Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA UBRANIOWA NA COKOLE
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Każda komora jest wyposażona w górną półkę,
WYPOSAŻENIE a pod spodem w plastikowy drążek z haczykami
KOMORY
do zawieszania ubrań;
Szafka zamykana cylindrycznym jednopunktowym
ZAMYKANIE

zamkiem patentowym z dwoma kluczykami
w komplecie. Po otwarciu zamka drzwiczki każdej
komory otwierają się w prawą stronę;

KORPUS Szafka ubraniowa stoi na cokole i posiada daszek prosty.
WYWIETRZNIKI

Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają
wywietrzniki w postaci perforacji otworowej;

ZNAKOWANIE Na drzwiach wytłoczone jest miejsce na wizytownik.
Proponujemy dodatkowo następujące możliwości:


możliwość zamówienia do szafek ławek stałych
lub wysuwanych,



możliwość zamontowania zamków
przystosowanych do zamykania na kłódkę,

OPCJE
WYPOSAŻENIA



możliwość zamówienia drzwi z płyty meblowej,



możliwość wykonania z daszkiem skośnym,



możliwość zamontowania systemu zamykania
MASTER KEY,



możliwość zamontowania wewnątrz każdej
komory dodatkowej pionowej przegrody
oddzielającej czyste i brudne ubrania.
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Szafy ubraniowe na cokole są dostępne w czterech
standardowych wariantach lub pod wymiar:


SU 600 – szafa dwukomorowa
szer.600 x gł.490 x wys.1800[mm];

WYMIARY



SU 700 – szafa dwukomorowa
szer.700 x gł.490 x wys.1800[mm];



SU 800 – szafa dwukomorowa
szer.800 x gł.490 x wys.1800[mm];



SU 1200 4D – szafa czterokomorowa
szer.1135 x gł.490 x wys.1800[mm];

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU
(szafki posiadają teraz
perforację otworową)
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SZAFA UBRANIOWA NA NÓŻKACH
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Każda komora jest wyposażona w górną półkę,

WYPOSAŻENIE a pod spodem w plastikowy drążek z haczykami
KOMORY
do zawieszania ubrań.
Szafka zamykana cylindrycznym jednopunktowym
ZAMYKANIE

zamkiem patentowym z dwoma kluczykami
w komplecie. Po otwarciu zamka drzwiczki każdej
komory otwierają się w prawą stronę.

KORPUS Szafka stoi na nóżkach i posiada daszek prosty.
WYWIETRZNIKI

Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają
wywietrzniki w postaci perforacji otworowej.

ZNAKOWANIE Na drzwiach wytłoczone jest miejsce na wizytownik.
Proponujemy dodatkowo następujące możliwości:


możliwość zamontowania zamków
przystosowanych do zamykania na kłódkę,

OPCJE
WYPOSAŻENIA



możliwość zamówienia drzwi z płyty meblowej,



możliwość wykonania z daszkiem skośnym,



możliwość zamontowania systemu zamykania
MASTER KEY,



możliwość zamontowania wewnątrz każdej
komory dodatkowej pionowej przegrody
oddzielającej czyste i brudne ubrania
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Szafy ubraniowe na nóżkach są dostępne w trzech
standardowych wariantach lub pod wymiar:

WYMIARY

SU 600 N – szafa dwukomorowa
szer.600 x gł.490 x wys.1800 + 100nóżki [mm];



SU 700 N – szafa dwukomorowa
szer.700 x gł.490 x wys.1800 + 100nóżki [mm];



SU 800 N – szafa dwukomorowa
szer.800 x gł.490 x wys.1800 + 100nóżki [mm];

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU
(szafki posiadają teraz
perforację otworową)
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„MEDROS” Sp. z o.o.
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SZAFA UBRANIOWA Z PRZEGRODĄ NA CZYSTE
I BRUDNE UBRANIA
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Każda komora jest wyposażona w górną półkę,
a pod spodem w plastikowy drążek z haczykami
WYPOSAŻENIE do zawieszania ubrań. Dodatkowo wewnątrz każdej
KOMORY
komory zamontowana jest pionowa metalowa
przegroda oddzielająca czyste i brudne ubrania.
Szafka zamykana cylindrycznym jednopunktowym
ZAMYKANIE

zamkiem patentowym z dwoma kluczykami
w komplecie. Po otwarciu zamka drzwiczki każdej
komory otwierają się w prawą stronę.

KORPUS Szafka stoi na cokole i posiada daszek prosty.
WYWIETRZNIKI

Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają
wywietrzniki w postaci perforacji otworowej.

ZNAKOWANIE Na drzwiach wytłoczone miejsce na wizytownik.
Proponujemy dodatkowo następujące możliwości:


możliwość zamówienia do szafek ławek stałych
lub wysuwanych,

OPCJE
WYPOSAŻENIA



możliwość zamontowania zamków
przystosowanych do zamykania na kłódkę,



możliwość zamówienia drzwi z płyty meblowej,



możliwość wykonania z daszkiem skośnym,



możliwość zamontowania systemu zamykania
MASTER KEY.
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Szafy ubraniowe z dodatkową przegrodą na czyste
i brudne ubrania są dostępne w czterech standardowych
wariantach lub pod wymiar:


SU 400 P – szafa jednokomorowa
szer.400 x gł.490 x wys.1800[mm];

WYMIARY



SU 500 P – szafa jednokomorowa
szer.500 x gł.490 x wys.1800[mm];



SU 800 P – szafa dwukomorowa
szer.800 x gł.490 x wys.1800[mm];



SU 1200 3P – szafa trzykomorowa
szer.1170 x gł.490 x wys.1800[mm];

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU
(szafki posiadają teraz
perforację otworową)

SU 400P

SU 1200 3P
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SU 800P

wyposażenie komory

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA UBRANIOWA NA NÓŻKACH,
Z PRZEGRODĄ NA CZYSTE I BRUDNE UBRANIA
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Każda komora jest wyposażona w górną półkę,
a pod spodem w plastikowy drążek z haczykami
WYPOSAŻENIE do zawieszania ubrań. Dodatkowo wewnątrz każdej
KOMORY
komory zamontowana jest pionowa metalowa
przegroda oddzielająca czyste i brudne ubrania.
Szafka zamykana cylindrycznym jednopunktowym
ZAMYKANIE

zamkiem patentowym z dwoma kluczykami
w komplecie. Po otwarciu zamka drzwiczki każdej
komory otwierają się w prawą stronę.

KORPUS Szafka stoi na nóżkach i posiada daszek prosty.
WYWIETRZNIKI

Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają
wywietrzniki w postaci perforacji otworowej;

ZNAKOWANIE Na drzwiach wytłoczone jest miejsce na wizytownik.
Proponujemy dodatkowo następujące możliwości:

OPCJE
WYPOSAŻENIA

możliwość zamontowania zamków
przystosowanych do zamykania na kłódkę,



możliwość zamówienia drzwi z płyty meblowej,



możliwość wykonania z daszkiem skośnym,



możliwość zamontowania systemu zamykania
MASTER KEY.
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Szafy ubraniowe na nóżkach, z dodatkową przegrodą
na czyste i brudne ubrania, są dostępne w trzech
standardowych wariantach lub pod wymiar:


SU 400 PN – szafa jednokomorowa
szer.400 x gł.490 x wys.1800 + 100nóżki [mm];

WYMIARY


SU 500 PN – szafa jednokomorowa
szer.500 x gł.490 x wys.1800 + 100nóżki [mm];



SU 800 PN – szafa dwukomorowa
szer.800 x gł.490 x wys.1800 + 100nóżki[mm];

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU
(szafki posiadają teraz
perforację otworową)
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„MEDROS” Sp. z o.o.
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ŁAWECZKI POD SZAFY UBRANIOWE
WYKONANIE
PRZEZNACZENIE

Stelaż ławki wykonany jest z kształtownika zamkniętego
o wymiarach 25x25mm.
Ławeczka jest przystosowana do ustawienia pod naszymi
szafami ubraniowymi.

SIEDZISKO Siedzisko ławki posiada dwie listwy drewniane.
MONTAŻ
OPCJE

Szafę ustawia się na stelażu ławki, tak, aby wykonać
zatrzask, a następnie przykręca śrubką.
Na zamówienie wykonujemy także ławeczki wsuwane
pod szafę.
Ławeczki pod szafy ubraniowe są dostępne w siedmiu
różnych wymiarach pasujących do naszych szaf:

WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



Ł SU 400 – szer.400 x gł.800 x wys.350 [mm]



Ł SU 500 - szer.500 x gł.800 x wys.350 [mm]



Ł SU 600 - szer.600 x gł.800 x wys.350 [mm]



Ł SU 700 - szer.700 x gł.800 x wys.350 [mm]



Ł SU 800 - szer.800 x gł.800 x wys.350 [mm]



Ł SU 1200 3P - szer.1170 x gł.800 x wys.350 [mm]



Ł SU 1200 4D - szer.1135 x gł.800 x wys.350 [mm]

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA
WYKONANIE

Stelaż ławki wykonany jest z kształtownika
zamkniętego o wymiarach 25x25mm.
Ławeczka przeznaczona jest do ustawienia

PRZEZNACZENIE w szatni, korytarzu lub innym pomieszczeniu,
w którym przebywają pracownicy, uczniowie.
SIEDZISKO Siedzisko ławki posiada trzy listwy drewniane.
Ławka wolnostojąca jest dostępna w trzech
standardowych szerokościach lub pod wymiar:
WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA
PRODUKTU



ŁW 1000 – szer.1000 x gł.350 x wys.350 [mm]



ŁW 1500 – szer.1500 x gł.350 x wys.350 [mm]



ŁW 2000 – szer.2000 x gł.350 x wys.350 [mm]

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

BRUDOWNIK – WRZUTNIK NA BRUDNE UBRANIA
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
PRZEZNACZENIE Pojemnik na brudną odzież roboczą.
Brudownik posiada uchylną kieszeń wrzutową oraz
WYPOSAŻENIE zamykaną pojemną szafkę dolną. Wygodny uchwyt
umożliwia otwarcie kieszeni wrzutowej.
KORPUS Szafka stoi na nóżkach i ma skośny daszek.
ZAMYKANIE

Dolna szafka jest zamykana cylindrycznym zamkiem
patentowym z dwoma kluczykami w komplecie.

WYWIETRZNIKI Drzwiczki posiadają otwory wentylacyjne.
Brudownik – wrzutnik na brudne ubrania – jest dostępny
WYMIARY w jednej wersji standardowej lub pod wymiar:
 WRO 800 – szer.800 x gł.500 x wys.1500-1700mm

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU
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„MEDROS” Sp. z o.o.
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SZAFA SKRYTKOWA
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
PRZEZNACZENIE

Szafy skrytkowe przeznaczone są do przechowywania śniadań
lub używane jako schowki depozytowe na drobne elementy.
Każda skrytka zamykana jest cylindrycznym jednopunktowym
zamkiem patentowym z dwoma kluczykami w komplecie

ZAMYKANIE (bezpłatna możliwość zamontowania systemu zamykania
MASTER KEY). Po otwarciu zamka drzwiczki każdej skrytki
otwierają się w prawo.
KORPUS Szafka skrytkowa stoi na cokole i ma daszek prosty.
WYWIETRZNIKI

Każde drzwiczki posiadają wywietrzniki w postaci perforacji
otworowej.

ZNAKOWANIE Na drzwiach wytłoczone jest miejsce na wizytownik.
Szafy skrytkowe są dostępne w pięciu standardowych
wariantach lub pod wymiar:

OPCJE I WYMIARY



SSK 5 – 5 skrytek – szer.320 x gł.490 x wys.1900 [mm]



SSK 10 – 10 skrytek - szer.580 x gł.490 x wys.1900 [mm]



SSK 12 – 12 skrytek - szer.837 x gł.490 x wys.1595 [mm]



SSK 15 – 15 skrytek - szer.840 x gł.490 x wys.1900 [mm]



SSK 15w – 15 skrytek - szer.805 x gł.250 x wys.540 [mm]
SSK15w jest szafką z możliwością zawieszenia na ścianie.

ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
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ZESTAW SZATNIOWY
WYKONANIE blacha 0,6mm – 2,0mm;
PRZEZNACZENIE

Zestaw szatniowy przeznaczony jest do użytku przez
pracowników.
Zestaw szatniowy z otwartą przestrzenią do wieszania ubrań

WYPOSAŻENIE składa się z szafek skrytkowych, górnej półki na nakrycia głowy,
dolnej półki na buty.
Każda skrytka zamykana jest cylindrycznym jednopunktowym
zamkiem patentowym z dwoma kluczykami w komplecie
ZAMYKANIE SKRYTEK (bezpłatna możliwość zamontowania systemu zamykania
MASTER KEY). Po otwarciu zamka drzwiczki każdej skrytki
otwierają się w prawo.
KORPUS Szafki skrytkowe stoją na cokole.
WYWIETRZNIKI

Każde drzwiczki posiadają wywietrzniki w postaci perforacji
otworowej.

ZNAKOWANIE Na drzwiach skrytek wytłoczone jest miejsce na wizytownik.
Zestawy szatniowe są dostępne w trzech standardowych
wariantach lub pod wymiar:
OPCJE I WYMIARY

ZDJĘCIE PRODUKTU
(szafki posiadają teraz
perforację otworową)



SUS 5 – 5 skrytek – szer.1220 x gł.490 x wys.1900 [mm]



SUS 10 – 10 skrytek - szer.1540 x gł.490 x wys.1900 [mm]



SUS 15 – 15 skrytek - szer.2300 x gł.490 x wys.1900 [mm

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
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SZAFKA NA KLUCZE
WYKONANIE blacha 0,8mm.
PRZEZNACZENIE Mała szafka przeznaczona do przechowywania kluczy.
WYPOSAŻENIE

Szafka jest wyposażona w pojedyncze zawieszki na
klucze – ilość zawieszek zależy od wielkości szafki.
Szafka zamykana cylindrycznym jednopunktowym

ZAMYKANIE

zamkiem patentowym z dwoma kluczykami w
komplecie. Po otwarciu zamka drzwi szafki uchylane są
w prawą stronę.
Szafka na klucze jest dostępna w dwóch standardowych
wersjach lub pod wymiar:

WYMIARY I OPCJE



SNK 50 – na 50 kluczy – szer.400 x gł.80 x wys.400
[mm]



SNK 100 – na 100 kluczy – szer.500 x gł.80 x wys.500
[mm]

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
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APTECZKA
WYKONANIE blacha 0,6mm

PRZEZNACZENIE

WYPOSAŻENIE

ZAMYKANIE

Szafka przeznaczona jest do przechowywania materiałów
i środków koniecznych do udzielania pierwszej pomocy.
Szafka jest wyposażona w dwie półki oraz zielony napis
„APTECZKA” naklejony na drzwiczkach.
Szafka zamykana jest cylindrycznym jednopunktowym
zamkiem patentowym z dwoma kluczykami w komplecie.
Apteczka jest dostępna w jednym standardowym

WYMIARY wymiarze:
 AP – szer.300 x gł.200 x wys.450 [mm];

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych
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SZAFKI SZKOLNE Z DWOMA POZIOMAMI SKRYTEK
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Szafki szkolne ubraniowo-skrytkowe z dwoma poziomami
PRZEZNACZENIE skrytek przeznaczone do wyposażenia szatni w szkołach,
przedszkolach, halach sportowych, itp.
Każda komora wyposażona jest w plastikowy drążek z
WYPOSAŻENIE haczykami do zawieszania ubrań. Opcjonalnie można
KOMORY
wybrać też wersję z wewnętrzną kieszenią na książki.
Szafki zamykane są cylindrycznym jednopunktowym zamkiem
ZAMYKANIE patentowym z dwoma kluczykami w komplecie. Po otwarciu
zamka drzwiczki każdej komory otwierają się w prawą stronę.
KORPUS

WYWIETRZNIKI

ZNAKOWANIE

Szafka ubraniowa stoi na cokole i posiada daszek prosty
albo skośny.
Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają wywietrzniki
w postaci perforacji otworowej.
Na każdych drzwiczkach wytłoczone jest miejsce
na wizytownik.
Proponujemy dodatkowo następujące możliwości:


możliwość zamówienia do szafek ławek stałych
lub wysuwanych,

OPCJE
WYPOSAŻENIA



możliwość zamontowania zamków przystosowanych
do zamykania na kłódkę,



możliwość wykonania z daszkiem skośnym,



możliwość wykonania z kieszeniami na książki lub półką,



możliwość montażu systemu zamykania MASTER KEY.
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Szafki szkolno - ubraniowe są dostępne w kilku standardowych
wariantach lub pod wymiar:
 Szafki z czterema komorami:
o SU 642 – daszek prosty, bez kieszeni na książki,
szer.610 x gł.490 x wys.1830 [mm]
o SU 642 S – daszek skośny, bez kieszeni na książki,
szer.610 x gł.490 x wys.1830-1930 [mm]
o SU 642 K – daszek prosty, z kieszenią na książki,
szer.610 x gł.490 x wys.1830 [mm]
o SU 642 KS – daszek skośny, z kieszenią na książki.
szer.610 x gł.490 x wys.1830-1930 [mm]
 Szafki z sześcioma komorami:
WYMIARY

o SU 962 – daszek prosty, bez kieszeni na książki,
szer.890 x gł.490 x wys.1830 [mm]
o SU 962 S – daszek skośny, bez kieszeni na książki,
szer.890 x gł.490 x wys.1830-1930 [mm]
o SU 962 K – daszek prosty, z kieszenią na książki,
szer.890 x gł.490 x wys.1830 [mm]
o SU 962 KS – daszek skośny, z kieszenią na książki,
szer.890 x gł.490 x wys.1830-1930 [mm]
 Szafki z ośmioma skrytkami:
o SU 1282 – daszek prosty, bez kieszeni na książki,
szer.1170 x gł.490 x wys.1830 [mm]
 Szafki z dziesięcioma skrytkami:
o SU 12102 – daszek prosty, bez kieszeni na książki,
szer.1200 x gł.490 x wys.1830 [mm]

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU
(szafki posiadają teraz
perforację otworową)
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SZAFKI SZKOLNE Z JEDNYM POZIOMEM SKRYTEK
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Szafki szkolne ubraniowo-skrytkowe z jednym poziomem
PRZEZNACZENIE skrytek przeznaczone do wyposażenia szatni w szkołach,
przedszkolach, halach sportowych, itp.
Każda komora wyposażona jest w plastikowy drążek
WYPOSAŻENIE z haczykami do zawieszania ubrań oraz górną półkę.
KOMORY
Wewnętrzna szerokość każdej z nich to 250mm.
Szafki zamykane są cylindrycznym jednopunktowym zamkiem
ZAMYKANIE patentowym z dwoma kluczykami w komplecie; po otwarciu
zamka drzwiczki każdej komory otwierają się w prawą stronę;
KORPUS

WYWIETRZNIKI

ZNAKOWANIE

Szafka ubraniowa stoi na cokole i posiada daszek prosty
albo skośny.
Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają wywietrzniki
w postaci perforacji otworowej.
Na każdych drzwiczkach wytłoczone jest miejsce
na wizytownik.
Proponujemy dodatkowo następujące możliwości:


OPCJE
WYPOSAŻENIA

możliwość zamówienia do szafek ławek stałych
lub wysuwanych,



możliwość zamontowania zamków przystosowanych
do zamykania na kłódkę,



możliwość wykonania z daszkiem skośnym,



możliwość montażu systemu zamykania MASTER KEY.

Strona 1 z 2

Szafki szkolno - ubraniowe są dostępne w kilku standardowych
wariantach lub pod wymiar:
 z dwoma komorami:
o SU 521 – z daszkiem prostym
szer.500 x gł.490 x wys.1830 [mm]
o SU 521 S – z daszkiem skośnym
szer.500 x gł.490 x wys.1830-1930 [mm]
 z trzema komorami:
WYMIARY I OPCJE

o SU 731 – z daszkiem prostym
szer.750 x gł.490 x wys.1830 [mm]
o SU 731 S – z daszkiem skośnym
szer.750 x gł.490 x wys.1830-1930 [mm]
 z czterema komorami:
o SU 1041 – z daszkiem prostym
szer.1000 x gł.490 x wys.1830 [mm]
o SU 1041 S – z daszkiem skośnym
szer.1000 x gł.490 x wys.1830-1930 [mm]

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU
(szafki posiadają teraz
perforację otworową)
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Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
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SZAFKI Z DRZWIAMI W KSZTAŁCIE LITERY „L” - SUL
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Nietypowa konstrukcja zapewnia maksymalne
WYPOSAŻENIE

wykorzystanie szerokości szafki, dzięki likwidacji pionowej
belki. Każda komora jest wyposażona w plastikowe haczyki
do zawieszania ubrań.
Komory zamykane są cylindrycznymi jednopunktowymi
zamkami patentowym z dwoma kluczykami w komplecie.

ZAMYKANIE Możliwość zamontowania systemu zamykania MASTER KEY.
Po otwarciu zamka górne drzwiczki otwierają się w lewo,
a dolne w prawo.
KORPUS Szafka ubraniowa stoi na cokole i posiada daszek prosty.
WYWIETRZNIKI
ZNAKOWANIE

Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają wywietrzniki
w postaci perforacji daszkowej.
Na każdych drzwiczkach wytłoczone jest miejsce
na wizytownik;
Szafka ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L” dostępna

WYMIARY I OPCJE

jest w dwóch standardowych wariantach lub pod wymiar:
 SUL 400 – 2 komory, szer.415 x gł.500 x wys.1800 [mm]
 SUL 800 – 4 komory, szer.800 x gł.500 x wys.1800 [mm]

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFKA PRZEDSZKOLNA NA ŁAWECZCE – SU 01051 Ł
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
WYMIARY (szer.1000) x (gł.490+310 ławka) x (wys.1100+300 ławka) [mm]
PRZEZNACZENIE

Pięciokomorowa szafka ubraniowa na ławeczce
przeznaczona do wyposażenia szatni w przedszkolu.

WYPOSAŻENIE Każda komora wyposażona jest w plastikowy drążek
KOMORY z haczykami do zawieszania ubrań oraz haczyk na drzwiach.
W standardzie w szafkach zamontowany jest system
zamykania MASTER KEY. Komory zamykane są cylindrycznymi
ZAMYKANIE jednopunktowymi zamkami patentowym z dwoma
kluczykami w komplecie. Po otwarciu zamka drzwiczki każdej
komory otwierają się w prawą stronę.
KORPUS Szafka ubraniowa stoi na ławeczce i posiada daszek prosty.
WYWIETRZNIKI
ZNAKOWANIE

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają wywietrzniki
w postaci perforacji otworowej;
Na każdych drzwiczkach wytłoczone jest miejsce
na wizytownik;

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA Z WIESZAKAMI
WYKONANIE

Stelaż ławki jest wykonany z kształtownika
zamkniętego o wymiarach 25x25mm.
Ławeczka wolnostojąca z wieszakami jest

PRZEZNACZENIE przeznaczona do wyposażenia szatni w szkołach,
halach sportowych, itp.

SIEDZISKO

Siedzisko ławki posiada trzy lakierowane listwy
drewniane oraz poziomą belkę jako oparcie.
Ławka wolnostojąca z wieszakami jest dostępna w
trzech standardowych szerokościach lub pod wymiar:

WYMIARY

PRZYKŁADOWY
SCHEMAT
PRODUKTU



ŁWW 1000 – szer.1000 x gł.400 x wys.1800 [mm]



ŁWW 1500 – szer.1500 x gł.400 x wys.1800 [mm]



ŁWW 2000 – szer.2000 x gł.400 x wys.1800 [mm]

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA BIUROWA Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
Uniwersalna szafa biurowa z drzwiami uchylnymi
PRZEZNACZENIE przeznaczona jest m.in. do przechowywania
dokumentów;
Szafa wyposażona w 4 przestawne półki, których
WYPOSAŻENIE regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
co 20mm oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek.
Szafa zamykana jest w trzech punktach na zamek
ZAMYKANIE SZAFY

obrotowy z dwoma kluczykami patentowymi
w komplecie. Po otwarciu zamka drzwi szafy uchylane
są na zewnątrz;

REGULACJA Szafka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża;
BEZPIECZEŃSTWO

Góra szafy posiada specjalne otwory, które pozwalają
na skręcenie jej z postawioną na dach nadstawką szafy.
Szafa biurowa jest dostępna w trzech standardowych
szerokościach lub pod wymiar:

WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



SB 900 – szer.900 x gł.435 x wys.2000 [mm],



SB 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.2000 [mm],



SB 1200 – szer.1200 x gł.435 x wys.2000 [mm];

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
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SZAFA BIUROWA ZE SKARBCZYKIEM
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
Uniwersalna szafa biurowa z drzwiami uchylnymi
PRZEZNACZENIE i skarbczykiem przeznaczona jest m.in. do przechowywania
dokumentów.
Szafa jest wyposażona w 3 przestawne półki, których
regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
WYPOSAŻENIE co 20mm oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek.
Skarbczyk wewnątrz szafy posiada osobne drzwiczki
zamykane na kluczyk.
Szafa zamykana jest w trzech punktach na zamek obrotowy
ZAMYKANIE SZAFY z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie. Po otwarciu
zamka drzwi szafy i skarbczyka uchylane są na zewnątrz.
REGULACJA Szafka wyposażona jest w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża.
BEZPIECZEŃSTWO

Góra szafy posiada specjalne otwory, które pozwalają
na skręcenie jej z postawioną na dach nadstawką szafy.
Szafa biurowa ze skarbczykiem jest dostępna w trzech
standardowych szerokościach lub pod wymiar:

WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



SBS 900 – szer.900 x gł.435 x wys.2000mm,



SBS 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.2000mm,



SBS 1200 – szer.1200 x gł.435 x wys.2000mm;

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
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SZAFA BIUROWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
Uniwersalna szafa biurowa z drzwiami przesuwnymi
PRZEZNACZENIE

przeznaczona jest m.in. do przechowywania dokumentów.
Zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni
w pomieszczeniu.
Szafa wyposażona jest w 4 przestawne półki, których

WYPOSAŻENIE regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
co 20mm oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek.
Szafa jest zamykana na zamek typu „wciśnij – obróć”
ZAMYKANIE SZAFY

z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie. Po otwarciu
zamka drzwi szafy można przesuwać za pomocą wygodnych
uchwytów.

REGULACJA Szafka wyposażona jest w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża;
BEZPIECZEŃSTWO

Góra szafy posiada specjalne otwory, które pozwalają
na skręcenie jej z postawioną na dach nadstawką szafy;
Szafa biurowa z drzwiami przesuwnymi dostępna jest w trzech
standardowych szerokościach lub pod wymiar:

WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



SBP 900 – szer.900 x gł.435 x wys.2000mm,



SBP 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.2000mm,



SBP 1200 – szer.1200 x gł.435 x wys.2000mm;

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
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SZAFA BIUROWA KLASY „A”
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
PRZEZNACZENIE

Wzmocniona szafa biurowa z drzwiami uchylnymi
przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych.

WYPOSAŻENIE Szafa wyposażona jest w 4 przestawne półki.
Szafa zamykana jest na wielozastawkowy zamek sejfowy,
ZAMYKANIE SZAFY

a drzwi ryglowane są od strony zawiasów na całej długości.
Po otwarciu zamka drzwi uchylane są na zewnątrz za pomocą
wygodnego uchwytu z rączką;
Możliwość kotwienia szafy do podłoża. Ponadto wyposażona

BEZPIECZEŃSTWO

jest w kołki do przewlekania sznurka i miseczkę do odciskania
pieczęci oraz tabliczkę potwierdzającą zgodność wyrobu
z wymaganiami klasy tajności „A”.
Certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną jednostkę
potwierdzającą

CERTYFIKATY

spełnienie

wymagań

stawianym

szafom

do przechowywania dokumentów niejawnych, tj.:


zarządzenie nr 25/MON z 17.11.2005,



rozporządzenie Rady Ministrów z 18.10.2005,



zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.07.2007;

Szafa biurowa klasy „A” jest dostępna w dwóch
WYMIARY I OPCJE

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

standardowych szerokościach lub pod wymiar:


SB klasa A 900 – szer.900 x gł.435 x wys.2000mm,



SB klasa A 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.2000mm.

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych
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SZAFA BIUROWA Z DWOMA ZAMKAMI
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
Uniwersalna szafa biurowa z drzwiami uchylnymi,
PRZEZNACZENIE przedzielona w połowie pionową przegrodą,
przeznaczona m.in. do przechowywania dokumentów.
Szafa wyposażona w 8 przestawnych półek (po 4 w każdej
WYPOSAŻENIE komorze), których regulacja jest możliwa dzięki perforacji
w tylnej ścianie co 20mm oraz zastosowaniu zawieszek.
Każde skrzydło posiada odrębny zamek obrotowy z
ZAMYKANIE SZAFY dwoma kluczykami patentowymi w komplecie; po
otwarciu szafy drzwi uchylane są na zewnątrz.
REGULACJA Szafka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża.
BEZPIECZEŃSTWO

Góra szafy posiada specjalne otwory, które pozwalają
na skręcenie jej z postawioną na dach nadstawką szafy.
Szafa biurowa jest dostępna w dwóch standardowych

WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

szerokościach lub pod wymiar:


SB/2 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.2000mm,



SB/2 1200 – szer.1200 x gł.435 x wys.2000mm;

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych
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SZAFA BIUROWA Z DRZWIAMI CHOWANYMI
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
PRZEZNACZENIE

Uniwersalna szafa biurowa z drzwiami chowanymi
przeznaczona jest m.in. do przechowywania dokumentów;
Szafa wyposażona jest w 4 przestawne półki, których

WYPOSAŻENIE regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
co 20mm oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek.
Szafa zamykana jest w trzech punktach na zamek
ZAMYKANIE SZAFY obrotowy z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie.
Po otwarciu zamka drzwi chowane są do środka szafy.
REGULACJA Szafka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża.
BEZPIECZEŃSTWO

Góra szafy posiada specjalne otwory, które pozwalają
na skręcenie jej z postawioną na dach nadstawką szafy;
Szafa biurowa jest dostępna w jednej standardowej

WYMIARY szerokości lub pod wymiar:
 SBW 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.2000mm

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych
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SZAFA BIUROWO - UBRANIOWA
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
Szafa biurowo - ubraniowa z drzwiami uchylnymi
PRZEZNACZENIE przeznaczona jest m.in. do przechowywania dokumentów
i odzieży.
Szafa przedzielona jest w połowie pionową przegrodą,
w wyniku czego posiada dwie komory; jedna komora
WYPOSAŻENIE

wyposażona jest w 4 przestawne półki, których regulacja
jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie co 20mm
oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek; druga komora
posiada górną półką, a pod spodem drążek na wieszaki.

Szafa zamykana jest w trzech punktach na zamek
ZAMYKANIE SZAFY obrotowy z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie.
Po otwarciu zamka drzwi chowane są do środka szafy.
REGULACJA Szafka wyposażona jest w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża.
BEZPIECZEŃSTWO

Góra szafy posiada specjalne otwory, które pozwalają
na skręcenie jej z postawioną na dach nadstawką szafy.
Szafa biurowo - ubraniowa jest dostępna w jednej

WYMIARY standardowej szerokości lub pod wymiar:
 SBU 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.2000mm;

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
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NADSTAWKA SZAFY Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
Nadstawka szafy biurowej z drzwiami uchylnymi
PRZEZNACZENIE przeznaczona jest do ustawienia na istniejącej szafie
biurowej lub do samodzielnego użytkowania.
Nadstawka wyposażona w 1 przestawną półkę, której
WYPOSAŻENIE regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
co 20mm oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek.
Nadstawka zamykana w trzech punktach na zamek
ZAMYKANIE SZAFY

obrotowy z dwoma kluczykami patentowymi
w komplecie. Po otwarciu zamka drzwi nadstawki
uchylane są na zewnątrz.
Nadstawka przystosowana do postawienia na istniejącą

BEZPIECZEŃSTWO już szafę biurową dzięki otworom w dnie pozwalającym
na skręcenie nadstawki z szafą.
Nadstawka szafy biurowej jest dostępna w trzech
standardowych szerokościach lub pod wymiar:
WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



NSB 900 – szer.900 x gł.435 x wys.800mm,



NSB 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.800mm,



NSB 1200 – szer.1200 x gł.435 x wys.800mm.

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
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NADSTAWKA SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;
Nadstawka szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi
PRZEZNACZENIE przeznaczona jest do ustawienia na istniejącej szafie
biurowej lub do samodzielnego użytkowania.
Nadstawka wyposażona w 1 przestawną półkę, której
WYPOSAŻENIE regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
co 20mm oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek.
Nadstawka zamykana na zamek typu „wciśnij i obróć”
ZAMYKANIE SZAFY

z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie.
Po otwarciu zamka drzwi nadstawki można przesuwać
za pomocą wygodnych uchwytów.
Nadstawka przystosowana jest do postawienia

BEZPIECZEŃSTWO na istniejącą już szafę biurową dzięki otworom
w dnie pozwalającym na skręcenie nadstawki z szafą.
Nadstawka szafy biurowej jest dostępna w trzech
standardowych szerokościach lub pod wymiar:
WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



NSBP 900 – szer.900 x gł.435 x wys.800mm,



NSBP 1000 – szer.1000 x gł.435 x wys.800mm,



NSBP 1200 – szer.1200 x gł.435 x wys.800mm;

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

REGAŁ BIBLIOTECZNY
WYKONANIE blacha czarna 0,8mm – 1,5mm;

PRZEZNACZENIE

Regał biblioteczny przeznaczony jest do przechowywania
m.in. dokumentów lub książek;
Regał wyposażony jest w 4 przestawne półki, których

WYPOSAŻENIE regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
co 20mm oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek;

ZAMYKANIE

Regał nie posiada drzwi ani żadnego zamknięcia ze względu na brak drzwi regał jest stale otwarty;
Regał biblioteczny jest dostępny w dwóch
standardowych konfiguracjach lub pod wymiar:

WYMIARY



RB 420 – regał biblioteczny jednostronny
szer.980 x gł.420 x wys.2000mm,



RB 600 – regał biblioteczny dwustronny
szer.980 x gł.600 x wys.2000mm;

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

JEDNORZĘDOWA SZAFA KARTOTEKOWA - FORMAT A4
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,5mm;
PRZEZNACZENIE

Jednorzędowa szafa szufladowa przeznaczona
do przechowywania kartotek formatu A4.

OBCIĄŻENIE Maksymalne obciążenie szuflady to 40kg.
SZUFLADY
Szafka zamykana jest centralnym zamkiem cylindrycznym
ZAMYKANIE

z dwoma kluczami patentowymi w komplecie. Szuflady
otwiera się za pomocą poziomych uchwytów z odpowiednio
wygiętej blachy na całej szerokości frontu szuflad;

ZABEZPIECZENIE

Szafka wyposażona w specjalne zabezpieczenie
uniemożliwiające wysunięcie więcej niż jednej szuflady.

ZNAKOWANIE Na froncie każdej szuflady wytłoczone miejsce na wizytownik.
ZAWARTOŚCI
REGULACJA Szafka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża;
Możliwość zamówienia wersji, która pozwala przechować
teczki zawieszkowe. Szafka kartotekowa jest dostępna
w czterech standardowych wariantach lub pod wymiar:
OPCJE

PRZYKŁAOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



SK-A4/2s - 2 szuflady, szer.410 x gł.630 x wys.680mm



SK-A4/3s - 3 szuflady, szer.410 x gł.630 x wys.995mm



SK-A4/4s - 4 szuflady, szer.410 x gł.630 x wys.1295mm



SK-A4/5s - 5 szuflad, szer.410 x gł.630 x wys.1595mm

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

DWURZĘDOWA SZAFA KARTOTEKOWA NA FORMAT A4
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,5mm;
PRZEZNACZENIE

Dwurzędowa szafa szufladowa przeznaczona
do przechowywania kartotek formatu A4.

OBCIĄŻENIE Maksymalne obciążenie szuflady to 70kg.
SZUFLADY
Szafka zamykana jest centralnym zamkiem cylindrycznym
ZAMYKANIE

z dwoma kluczami patentowymi w komplecie. Szuflady
otwiera się za pomocą poziomych uchwytów z odpowiednio
wygiętej blachy na całej szerokości frontu szuflad.

ZABEZPIECZENIE

Szafka wyposażona jest w specjalne zabezpieczenie
uniemożliwiające wysunięcie więcej niż jednej szuflady.

ZNAKOWANIE Na froncie każdej szuflady wytłoczone miejsce na wizytownik.
REGULACJA Szafka wyposażona jest w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża.
Możliwość zamówienia wersji, która umożliwia przechowanie
teczek zawieszkowych. Szafka kartotekowa jest dostępna
w czterech standardowych wariantach lub pod wymiar:
OPCJE

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



SK-2xA4/2s – 2 szuflady, szer.760 x gł.630 x wys.624mm,



SK-2xA4/3s - 3 szuflady, szer.760 x gł.630 x wys.995mm



SK-2xA4/4s - 4 szuflady, szer.760 x gł.630 x wys.1295mm



SK-2xA4/5s - 5 szuflad, szer.760 x gł.630 x wys.1595mm

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

JEDNORZĘDOWA SZAFA KARTOTEKOWA NA FORMAT B5
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,5mm;
PRZEZNACZENIE

Jednorzędowa szafa szufladowa przeznaczona
do przechowywania kartotek formatu B5.

OBCIĄŻENIE Maksymalne obciążenie szuflady to 35kg.
SZUFLADY
Szafka zamykana jest centralnym zamkiem cylindrycznym
ZAMYKANIE

z dwoma kluczami patentowymi w komplecie. Szuflady
otwiera się za pomocą poziomych uchwytów z odpowiednio
wygiętej blachy na całej szerokości frontu szuflad.

ZABEZPIECZENIE

Szafka wyposażona jest w specjalne zabezpieczenie
uniemożliwiające wysunięcie więcej niż jednej szuflady.

ZNAKOWANIE Na froncie każdej szuflady wytłoczone miejsce na wizytownik.
ZAWARTOŚCI
REGULACJA Szafka wyposażona w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża;
Możliwość zamówienia wersji, która pozwala przechowywać
teczki zawieszkowe. Szafka kartotekowa jest dostępna
w czterech standardowych wariantach lub pod wymiar:
OPCJE

ZDJĘCIA PRODUKTU



SK-B5/3s - 3 szuflady – szer.360 x gł.630 x wys.725mm



SK-B5/4s - 4 szuflady – szer.360 x gł.630 x wys.935mm



SK-B5/5s – 5 szuflad – szer.360 x gł.630 x wys.1145mm



SK-B5/6s – 6 szuflad – szer.360 x gł.630 x wys.1355mm

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

DWURZĘDOWA SZAFA KARTOTEKOWA NA FORMAT B5
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,5mm;
PRZEZNACZENIE

Dwurzędowa szafa szufladowa przeznaczona
do przechowywania kartotek formatu B5.

OBCIĄŻENIE Maksymalne obciążenie szuflady to 70kg.
SZUFLADY
Szafka zamykana jest centralnym zamkiem cylindrycznym
ZAMYKANIE

z dwoma kluczami patentowymi w komplecie. Szuflady
otwiera się za pomocą poziomych uchwytów z odpowiednio
wygiętej blachy na całej szerokości frontu szuflad.

ZABEZPIECZENIE

Szafka wyposażona w specjalne zabezpieczenie
uniemożliwiające wysunięcie więcej niż jednej szuflady.

ZNAKOWANIE Na froncie każdej szuflady wytłoczone miejsce na wizytownik.
ZAWARTOŚCI
REGULACJA Szafka wyposażona jest w regulowane stopki umożliwiające
WYSOKOŚCI wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża.
Możliwość zamówienia wersji, która pozwala na
przechowywanie teczek zawieszkowych. Szafka kartotekowa
jest dostępna w pięciu standardowych wariantach lub pod
wymiar [mm]:
OPCJE

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU



SK-2xB5/3s - 3 szuflady – szer.640 x gł.630 x wys.725



SK-2xB5/4s - 4 szuflady – szer.640 x gł.630 x wys.935



SK-2xB5/5s - 5 szuflad – szer.640 x gł.630 x wys.1145



SK-2xB5/6s - 6 szuflad – szer.640 x gł.630 x wys.1355



SK-2xB5/7s - 7 szuflad – szer.640 x gł.630 x wys.1565

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA SZUFLADOWA NA MAPY O FORMACIE A1
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,5mm;
PRZEZNACZENIE

Szafa szufladowa przeznaczona do przechowywania
map o formacie A1.
Szafka zamykana centralnym zamkiem cylindrycznym
z kluczykiem patentowym (2 klucze w komplecie).

ZAMYKANIE Szuflady otwiera się za pomocą poziomych uchwytów
z odpowiednio wygiętej blachy na całej szerokości frontu
szuflad.
Szafka wyposażona jest w regulowane stopki
REGULACJA umożliwiające wypoziomowanie szafy przy
WYSOKOŚCI
nierównościach podłoża.
Szafa szufladowa jest dostępna w dwóch standardowych
wariantach lub pod wymiar:
OPCJE



SK-A1/5s z pięcioma szufladami
szer.980 x gł.715 x wys.530mm



SK-A1/10s z dziesięcioma szufladami
szer.980 x gł.715 x wys.970mm

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE
PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA SZUFLADOWA NA MAPY O FORMACIE A0
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,5mm;
PRZEZNACZENIE

Szafa szufladowa przeznaczona do przechowywania
map o formacie A0.
Szafka zamykana centralnym zamkiem cylindrycznym
z kluczykiem patentowym (dwa klucze w komplecie).

ZAMYKANIE Szuflady otwiera się za pomocą poziomych uchwytów
z odpowiednio wygiętej blachy na całej szerokości
frontu szuflad;
Szafka wyposażona w regulowane stopki
REGULACJA umożliwiające wypoziomowanie szafy przy
WYSOKOŚCI
nierównościach podłoża.
Szafa szufladowa jest dostępna w jednym
OPCJE

standardowym wariancie lub pod wymiar:


SK-A0/5s z pięcioma szufladami
szer.1320 x gł.910 x wys.530mm

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE
PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

STOLIK POD KOMPUTER
PRZEZNACZENIE

Metalowa konstrukcja służąca jako stanowisko
komputerowe.
Stolik posiada trzy blaty, każdy w kolorze popielatym:

WYPOSAŻENIE



blat na monitor



wysuwany blat na klawiaturę



blat na jednostkę centralną komputera i inne
akcesoria;

ZABEZPIECZENIE

Blat na klawiaturę jest zabezpieczony przed nadmiernym
wysunięciem.

PODSTAWA Stolik posiada stopki.
STOLIKA
Stolik pod komputer jest dostępny w dwóch wersjach
OPCJE

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE
PRODUKTU

standardowych lub pod wymiar:


SPC 1 – szer.1160 x gł.900 x wys.750mm



SPC 2 – szer.750 x gł.450 x wys.750mm

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

KONTENEREK BIUROWY
PRZEZNACZENIE

Kontenerek biurowy stanowiący uzupełnienie
wyposażenia biura.
Kontenerek posiada obrotowe kółka jezdne oraz trzy

WYPOSAŻENIE szuflady: dwie mniejsze i jedną większą na arkusze
formatu A4.
Szuflady zamykane są centralnym zamkiem z dwoma
ZAMYKANIE

kluczykami patentowymi w komplecie. Otwieranie
za pomocą poziomych uchwytów z odpowiednio
wygiętej blachy na całej szerokości frontu szuflad.

ZABEZPIECZENIA

Szafka wyposażona jest w specjalne zabezpieczenie
uniemożliwiające wysunięcie więcej niż jednej szuflady.
Kontenerek biurowy jest dostępny w dwóch

WYMIARY

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE
PRODUKTU

standardowych szerokościach lub pod wymiar:


KON 630 - szer.410 x gł.600 x wys.630mm,



KON 750 – szer.410 x gł.600 x wys.750mm.

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

BIURKO
PRZEZNACZENIE Uzupełnienie wyposażenia biura i stanowisk pracy.
Biurko to metalowa konstrukcja z okrągłymi nogami
WYPOSAŻENIE

oraz blatem laminowanym. Posiada dodatkowo
jedną albo dwie szafki szufladowe pod blatem z trzema
szufladami: dwoma mniejszymi i jedną większą.
Szuflady zamykane są centralnym zamkiem z dwoma

ZAMYKANIE

kluczykami patentowymi w komplecie. Otwieranie
za pomocą poziomych uchwytów z odpowiednio
wygiętej blachy na całej szerokości frontu szuflad.
Biurko jest dostępne w dwóch standardowych wersjach
lub pod wymiar:

WYMIARY



BSK 1S – wersja bez perforacji z tyłu
szer.1500 x gł.700 x wys.750mm



BSK 2S – wersja z perforacją kwadratową 10x10mm
szer.1500 x gł.700 x wys.750mm

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE
PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

WÓZEK WARSZTATOWY – WW 1
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Wózek warsztatowy jest wyposażony w blat, cztery
WYPOSAŻENIE podręczne szuflady z przegrodami na narzędzia i obszerny
schowek z drzwiami uchylanymi do góry.
WYMIARY szer.650 x gł.450 x wys. 900 [mm]

ZAMYKANIE

PERFORACJA

Wszystkie szuflady zamykane są centralnie patentowym
zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami w komplecie.
Perforowana boczna ściana wózka umożliwia skorzystanie
z zawiesi na narzędzia.
Wózek posiada uchwyt znajdujący się w bocznej ścianie,

MANEWROWANIE który ułatwia manewrowanie oraz cztery koła:
dwa stałe, jedno skrętne i jedno skrętne z hamulcem.

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

WÓZEK WARSZTATOWY – WW 2
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Konstrukcję wózka stanowi rama z dwoma blatami
WYPOSAŻENIE

wyłożonymi gumą olejoodporną. Brzegi blatów posiadają
krawędzie zabezpieczające materiały przewożone
na wózku przed upadkiem.

WYMIARY szer.800 x gł.500 x wys.780 [mm]
Wózek posiada znajdujący się z boku uchwyt, ułatwiający
MANEWROWANIE manewrowanie oraz cztery koła: dwa stałe, jedno skrętne
i jedno skrętne z hamulcem.

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

WÓZEK WARSZTATOWY – WW 2-3B
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Konstrukcję wózka stanowi rama złożona z trzech blatów
WYPOSAŻENIE

wyłożonych gumą olejoodporną. Brzegi blatów posiadają
krawędzie zabezpieczające materiały przewożone na
wózku przed upadkiem.

WYMIARY szer.800 x gł.500 x wys.780 [mm]
Wózek posiada znajdujący się z boku uchwyt, ułatwiający
MANEWROWANIE manewrowanie wózkiem oraz cztery koła: dwa stałe, jedno
skrętne i jedno skrętne z hamulcem.

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

WÓZEK WARSZTATOWY – WW 3
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Wózek warsztatowy jest wyposażony w blat roboczy
WYPOSAŻENIE wyłożony gumą olejoodporną i sześć szuflad: pięć małych
oraz jedną większą.
WYMIARY szer.710 x gł.450 x wys. 900 [mm]

ZAMYKANIE

PERFORACJA

Wszystkie szuflady zamykane są centralnie patentowym
zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami w komplecie.
Perforowana boczna ściana wózka umożliwia skorzystanie
z zawiesi na narzędzia.
Wózek posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie,

MANEWROWANIE który znajduje się w bocznej ścianie oraz cztery koła:
dwa stałe, jedno skrętne i jedno skrętne z hamulcem.

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

WÓZEK WARSZTATOWY – WW 4
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;

WYPOSAŻENIE

Wózek warsztatowy jest wyposażony w siedem szuflad:
sześć małych i jedną dużą.

WYMIARY szer.650 x gł.450 x wys. 950 [mm]

ZAMYKANIE

PERFORACJA

Wszystkie szuflady zamykane są centralnie patentowym
zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczykami w komplecie.
Perforowana boczna ściana wózka umożliwia skorzystanie
z zawiesi na narzędzia.
Wózek posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie,

MANEWROWANIE który znajduje się w bocznej ścianie oraz cztery koła:
dwa stałe, jedno skrętne i jedno skrętne z hamulcem.

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

WÓZEK WARSZTATOWY – WW RB
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Wszechstronny wózek warsztatowy z rozsuwanym blatem
roboczym wyłożonym gumą olejoodporną. W skład skrzyni
wózka wchodzi szafka z jedną półką, zamykana
WYPOSAŻENIE

cylindrycznym zamkiem patentowym. Górna część
jest wykonana jest w postaci oddzielnie zamykanego blatu,
wyłożonego gumą olejoodporną . Pod blatem
umiejscowiony jest schowek na narzędzia oraz szuflada
na drobne elementy.

WYMIARY szer.920 x gł.520 x wys.860 [mm]
Szafka uchylna oraz rozsuwany blat zamykane są osobno
ZAMYKANIE cylindrycznym zamkiem patentowym z dwoma kluczykami
w komplecie.
Wózek posiada uchwyt, znajdujący się w bocznej ścianie,
MANEWROWANIE ułatwiający manewrowanie wózkiem oraz cztery koła:
dwa stałe, jedno skrętne i jedno skrętne z hamulcem.

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

WÓZEK WARSZTATOWY – WW RBS
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Wszechstronny wózek warsztatowy z rozsuwanym
blatem roboczym wyłożonym gumą olejoodporną.
W skład skrzyni wózka wchodzi szafka z jedną półką
WYPOSAŻENIE

zamykana cylindrycznym zamkiem patentowym
oraz część z trzema szufladami. Górna część wykonana
jest w postaci oddzielnie zamykanego blatu, wyłożonego
gumą olejoodporną . Pod blatem umiejscowiony jest
schowek na narzędzia oraz szuflada na drobne elementy.

WYMIARY szer.920 x gł.520 x wys.860 [mm]
Szafka uchylna oraz rozsuwany blat zamykane są osobno
ZAMYKANIE cylindrycznym zamkiem patentowym z dwoma kluczykami
w komplecie. Każda szuflada także jest zamykana osobno.
Wózek posiada uchwyt, znajdujący się w bocznej ścianie,
MANEWROWANIE ułatwiający manewrowanie wózkiem oraz cztery koła:
dwa stałe, jedno skrętne i jedno skrętne z hamulcem.

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

WÓZEK WARSZTATOWY – WW WIZ
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Wózek na narzędzia posiadający cztery szerokie szuflady
o pełnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem
WYPOSAŻENIE

z dwoma kluczami w komplecie. Obok umieszczona
jest jedna wąska szufladka zamykana na zamek,
pod którą znajduje się zamykana szafka z drzwiczkami
uchylnymi. Blat wózka jest wyłożony gumą olejoodporną.

WYMIARY szer.860 x gł.410 x wys.700 + 160 kółka [mm]
Szuflady zamykane są centralnym zamkiem z dwoma
ZAMYKANIE

kluczykami z komplecie. Szafka uchylna posiada
zamknięcie w postaci jednopunktowego zamka
patentowego.

MANEWROWANIE

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

Wózek posiada cztery koła: dwa stałe, jedno skrętne
i jedno skrętne z hamulcem.

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA NARZĘDZIOWA STOJĄCA
WYKONANIE blacha czarna 0,6mm – 1,0mm;
WYMIARY szer.600 x gł.450 x wys,970 [mm]
PRZEZNACZENIE

Szafka narzędziowa przeznaczona jest do
przechowywania akcesoriów warsztatowych.
szafka wyposażona jest w 2 przestawne półki, których

WYPOSAŻENIE regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek;
Szafa zamykana jest w trzech punktach na zamek
ZAMYKANIE SZAFY z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie.
Po otwarciu zamka drzwi szafy uchylane są na prawo;

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA NARZĘDZIOWA WISZĄCA
WYKONANIE blacha czarna 0,6mm – 1,0mm;
WYMIARY szer.570 x gł.300 x wys.800 [mm]
PRZEZNACZENIE

Szafka wisząca przeznaczona jest do przechowywania
akcesoriów warsztatowych.
Szafka narzędziowa wyposażona jest w 2 przestawne
półki, których regulacja jest możliwa dzięki perforacji

WYPOSAŻENIE

w tylnej ścianie oraz zastosowaniu specjalnych
zawieszek. Perforacja na wewnętrznej stronie drzwi
oraz komplet zawieszek umożliwia zawieszenie narzędzi
wewnątrz szafki.
Szafa zamykana jest w trzech punktach na zamek

ZAMYKANIE SZAFY z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie.
Po otwarciu zamka drzwi szafki uchylane są na zewnątrz.;

ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFY NARZĘDZIOWE Z DRZWIAMI CENTRALNYMI
WYKONANIE blacha czarna 0,6mm – 1,0mm;
Szafa narzędziowa jest wyposażona w małe szufladki,
WYPOSAŻENIE wysuwane półki, pulpit wyłożony gumą olejoodporną
oraz drzwi centralne.
Szafa zamykana jest dzięki centralnym drzwiom
ZAMYKANIE SZAFY z zamkiem trzypunktowym z dwoma kluczykami
w komplecie.
Szafy narzędziowe z drzwiami centralnymi są dostępne
w dwóch standardowych wersjach lub pod wymiar:
OPCJE I WYMIARY

 SN– 5 – 4 szufladki i 1 wysuwana półka
szer.500 x gł.500 x wys.1090 [mm]
 SN–10 – 8 szufladek i 2 wysuwane półki
szer.1000 x gł.500 x wys,1090 [mm]

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA NARZĘDZIOWA DUŻA STOJĄCA
WYKONANIE blacha czarna 0,6mm – 1,0mm;
WYMIARY szer.1000 x gł.500 x 2000 [mm]
PRZEZNACZENIE

Uniwersalna szafa narzędziowa z drzwiami uchylnymi
przeznaczona jest m.in. do przechowywania narzędzi.
Szafa wyposażona jest w 4 przestawne półki, których

WYPOSAŻENIE

regulacja jest możliwa dzięki perforacji w tylnej ścianie
oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek; ponadto
na wewnętrznej stronie drzwi wykonana jest perforacja.
Szafa zamykana jest w trzech punktach na zamek

ZAMYKANIE SZAFY

obrotowy z dwoma kluczykami patentowymi
w komplecie. Po otwarciu zamka drzwi szafy uchylane
są na zewnątrz;

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA NARZĘDZIOWA DUŻA STOJĄCA – Z POJEMNIKAMI
WYKONANIE blacha czarna 0,6mm – 1,0mm;
WYMIARY szer.1000 x gł.500 x 2000 [mm]
Szafa narzędziowa z drzwiami uchylnymi i pojemnikami
PRZEZNACZENIE przeznaczona jest m.in. do przechowywania drobnych
materiałów używanych w warsztacie, np. śrubek, nakrętek;
Szafa wyposażona jest w zestaw plastikowych pojemników:
 Każde drzwi – 10 rzędów po 3 pojemniki o wymiarach
WYPOSAŻENIE

szer.77 x gł.119 x wys.56 [mm]
 Tył szafy – 9 rzędów pod 6 pojemników o wymiarach
szer.144 x gł.244 x wys.108 [mm].
szafa zamykana jest w trzech punktach na zamek obrotowy

ZAMYKANIE SZAFY z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie; po otwarciu
zamka drzwi szafy uchylane są na zewnątrz;

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA GOSPODARCZA
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Szafa gospodarcza jest dwukomorową szafą metalową.
Z lewej strony posiada trzy półki. Po prawej stronie
WYPOSAŻENIE znajduje się górna półka, a pod spodem drążek
z haczykami oraz komora z przegrodą na czyste
i brudne ubrania.
Szafka zamykana jest na dwa osobne jednopunktowe
ZAMYKANIE zamki patentowe, każdy z dwoma kluczykami
w komplecie.
KORPUS

WYWIETRZNIKI

Szafka ubraniowa stoi na cokole i posiada daszek
prosty.
Każde drzwi w górnej i dolnej części posiadają
wywietrzniki w postaci perforacji otworowej.

ZNAKOWANIE Na drzwiach wytłoczone jest miejsce na wizytownik.

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIE PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

SZAFA NA KOMPUTER
WYKONANIE blacha 0,6mm – 1,0mm;
Szafa na komputer jest wyposażona jest w:
 Zamykaną szafkę na monitor z szybą z pleksi,
WYPOSAŻENIE

 Wysuwaną szufladę na klawiaturę,
 Dolną szafkę uchylną.
Dodatkowo szafka posiada otwory wentylacyjne.
Szafka na monitor, wysuwana szuflada oraz dolna

ZAMYKANIE

szafka uchylna zamykane są jednopunktowym
zamkiem patentowym z dwoma kluczykami
w komplecie;

PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

STOŁY WARSZTATOWE – SW 1300
WYKONANIE

Stoły warsztatowe wykonane są z profili zamkniętych 40x40mm
oraz z profili giętych 30x40mm.
Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 32mm,

BLAT klejonej na gorąco, którą pokrywa sklejka bukowa 4mm.
Brzegi blatu zabezpieczone są kątownikiem.
WYMIARY szer.1300mm x gł.700mm x wys.850mm
Stół może być wyposażony w szafki uchylne lub szufladowe,
które są przykręcane do stelaża. Szafka uchylna posiada jedną
WYPOSAŻENIE przestawną półkę, a drzwiczki otwierają się w prawą stronę.
Szafka szufladowa wyposażona jest w cztery szuflady
jednakowej wielkości.
Szafka uchylna zamykana jest w jednym punkcie
ZAMYKANIE SZAFEK cylindrycznym zamkiem patentowym. Szafka szufladowa
posiada zamek centralny. Każdy zamek ma dwa klucze.
Stoły warsztatowe o szerokości 1300mm dostępne
są w sześciu wersjach standardowych lub pod wymiar:
 SW 1300 – stelaż stołu warsztatowego z blatem,
WERSJE
STANDARDOWE

 SW 1300 1S – stół warsztatowy z 1 szafką szufladową,
 SW 1300 2S – stół warsztatowy z 2 szafkami szufladowymi,
 SW 1300 1U – stół warsztatowy z 1 szafką uchylną,
 SW 1300 2U – stół warsztatowy z 2 szafkami uchylnymi,
 SW 1300 US – stół warsztatowy z 1 szafką uchylną
i 1 szafką szufladową
Stół warsztatowy można dodatkowo wyposażyć w tablicę

narzędziową przykręcaną do stołu, na której można powiesić
TABLICA narzędzia na specjalnych zawieszkach.
NARZĘDZIOWA
Wykonana jest z blachy 0,8mm, posiada perforację
kwadratową 10x10mm oraz pionowe wzmocnienie z tyłu.
Strona 1 z 2

Oprócz standardowych wersji, stoły można dodatkowo
wyposażyć w następujące odpłatne warianty:
 możliwość wyłożenia blatu czarną gumą olejoodporną,
DODATKOWE
OPCJE
WYPOSAŻENIA

 możliwość obicia blatu blachą zwykłą lub ocynkowaną,
 możliwość wykonania wzmocnienia blatu w wybranym
miejscu pod imadło,
 możliwość wykonania stelaża na oświetlenie,
 możliwość zabudowy stołu według własnego projektu.

RODZAJE BLATÓW:
PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Strona 2 z 2

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

STOŁY WARSZTATOWE – SW 1600
WYKONANIE

Stoły warsztatowe wykonane są z profili zamkniętych 40x40mm
oraz z profili giętych 30x40mm.
Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 32mm,

BLAT klejonej na gorąco, którą pokrywa sklejka bukowa 4mm.
Brzegi blatu zabezpieczone są kątownikiem.
WYMIARY szer.1600mm x gł.700mm x wys.850mm
Stół może być wyposażony w szafki uchylne lub szufladowe,
które są przykręcane do stelaża. Szafka uchylna posiada jedną
WYPOSAŻENIE przestawną półkę, a drzwiczki otwierają się w prawą stronę.
Szafka szufladowa wyposażona jest w cztery szuflady
jednakowej wielkości.
Szafka uchylna zamykana jest w jednym punkcie
ZAMYKANIE SZAFEK cylindrycznym zamkiem patentowym. Szafka szufladowa
posiada zamek centralny. Każdy zamek ma dwa klucze.
Stoły warsztatowe o szerokości 1600mm dostępne
są w sześciu wersjach standardowych lub pod wymiar:
 SW 1600 – stelaż stołu warsztatowego z blatem,
WERSJE
STANDARDOWE

 SW 1600 1S – stół warsztatowy z 1 szafką szufladową,
 SW 1600 2S – stół warsztatowy z 2 szafkami szufladowymi,
 SW 1600 1U – stół warsztatowy z 1 szafką uchylną,
 SW 1600 2U – stół warsztatowy z 2 szafkami uchylnymi,
 SW 1600 US – stół warsztatowy z 1 szafką uchylną
i 1 szafką szufladową
Stół warsztatowy można dodatkowo wyposażyć w tablicę

narzędziową przykręcaną do stołu, na której można powiesić
TABLICA narzędzia na specjalnych zawieszkach.
NARZĘDZIOWA
Wykonana jest z blachy 0,8mm, posiada perforację
kwadratową 10x10mm oraz pionowe wzmocnienie z tyłu.
Strona 1 z 2

Oprócz standardowych wersji, stoły można dodatkowo
wyposażyć w następujące odpłatne warianty:
 możliwość wyłożenia blatu czarną gumą olejoodporną,
DODATKOWE
OPCJE
WYPOSAŻENIA

 możliwość obicia blatu blachą zwykłą lub ocynkowaną,
 możliwość wykonania wzmocnienia blatu w wybranym
miejscu pod imadło,
 możliwość wykonania stelaża na oświetlenie,
 możliwość zabudowy stołu według własnego projektu;

RODZAJE BLATÓW:
PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Strona 2 z 2

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

STOŁY WARSZTATOWE – SW 2000
WYKONANIE

Stoły warsztatowe wykonane są z profili zamkniętych 40x40mm
oraz z profili giętych 30x40mm.
Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 32mm,

BLAT klejonej na gorąco, którą pokrywa sklejka bukowa 4mm.
Brzegi blatu zabezpieczone są kątownikiem.
WYMIARY szer.2000mm x gł.700mm x wys.850mm
Stół może być wyposażony w szafki uchylne lub szufladowe,
które są przykręcane do stelaża. Szafka uchylna posiada jedną
WYPOSAŻENIE przestawną półkę, a drzwiczki otwierają się w prawą stronę.
Szafka szufladowa wyposażona jest w cztery szuflady
jednakowej wielkości.
Szafka uchylna zamykana jest w jednym punkcie
ZAMYKANIE SZAFEK cylindrycznym zamkiem patentowym. Szafka szufladowa
posiada zamek centralny. Każdy zamek ma dwa klucze.
Stoły warsztatowe o szerokości 2000mm dostępne
są w sześciu wersjach standardowych lub pod wymiar:
 SW 2000 – stelaż stołu warsztatowego z blatem,
WERSJE
STANDARDOWE

 SW 2000 1S – stół warsztatowy z 1 szafką szufladową,
 SW 2000 2S – stół warsztatowy z 2 szafkami szufladowymi,
 SW 2000 1U – stół warsztatowy z 1 szafką uchylną,
 SW 2000 2U – stół warsztatowy z 2 szafkami uchylnymi,
 SW 2000 US – stół warsztatowy z 1 szafką uchylną
i 1 szafką szufladową
Stół warsztatowy można dodatkowo wyposażyć w tablicę

narzędziową przykręcaną do stołu, na której można powiesić
TABLICA narzędzia na specjalnych zawieszkach.
NARZĘDZIOWA
Wykonana jest z blachy 0,8mm, posiada perforację
kwadratową 10x10mm oraz pionowe wzmocnienie z tyłu.
Strona 1 z 2

Oprócz standardowych wersji, stoły można dodatkowo
wyposażyć w następujące odpłatne warianty:
 możliwość wyłożenia blatu czarną gumą olejoodporną,
DODATKOWE
OPCJE
WYPOSAŻENIA

 możliwość obicia blatu blachą zwykłą lub ocynkowaną,
 możliwość wykonania wzmocnienia blatu w wybranym
miejscu pod imadło,
 możliwość wykonania stelaża na oświetlenie,
 możliwość zabudowy stołu według własnego projektu;

RODZAJE BLATÓW:
PRZYKŁADOWE
ZDJĘCIA PRODUKTU

Strona 2 z 2

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

STÓŁ WARSZTATOWY – SW 4SZ 2U
WYKONANIE

Stół warsztatowy wykonany jest z profili zamkniętych 40x40mm
oraz z profili giętych 30x40mm.
Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 32mm,

BLAT klejonej na gorąco, którą pokrywa sklejka bukowa 4mm.
Brzegi blatu zabezpieczone są kątownikiem.
WYMIARY szer.2000mm x gł.700mm x wys.850mm
Stół jest wyposażony w dwie szafki uchylne przykręcane
WYPOSAŻENIE

do stelaża. Szafka uchylna posiada jedną przestawną półkę,
a drzwiczki otwierają się w prawą stronę. Między blatem
a szafkami dodatkowo w poziomie umieszczone są 4 szuflady.

ZAMYKANIE SZAFEK

Szafka uchylna zamykana jest w jednym punkcie
cylindrycznym zamkiem patentowym.
Stół można wyposażyć w przykręcaną tablicę narzędziową,

TABLICA na której można powiesić narzędzia na zawieszkach.
NARZĘDZIOWA Wykonana jest z blachy 0,8mm, posiada perforację
kwadratową 10x10mm oraz pionowe wzmocnienie z tyłu.
Stół można dodatkowo wyposażyć w następujące warianty:
 możliwość wyłożenia blatu czarną gumą olejoodporną,
DODATKOWE
OPCJE
WYPOSAŻENIA

 możliwość obicia blatu blachą zwykłą lub ocynkowaną,
 możliwość wykonania wzmocnienia blatu w wybranym
miejscu pod imadło,
 możliwość wykonania stelaża na oświetlenie.

SZKIC POGLĄDOWY

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
tel. 32 212 52 82 do 84, biuro@medros.com.pl, www.medros.com.pl

STÓŁ WARSZTATOWY – SW 2U 2P
WYKONANIE

Stół warsztatowy wykonany jest z profili zamkniętych 40x40mm
oraz z profili giętych 30x40mm.
Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 32mm,

BLAT klejonej na gorąco, którą pokrywa sklejka bukowa 4mm.
Brzegi blatu zabezpieczone są kątownikiem.
WYMIARY szer.2000mm x gł.700mm x wys.850mm
Stół jest wyposażony w dwie szafki uchylne, które są
WYPOSAŻENIE

przykręcane do stelaża. Szafka uchylna posiada jedną
przestawną półkę, a drzwiczki otwierają się w prawą stronę.
Ponadto między szafkami zamontowane są dwie półki.

ZAMYKANIE SZAFEK

Szafka uchylna zamykana jest w jednym punkcie
cylindrycznym zamkiem patentowym.
Stół można wyposażyć w przykręcaną tablicę narzędziową,

TABLICA na której można powiesić narzędzia na zawieszkach.
NARZĘDZIOWA Wykonana jest z blachy 0,8mm, posiada perforację
kwadratową 10x10mm oraz pionowe wzmocnienie z tyłu.
Stół można dodatkowo wyposażyć w następujące warianty:
 możliwość wyłożenia blatu czarną gumą olejoodporną,
DODATKOWE
OPCJE
WYPOSAŻENIA

 możliwość obicia blatu blachą zwykłą lub ocynkowaną,
 możliwość wykonania wzmocnienia blatu w wybranym
miejscu pod imadło,
 możliwość wykonania stelaża na oświetlenie.

SZKIC POGLĄDOWY

Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych

„MEDROS” Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 172, 43-262 Kobielice (koło Pszczyny)
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STÓŁ WARSZTATOWY – SW DU DU
WYKONANIE

Stół warsztatowy wykonany jest z profili zamkniętych 40x40mm
oraz z profili giętych 30x40mm.
Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 32mm,

BLAT klejonej na gorąco, którą pokrywa sklejka bukowa 4mm.
Brzegi blatu zabezpieczone są kątownikiem.
WYMIARY szer.2000mm x gł.700mm x wys.850mm
WYPOSAŻENIE

ZAMYKANIE SZAFEK

Stół jest w pełni zabudowany, wyposażony w dwie podwójne
szafki z drzwiami uchylnymi. Każda posiada przestawną półkę.
Szafka uchylna zamykana jest w jednym punkcie
cylindrycznym zamkiem patentowym.
Stół można wyposażyć w przykręcaną tablicę narzędziową,

TABLICA na której można powiesić narzędzia na zawieszkach.
NARZĘDZIOWA Wykonana jest z blachy 0,8mm, posiada perforację
kwadratową 10x10mm oraz pionowe wzmocnienie z tyłu.
Stół można dodatkowo wyposażyć w następujące warianty:
 możliwość wyłożenia blatu czarną gumą olejoodporną,
DODATKOWE
OPCJE
WYPOSAŻENIA

 możliwość obicia blatu blachą zwykłą lub ocynkowaną,
 możliwość wykonania wzmocnienia blatu w wybranym
miejscu pod imadło,
 możliwość wykonania stelaża na oświetlenie.
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STÓŁ WARSZTATOWY – SW 2SZ US
WYKONANIE

Stół warsztatowy wykonany jest z profili zamkniętych 40x40mm
oraz z profili giętych 30x40mm.
Blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej o grubości 32mm,

BLAT klejonej na gorąco, którą pokrywa sklejka bukowa 4mm.
Brzegi blatu zabezpieczone są kątownikiem.
WYMIARY szer.2000mm x gł.700mm x wys.850mm
Stół jest wyposażony w jedną szafkę z 4 szufladami jednakowej
WYPOSAŻENIE

wielkości oraz szafkę z drzwiami uchylnymi i przestawną półką.
Szafki są przykręcane do stołu. Dodatkowo pod blatem,
a między szafkami zlokalizowane są dwie odrębne szuflady.
Szafka uchylna zamykana jest w jednym punkcie

ZAMYKANIE SZAFEK cylindrycznym zamkiem patentowym, a szafka szufladowa
centralnym zamkiem patentowym.
Stół można wyposażyć w przykręcaną tablicę narzędziową,
TABLICA na której można powiesić narzędzia na zawieszkach.
NARZĘDZIOWA Wykonana jest z blachy 0,8mm, posiada perforację
kwadratową 10x10mm oraz pionowe wzmocnienie z tyłu.
Stół można dodatkowo wyposażyć w następujące warianty:
 możliwość wyłożenia blatu czarną gumą olejoodporną,
DODATKOWE
OPCJE
WYPOSAŻENIA

 możliwość obicia blatu blachą zwykłą lub ocynkowaną,
 możliwość wykonania wzmocnienia blatu w wybranym
miejscu pod imadło,
 możliwość wykonania stelaża na oświetlenie.
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REGAŁY MAGAZYNOWE SKRĘCANE - RMS
WYKONANIE

Nogi – kątownik 40x40x3 [mm]
Półki – blacha 0,8mm
Regał magazynowy skręcany składa się z 4 kątowników

WYPOSAŻENIE (wykonanych jako jeden element) oraz dowolnej liczby
półek metalowych.
Gęsta perforacja kątownika (co 45mm) pozwala na
REGULACJA przykręcenie półek w dowolnych odstępach, w
WYSOKOŚCI zależności od wielkości ładunku przechowywanego na
regale.
Standardowe obciążenie na półkę przy równomiernym
rozłożeniu ładunku wynosi 90kg/p. Na zamówienie
PÓŁKI

możemy wykonać regały o większej nośności,
maksymalnie do 250kg/p (wtedy półki są odpowiednio
wzmocnione). Dzięki odpowiedniemu gięciu blachy półki
nie posiadają ostrych krawędzi.
W celu maksymalnego zagwarantowania stabilności

STABILNOŚĆ

regału stosujemy specjalne wzmocnienia konstrukcji.
Dodatkowo kątowniki zakończone są stopkami
antypoślizgowymi z tworzywa.
Oprócz standardowej wersji wykonania, proponujemy
także inne możliwości:
 zastosowanie półek z płyty wiórowej,

OPCJE
WYPOSAŻENIA

 ocynkowanie regału,
 zamówienie wyższego obciążenia na półkę,
 zamówienie indywidualnego wymiaru regału,
 zastosowanie ograniczników bocznych i tylnych,
 zamówienie przekładek metalowych na półkę,
 możliwość wykonania pleców i boków pełnych.
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PROPONUJEMY NASTEPUJĄCE WYMIARY STANDARDOWE:
REGAŁY MAGAZYNOWE O SZER.930mm:
 regały magazynowe z półkami 930x320mm:
o RMS 4p – szer.930 x gł.320 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.930 x gł.320 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.930 x gł.320 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 930x420mm:
o RMS 4p – szer.930 x gł.420 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.930 x gł.420 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.930 x gł.420 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 930x580mm:
o RMS 4p – szer.930 x gł.580 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.930 x gł.580 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.930 x gł.580 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 930x930mm:
o RMS 4p – szer.930 x gł.930 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.930 x gł.930 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.930 x gł.930 x wys.2000 [mm]

WYMIARY

REGAŁY MAGAZYNOWE O SZER.1170mm
 regały magazynowe z półkami 1170x320mm:
o RMS 4p – szer.1170 x gł.320 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.1170 x gł.320 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.1170 x gł.320 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 1170x420mm:
o RMS 4p – szer.1170 x gł.420 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.1170 x gł.420 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.1170 x gł.420 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 1170x550mm:
o RMS 4p – szer.1170 x gł.550 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.1170 x gł.550 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.1170 x gł.550 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 1170x750mm:
o RMS 4p – szer.1170 x gł.750 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.1170 x gł.750 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.1170 x gł.750 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 1170x1170mm:
o RMS 4p – szer.1170 x gł.1170 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.1170 x gł.1170 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.1170 x gł.1170 x wys.2000 [mm]
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REGAŁY MAGAZYNOWE WTYKOWE – RMW
WYKONANIE

Nogi – kątownik 40x40x3 [mm]
Półki – blacha 0,8mm
Regał magazynowy wtykowy składa się z 4 kątowników

WYPOSAŻENIE (wykonanych jako jeden element) oraz dowolnej liczby
półek metalowych.
Perforacja kątownika (co 120mm) pozwala na
REGULACJA zamontowanie półek w dowolnych odstępach,
WYSOKOŚCI w zależności od wielkości ładunku przechowywanego
na regale.
Standardowe obciążenie na półkę przy równomiernym
PÓŁKI

rozłożeniu ładunku wynosi 90kg/p.
Dzięki odpowiedniemu gięciu blachy półki nie posiadają
ostrych krawędzi.
Wersja wtykowa regału nie wymaga użycia śrub,

PROSTY MONTAŻ ponieważ montaż półek z kątownikami wykonywany
jest na zatrzask.
Oprócz standardowej wersji wykonania, proponujemy
także inne możliwości:
 zastosowanie półek z płyty wiórowej,
OPCJE
WYPOSAŻENIA

 ocynkowanie regału,
 zamówienie indywidualnego wymiaru regału,
 zastosowanie ograniczników bocznych i tylnych,
 zamówienie przekładek metalowych na półkę,
 możliwość wykonania pleców i boków pełnych.
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PROPONUJEMY NASTEPUJĄCE WYMIARY STANDARDOWE:
REGAŁY MAGAZYNOWE O SZER.930mm:
 regały magazynowe z półkami 930x320mm:
o RMW 4p – szer.930 x gł.320 x wys.2000 [mm]
o RMW 5p – szer.930 x gł.320 x wys.2000 [mm]
o RMW 6p – szer.930 x gł.320 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 930x420mm:
o RMW 4p – szer.930 x gł.420 x wys.2000 [mm]
o RMW 5p – szer.930 x gł.420 x wys.2000 [mm]
o RMW 6p – szer.930 x gł.420 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 930x580mm:
o RMW 4p – szer.930 x gł.580 x wys.2000 [mm]
o RMW 5p – szer.930 x gł.580 x wys.2000 [mm]
o RMW 6p – szer.930 x gł.580 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 930x930mm:
o RMW 4p – szer.930 x gł.930 x wys.2000 [mm]
o RMW 5p – szer.930 x gł.930 x wys.2000 [mm]
o RMW 6p – szer.930 x gł.930 x wys.2000 [mm]

WYMIARY

REGAŁY MAGAZYNOWE O SZER.1170mm
 regały magazynowe z półkami 1170x320mm:
o RMW 4p – szer.1170 x gł.320 x wys.2000 [mm]
o RMW 5p – szer.1170 x gł.320 x wys.2000 [mm]
o RMW 6p – szer.1170 x gł.320 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 1170x420mm:
o RMW 4p – szer.1170 x gł.420 x wys.2000 [mm]
o RMW 5p – szer.1170 x gł.420 x wys.2000 [mm]
o RMW 6p – szer.1170 x gł.420 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 1170x550mm:
o RMW 4p – szer.1170 x gł.550 x wys.2000 [mm]
o RMW 5p – szer.1170 x gł.550 x wys.2000 [mm]
o RMW 6p – szer.1170 x gł.550 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 1170x750mm:
o RMS 4p – szer.1170 x gł.750 x wys.2000 [mm]
o RMS 5p – szer.1170 x gł.750 x wys.2000 [mm]
o RMS 6p – szer.1170 x gł.750 x wys.2000 [mm]
 regały magazynowe z półkami 1170x1170mm:
o RMW 4p – szer.1170 x gł.1170 x wys.2000 [mm]
o RMW 5p – szer.1170 x gł.1170 x wys.2000 [mm]
o RMW 6p – szer.1170 x gł.1170 x wys.2000 [mm]
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REGAŁY JEZDNE - RP
Zaletą systemu regałów przejezdnych jest maksymalne wykorzystanie
wolnej przestrzeni pomieszczenia, dzięki wyeliminowaniu korytarzy
OPIS dostępu do każdego rzędu regałów. Przejazd regałów po torach
jezdnych gwarantuje obsługę dowolnej liczby rzędów z jednego
korytarza.
Regały jezdne znajdują swoje zastosowanie w miejscach,
gdzie przechowywane i składowane są różne materiały, np. w:
 archiwach,
 muzeach,
 fabrykach,
PRZEZNACZENIE

 szpitalach,
 urzędach,
 szkołach,
 sklepach,
 warsztatach,
 magazynach.
Tory jezdne wykonane są ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie
przez cynkowanie.
Szerokość podstawy szyn wynosi 65mm, a wysokość 15mm.
Szyny wykonane są z jednolitego materiału, bez spawania i innego

TORY JEZDNE sposobu łączenia elementów szyny jezdnej.
Do szyny jezdnej zamontowane są elementy oporowe
zapobiegające przesuwaniu się regałów poza obszar ich pracy.
Gładka konstrukcja szyn zapewnia utrzymanie należytej czystości
torowiska regałów przejezdnych.
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Z obydwu stron szyn jezdnych zamocowane są skośne najazdy
do płaszczyzny podłogi.
Szyna posiada dwa rowki, w których prowadzone jest koło
prowadzące
Podstawa regału wykonana jest ze specjalnego profilu ceowego
o grubości blachy 2mm i wysokości profilu 115mm.
Elementy poprzeczne podstaw regałów wykonane są z blach
stalowych o grubości 2mm stanowiących jednocześnie konstrukcję
wsporczą do mocowania kół jezdnych.
Żeliwne koła jezdne zapewniają prawidłowy i cichobieżny przesuw
regałów oraz odpowiednią wytrzymałość.
Średnica kół to 105mm, a grubość 30mm.
W regałach zastosowane są dwa rodzaje kół: koła jezdne płaskie
oraz koła jezdne prowadzące z obustronnym kołnierzem
PODSTAWA współpracującym z odpowiednio wyprofilowanym kształtem toru
REGAŁU
jezdnego. Wysokość kołnierza to 7mm.
Wszystkie elementy obrotowe regałów, tj. koła, wałki, osadzone
są na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samo-smarownych,
niewymagających konserwacji.
Odboje dystansowe zabezpieczają regał przed uderzeniem o inny
regał.
Podstawy jezdne standardowo pomalowane są poliestrową farbą
proszkową w kolorze jasnoszarym (RAL 7035).
Do ram przymocowane są specjalne blokady zabezpieczające
przed przechyłem regałów.
Napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią
redukcyjną o przełożeniu 1 - 5,5, umożliwiającą łatwe i sprawne
przemieszczanie regałów przez osobę, siłą nie większą niż 50N.
NAPĘD

Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni
redukcyjnej są stalowe.
Przemieszczanie regału odbywa się za pomocą trójramiennego
pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie
od obrotu całej korby.
Strona 2 z 5

Uchwyt jest z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego
poślizgowi dłoni podczas obracania korbą.
Uchwyt wykonany jest w ergonomicznym kształcie (tzw. gruszkowym)
o średnicy min.45mm.
Układ napędowy wyposażony jest w mechanizm blokady
umieszczonej w osi korby.
Mechanizm napędowy zakryty jest pełnym panelem frontowym
wykonanym z jednolitej blachy zimnowalcowanej i malowanej
proszkowo.
Ściany boczne wykonane są z jednego formatu blachy stalowej
zimnowalcowanej o grubości 0,8mm.
Wyprofilowanie blachy od frontu w kształcie teownika zapewnia
odpowiednią sztywność i nośność regału.
Dwa boki profili połączone są śrubami, stanowiącymi wspólny
element ściany bocznej regału podwójnego.
Ściany boczne połączone są w sposób trwały z podstawą jezdną
regału za pomocą specjalnych gniazd ustalających i połączeń
ŚCIANY
BOCZNE śrubowych.
Dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścian bocznych regałów
ściany połączone są stężeniami krzyżowymi albo blachami pełnymi
oraz górną półką regału.
W profilach wykonane są wycięcia na zaczepy półek co 20mm,
co zapewnia dowolną zmianę rozstawu półek bez konieczności
użycia narzędzi.
Ściany boczne malowane są poliestrową farbą proszkową na kolor
jasnoszary RAL 7035.
Półki malowane są poliestrową farbą proszkową na kolor jasnoszary
RAL 7035.
PÓŁKI Półki wykonane są ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy
0,8mm, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie
na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości oraz
zlikwidowania ostrych krawędzi.
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Na krótszym boku półki wykonane są specjalne wycięcia – otwory
do mocowania zaczepów.
Z tyłu półki umieszczona jest łatwo demontowana listwa z tworzywa
o wysokości 30mm w celu zabezpieczenia przed przesunięciem
się układanych dokumentów na sąsiednią półkę. Listwa mocowana
jest pomiędzy dwie sąsiednie półki.
Wszystko ruchome półki w regałach zawieszane są na specjalnych
zaczepach (zawieszkach).
Zaczepy wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości 3mm.
Front wykonany jest jako jednolity panel zasłaniający cały układ
napędowy regałów, a jednocześnie tworzący estetyczny przód
FRONT regałów.
REGAŁÓW
Regały posiadają wymienne szyldy do oznaczania i numeracji
mocowane na panelach czołowych i wykonane z pleksi.
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