
Szafy lekarskie Sml 
 

 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

 

OPIS 

 

Sml 101 

 

 

SML 0101020101 1800 x 600 x 435 

 

 

64 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 

przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 

drzwi w dwóch punktach. 

 

Sml 111 

 

 

SML 0101020102 1890 x 600 x 435 

 

 

68 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 

przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 

drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy 

umożliwiają łatwe przemieszczanie.  

 

Sml 112 SML 0201030101 1800 x 800 x 435 83 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 

przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 

drzwi w dwóch punktach. 

 

Sml 102 SML 0201030102 1890 x 800 x 435 85 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 

przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 

drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy 

umożliwiają łatwe przemieszczanie. 

 

Sml 103 SML 0301030101 1800x1000x435 97 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 

przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 

drzwi w dwóch punktach.  

 

Sml 113 SML 0301030102 1890x1000x435 103 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 

przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 

drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do szafy 

umożliwiają łatwe przemieszczanie. 



 

Sml 114 SML 0201050401 1800 x 800 x 435 75 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 

przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 

drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi 

wykonane z blachy.  

 

Sml 104 SML 0201050402 1890 x 800 x 435 82 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy 

przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. 

Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym 

drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi 

wykonane z blachy. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają 

łatwe przemieszczanie. 

 

Sml 115 

 

 

 

SML 0201030701 1800 x 800 x 435 100 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz 

ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 

mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach.  

 

Sml 105 

 

 

 

 

 

SML 0201030702 1890 x 800 x 435 104 Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy oraz 

ściany przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 

mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym 

ryglującym drzwi w dwóch punktach. Kółka zamontowane do 

szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie.  

 

 

Podstawa  

 

 

PSUM 31060101 

PSUM 32060101 

PSUM 33060101 

150 x 600 x 434 

150 x 800 x 434 

150 x 1000 x 434 

5 

6 

7 

Podstawa – nogi do szaf Sml wykonana z kształtownika 

zamkniętego czworokątnego. Podnosi szafy o 150 mm. Nogi 

wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi.   

 


