 431 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

 

Sum 431 W st - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0203020203 1940 x 1200 x500 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

61 Trzydrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10 mm). Szafa wyposażona w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa 

przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań codziennych. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

WERSJA LUX 

 

Sum 310 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

Sum 310 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU 0101020102 1800 x 300 x 500 

 

 

 

 

1800 x 300 x 500 

 

 Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 

mm.   

 

Sum 311 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

 

Sum 311 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU 0101020202 1940 x 300 x 500 

 

 

 

 

1940 x 300 x 500 

 

 Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 

mm. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną. 



 

Sum 320 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 320 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0102020102 1800 x 600 x 500 

 

 

 

 

1800 x 600 x 500 

 

 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 

mm.   

 

Sum 321 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

 

Sum 321 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0102020202 1940 x 600 x 500 

 

 

 

 

1940 x 600 x 500 

 

 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 

mm. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.   

 

Sum 330 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

 

Sum 330 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0103020102 1800 x 900 x 500 

 

 

 

 

1800 x 900 x 500 

 

 Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 

mm.   

 

Sum 331 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 331 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0103020202 1940 x 900 x 500 

 

 

 

 

1940 x 900 x 500 

 

 Trzydrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 

mm. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.   



 

Sum 340 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 340 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0104020102 1800 x 1200 x500 

 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

 Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 

mm.   

 

Sum 341 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 341 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0104020202 1940 x 1200 x500 

 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

 Czterodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych 

w zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy 

drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 

mm. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.   

 

Sum 410 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 410 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0201020103 1800 x 400 x 500 

 

 

 

 

1800 x 400 x 500 

 Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko 

oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym 

designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy 

(wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda 

komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

 

Sum 411 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 411 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0201020203 1940 x 400 x500 

 

 

 

1940 x 400 x 500 

 Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. 

Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i 

drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie 

komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 

umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 



 

Sum 420 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 420 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0202020103 1800 x 800 x 500 

 

 

 

 

1800 x 800 x 500 

 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko 

oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym 

designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy 

(wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda 

komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

 

Sum 421 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

 

Sum 421 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0202020203 1940 x 800 x 500 

 

 

 

 

1940 x 800 x 500 

 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. 

Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i 

drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie 

komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne 

umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 

Sum 430 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie  

 

Sum 430 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0203020103 1800 x 1200 x500 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

 Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w 

plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi 

szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, 

przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda komora szafy podzielona 

na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie 

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

 

Sum 431 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

jednym punkcie 

 

 

 

Sum 431 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany w 

trzech punktach 

WSU   0203020203 1940 x 1200 x500 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

 Trzydrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach (regulowanych w 

zakresie 10mm). Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz 

samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z 

zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną 

a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 

mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, 

przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda komora szafy podzielona 

na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie 

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 


