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 Szafy na chemikalia 

• Metalowe szafy przeznaczone do magazynowania substancji chemicznych 

•  Niezbędne w magazynie chemicznym, mogą również być stosowane jako szafy na odczynniki chemiczne 

• Zapewniają bezpieczne przechowywanie substancji chemicznych takich jak oleje, rozpuszczalniki, odczynniki 
oraz inne środki chemiczne 

• Szafy na chemikalia wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1,0mm 

• Korpus szafy monolityczny (zgrzewany) 

• Szafy malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Drzwi dwuskrzydłowe ryglowane w 3 punktach, zamykane zamkiem Euro-Lock 4.0 

• Wentylacja grawitacyjna poprzez otwory w dolnej i górniej części drzwi 

• Wanienki ociekowe wykonane z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztuczego (polietylen), przestawiane co 
15mm 

• Pojemność wanienek 10 litrów  / 20 litrów  w zależności od rozmiaru 

• Nośność wanienek 80kg (ocynkowane)/70kg (polietylenowe) 

• Oferowane przez PRYMAT ekologiczne szafy na chemikalia produkowane są zgodne z normą zapewnienia jakości 
ISO 9001 

• Szczegóły konstrukcji szaf na chemikalia 

• Drzwi szafy 
• Wanienki ociekowe z blachy stalowej 
(standard)  

  • Wanienki ociekowe z tworzywa 
(opcja) 

 
  

· wyposażone w otwory 
wentylacyjne 

            · z blachy ocynkowanej 
            · nośność 80kg 
            · pojemność 10l / 20l 

· z polietylenu HDPE 
· nośność 70kg 
· pojemność 10l / 20l 

 

 

• Właściwości i poświadczenia 

•  Produkt polski •  Normy  
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• Kolorystyka szaf na chemikalia 

· Korpus szafy  

     
Szary jasny  
RAL7035 

Czarny szary  
RAL7021 

Antracyt 
RAL7016 

Niebieski  
RAL5010 

Niebieski lekki 
RAL5012 

 

 

 

   

Kremowy beżowy 
RAL1015 
 

 
   

· Drzwi szafy 

     
Szary jasny  
RAL7035 

Czarny szary  
RAL7021 

Antracyt 
RAL7016 

Niebieski  
RAL5010 

Niebieski lekki 
RAL5010 

     
Szafy aluminiowy 
RAL9006 

Zielony  
RAL6011 

Żółty  
RAL1023 

Pomarańczowy 
RAL2000 

Czerwony 
RAL3000 

  

 

  

Rubinowy  
RAL3003 

Biały  
RAL9016 
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 Szafka metalowa na chemikalia 1000x500x500mm 

 
• Poświadczenia i normy 

               
 
  

                             

 

Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.) 1000h x 500 x 500mm 

Szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi, zamykana zamkiem cylindrycznym 

Konstrukcja szafy monolityczna (zgrzewana) 

Wanienki szczelne z blachy stalowej ocynkowanej (standard) / z polietylenu (opcja) 

Wanienki szczelne 
 

· z blachy stalowej ocynkowanej (standard)  
· z polietylenu (opcja) 

Ilość wanienek 2szt. (standard) - przestawiane co 15mm 

Pojemność wanienki 10 litrów 

Ciężar szafki 26,0 kg 

Kod produktu 03-050 

 

 

 Szafka metalowa na chemikalia 1000x930x500mm 

 
• Poświadczenia i normy 

               
 
  

                             

 

Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.) 1000h x 930 x 500mm 

Szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi, zamykana zamkiem cylindrycznym 

Konstrukcja szafy monolityczna (zgrzewana) 

Wanienki szczelne z blachy stalowej ocynkowanej (standard) / z polietylenu (opcja) 

Wanienki szczelne 
 

· z blachy stalowej ocynkowanej (standard)  
· z polietylenu (opcja) 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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Ilość wanienek 2szt. (standard) - przestawiane co 15mm 

Pojemność wanienki 20 litrów 

Ciężar szafki 38,0 kg 

Kod produktu 03-051 

 

 

 Szafa metalowa na chemikalia 1950x500x500mm 

 
• Poświadczenia i normy 

               
 
  

                             

 

Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.) 1950h x 500 x 500mm 

Szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi, zamykana zamkiem cylindrycznym 

Konstrukcja szafy monolityczna (zgrzewana) 

Wanienki szczelne z blachy stalowej ocynkowanej (standard) / z polietylenu (opcja) 

Wanienki szczelne 
 

· z blachy stalowej ocynkowanej (standard)  
· z polietylenu (opcja) 

Ilość wanienek 4szt. (standard) - przestawiane co 15mm 

Pojemność wanienki 10 litrów 

Ciężar szafki 49,0 kg 

Kod produktu 203-052 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Szafa metalowa na chemikalia 1950x940x500mm 

 
• Poświadczenia i normy 

               
 
  

                             

 

Wymiary gabarytowe szafki (wys. x szer. x głęb.) 1950h x 930 x 500mm 

Szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi, zamykana zamkiem cylindrycznym 

Konstrukcja szafy monolityczna (zgrzewana) 

Wanienki szczelne z blachy stalowej ocynkowanej (standard) / z polietylenu (opcja) 

Wanienki szczelne 
 

· z blachy stalowej ocynkowanej (standard)  
· z polietylenu (opcja) 

Ilość wanienek 4szt. (standard) - przestawiane co 15mm 

Pojemność wanienki 20 litrów 

Ciężar szafki 73,0 kg 

Kod produktu 03-053 

 

 

 Wanienka z blachy ocynkowanej do szafy 500mm 

 
• Poświadczenia i normy 

                 

 

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) 490 x 450mm 

Wanienka szczelna z blachy stalowej ocynkowanej 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 
                                                                                                                                                                       str. 6. 

Pojemność wanienki 10 litrów 

Nośność wanienki 80,0 kg 

Kod produktu 03-054 

 

 

 Wanienka z blachy ocynkowanej do szafy 930mm 

 
• Poświadczenia i normy 

                 

 

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) 920 x 450mm 

Wanienka szczelna z blachy stalowej ocynkowanej 

Pojemność wanienki 20 litrów 

Nośność wanienki 80,0 kg 

Kod produktu 03-055 

 

 

 Wanienka z polietylenu do szafy 500mm 

 
• Poświadczenia i normy 

                 

 

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) 490 x 450mm 

Wanienka szczelna z polietylenu HDPE 

Pojemność wanienki 10 litrów 

Nośność wanienki 70,0 kg 

Kod produktu 03-061 
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 Wanienka z polietylenu do szafy 930mm 

 
• Poświadczenia i normy 

                 

 

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) 490 x 450mm 

Wanienka szczelna z polietylenu HDPE 

Pojemność wanienki 20 litrów 

Nośność wanienki 70,0 kg 

Kod produktu 03-062 

 

 

 

 

 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
mailto:handel@prymat.com
http://www.prymat.com/

