
Szafki warsztatowe  Szw 

 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

 

OPIS 

 

    

Szw 120 SZWS 02010201 600 x 1200 x 200 25 Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 

blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 

wyposażeniu szafki po osiem ocynkowanych haczyków długości 

145, 120, 85 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w 

elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

    

Szw 121 SZWS 02010302 600 x 1200 x 200 30 Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 

blachy gr. 0,8-1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. 

W wyposażeniu szafki dziewięć uchwytów, po dwa haczyki 

długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. Tyły drzwiczek 

szafki z perforacją. Szafki dostarczane są w elementach 

umożliwiających łatwy montaż. 

    

Szw 080 SZWS 01010103 600 x 800 x 200 18 Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, uchwyty z 

blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 

wyposażeniu szafki 6 ocynkowanych haczyków długości 120 mm + 

8 haczyków dł 145 mm oraz cztery półki. Szafki dostarczane są w 

elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

 

    

Szw 122 SZWS 02020304 750 x 1200 x 200 33 Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z 

blachy gr. 1,5 mm. Drzwi z perforacją na uchwyty zamykane 

zamkami cylindrycznymi. W wyposażeniu szafki 6 uchwytów z 

blachy gr. 0,8 mm, trzy uchwyty z blachy gr. 1,5 mm oraz dwa 

ocynkowane haczyki. Szafki dostarczane są w elementach 

umożliwiających łatwy montaż. 



  

    

Szw 123 SZWS 02010205 600 x 1200 x 200   22 Elementy szafki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, uchwyty z 

blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. W 

wyposażeniu szafki po pięć ocynkowanych haczyków długości 145, 

120, 85 mm. Szafki dostarczane są w elementach umożliwiających 

łatwy montaż. 

    

Szw 104 SZW 

0101010101 

1090 x 500 x 435 50 Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy 

stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe 

elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi 

zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Cztery szuflady i 

półka wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - 

pulpit ograniczony z trzech stron. 

    

Szw 108 SZW 

0201020201 

1090 x 1000 x 435 93 Wieniec dolny, szuflady, ściany boczne i tylna wykonane z blachy 

stalowej gr. 1,0 mm, pulpit i półka z blachy gr. 1,5 mm, a pozostałe 

elementy szafki z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi ze schowanymi 

zawiasami zamykane zamkiem cylindrycznym. Osiem szuflad i 

dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych. Wieniec górny - 

pulpit ograniczony z trzech stron. 

 

SzwN 251 

 

 

 

 

 

GWJ 

0101020702 

928 x 961 x 600 74 Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie 

i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem. 

 

SzwN 252 GWJ 

0101010802 

 

 

 

 

928 x 961 x 600 99 Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytkich i dwie 

głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.  



 
Szw 301 SZWL 

0202010201 

1051 x 1000 x 585 98 

 

Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z 

systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku 

szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg. Szafy malowane 

farbą strukturalną. 

 

 
Szw 302 SZWL 

0202010301 

1051 x 1000 x 585 110 

 
Szw 305 SZWL 

0202010601 

1051 x 1000 x 585 135 

 

Swm 501 

 

SWML 

01020204 

2000 x 1020 x 435 106 Szafa z drzwiami skrzydłowymi. Zestaw haczyków – wg uzgodnień 

z klientem (za dopłatą). Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne 

oddzielnie. 

 

 

SzwG43 

 

 

 

 

 

GWJ 03020306 1930 x 815 x 600 88 Szafka warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana 

z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada 

półkę zamykaną drzwiami uchylnymi i oraz dwie szuflady. 

Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie. 

 



 

SzwG43 

 

GWJ 

0302030600S08 

2500x1200x800  Zestaw warsztatowy składający się z: 

- szafki o wysokości 800 mm (ściana tylna, boczne i drzwi wewnątrz 

perforowane) 

- podstawy regału z 3 półkami 

Kąt otwarcia drzwi 180°. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne 

oddzielnie. 

 

 

SzwG43 

 

GWJ 

0302030600S09 

2700x1200x800  Zestaw warsztatowy składający się z: 

- szafki o wysokości 1000 mm (ściana tylna, boczne i drzwi 

wewnątrz perforowane) 

- podstawy regału z 3 półkami 

Kąt otwarcia drzwi 180°. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne 

oddzielnie. 

 

 


