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 Szafy ubraniowe metalowe Economy 

 

• Szafy wyróżniające się atrakcyjną ceną (ograniczona kolorystyka, produkcja wielkoseryjna) 

• Wykonane z blachy o grubości 0,7mm 

• Konstrukcja szafy skręcana, szafy dostarczane w stanie zmontowanym 

• Malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Zamykane zamkiem cylindrycznym PRAKTIK (2000 kombinacji) ryglującym drzwi jednym punkcie (standard) 

• Możliwość zamontowania ryglowania 3-punkowego (opcja) 

 • Szczegóły konstrukcji szaf ubraniowych Economy 

•  Wnętrze szafy •  Drzwi z perforacją •  Zamki szafy 

 
· drążek z haczykami oraz 
dodatkowym wieszakiem na 
drzwiach 

 
· wizytowniki na drzwiach 

 

  

· po 2 klucze do jednego zamka 

•  Rygiel zamka •  Podstawa szafy ze stopkami •  Bok szafy 

 
· ryglowanie w 1 punkcie 
 (standard) 

 
· plastikowe stopki 
 

    
· otwory do łączenia szaf (śruby 
nie są dostarczane) 

 

• Podstawy szaf Economy 

•  Podstawa ze stopkami (standard)      •  Podstawa z nóżkami (opcja) •  Podstawa z ławką (opcja) 

 
· stopki plastikowe 3mm 

     
· nóżki regulowane h=80mm 

  
· siedzisko z listewek 
drewnianych lakierowanych 
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• Kolorystyka szaf ubraniowych Economy 

· Korpus szafy, Drzwi szafy  

 

 

   

RAL7038 
Szary 

 
   

 

 

  Szafa ubraniowa 30 Economy, jednodrzwiowa  

 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.): 1830h x 302 x 500mm 

· Szafa jednokomorowa (dla 1 osoby) · Konstrukcja szafy skręcana 
· Szafy mogą być łączone · Otwory wentylacyjne w drzwiach 

· Drzwi zamykane zamkiem na klucz PRAKTIK (standard) lub zamkiem na kłódkę (opcja) 
· Ryglowanie drzwi 1-punkowe (standard) lub 3-punkowe (opcja) 

Wyposażenie szafy: 
 
 

· drążek z haczykami 
· haczyk na drzwiach 
· wizytownik 

Podstawa szafy: 
 

· stopki stałe (standard) 
· stopki regulowane (opcja) 

Ciężar szafy: 17,0 kg 

Kod produktu 02-021 
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 Daszek do szaf ubraniowych 30 Economy 
 

• Daszek dostarczany w stanie zamontowanym  
na szafie 

  

Szerokość daszku  302 mm  

Nr katalogowy 02-090  

 

 

  Szafka ubraniowa 60 Economy, dwudrzwiowa  

 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1830h x 575 x 500mm 

· Szafa dwukomorowa (dla 2 osób) · Konstrukcja szafy skręcana 
· Szafy mogą być łączone · Otwory wentylacyjne w drzwiach 

· Drzwi zamykane zamkiem na klucz PRAKTIK (standard) lub zamkiem na kłódkę (opcja) 
· Ryglowanie drzwi 1-punkowe (standard) lub 3-punkowe (opcja) 

Wyposażenie szafy: 
 
 

· drążek z haczykami 
· haczyk na drzwiach 
· wizytownik 

Podstawa szafy: 
 

· stopki stałe (standard) 
· stopki regulowane (opcja) 

Ciężar szafy: 29,0 kg 

Kod produktu 02-023 
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 Daszek do szaf  ubraniowych 60 Economy 
 

• Daszek dostarczany w stanie  
zamontowanym na szafie 

  

Szerokość daszku  575 mm  

Nr katalogowy 02-092  

 

Podstawa do szaf ubraniowych 60 Economy  

 • Siedzisko z listewek lakierowanych 
 • Podstawa montowana śrubami do szafy 

  

Wymiary gabarytowe  (szer. x głęb. x wys.) 575 x 770 x 300mm  

Wymiary siedziska (szer. x głęb. x wys.) 575 x 270 x 300mm  

Nr katalogowy 02-097  

 

 

  Szafka na ubrania robocze Economy, trzydrzwiowa  

 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1830h x 850 x 500mm 

· Szafa trzykomorowa (dla 3 osób) · Konstrukcja szafy skręcana 
· Szafy mogą być łączone · Otwory wentylacyjne w drzwiach 

· Drzwi zamykane zamkiem na klucz PRAKTIK (standard) lub zamkiem na kłódkę (opcja) 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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· Ryglowanie drzwi 1-punkowe (standard) lub 3-punkowe (opcja) 

Wyposażenie szafy: 
 
 

· drążek z haczykami 
· haczyk na drzwiach 
· wizytownik 

Podstawa szafy: 
 

· stopki stałe (standard) 
· stopki regulowane (opcja) 

Ciężar szafy: 40,0 kg 

Kod produktu 02-025 

 

 

 Daszek do szaf  BHP 85 Economy 
 

• Daszek dostarczany w stanie zamontowanym  
na szafie 

   

Szerokość daszku  850 mm  

Nr katalogowy 02-094  

 

 

 Podstawa z ławką do szaf  BHP 85 Economy 
 

 • Siedzisko z listewek lakierowanych 
 • Podstawka montowana śrubami do szafy 

  

Wymiary gabarytowe  (szer. x głęb. x wys.) 850 x 770 x 300mm  

Wymiary siedziska (szer. x głęb. x wys.) 850 x 270 x 300mm  

Nr katalogowy 02-099  
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  Szafa ubraniowa 40 Economy, jednodrzwiowa  

 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1830h x 418 x 500mm 

· Szafa jednokomorowa (dla 1 osoby) · Komora z przegrodą na część "czystą" i "brudną" 
· Konstrukcja szafy skręcana · Szafy mogą być łączone · Otwory wentylacyjne w drzwiach 

· Drzwi zamykane zamkiem na klucz PRAKTIK (standard) lub zamkiem na kłódkę (opcja) 
· Ryglowanie drzwi 1-punkowe (standard) lub 3-punkowe (opcja) 

Wyposażenie szafy: 
 
 

· drążek z haczykami 
· haczyk na drzwiach 
· wizytownik 

Podstawa szafy: 
 

· stopki stałe (standard) 
· stopki regulowane (opcja) 

Ciężar szafy: 22,0 kg 

Kod produktu 02-022 

 

 

 Daszek do szaf  BHP 40 Economy 
 

• Daszek dostarczany w stanie  
zamontowanym na szafie  

  

Szerokość daszku  418 mm  

Nr katalogowy 02-091  
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 Podstawa do szaf  BHP 40 Economy 
 

 • Siedzisko z listewek lakierowanych 
 • Podstawka montowana śrubami do szafy 

  

Wymiary gabarytowe  (szer. x głęb. x wys.) 418 x 770 x 300mm  

Wymiary siedziska (szer. x głęb. x wys.) 418 x 270 x 300mm  

Nr katalogowy 02-096  

 

 

  Szafa ubraniowa 80 Economy, dwudrzwiowa 

 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1830h x 813  x 500mm 

· Szafa dwukomorowa (dla 2 osób) · Komory z przegrodą na część "czystą" i "brudną" 
· Konstrukcja szafy skręcana · Szafy mogą być łączone · Otwory wentylacyjne w drzwiach 

· Drzwi zamykane zamkiem na klucz PRAKTIK (standard) lub zamkiem na kłódkę (opcja) 
· Ryglowanie drzwi 1-punkowe (standard) lub 3-punkowe (opcja) 

Wyposażenie szafy: 
 
 

· drążek z haczykami 
· haczyk na drzwiach 
· wizytownik 

Podstawa szafy: 
 

· stopki stałe (standard) 
· stopki regulowane (opcja) 

Ciężar szafy: 38,0 kg 

Kod produktu 02-024 
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 Daszek do szafy ubraniowej 80 Economy 
 

    • Daszek dostarczany w stanie zamontowanym  
na szafie  

  

Szerokość daszku  813 mm  

Nr katalogowy 02-093  

 

 

 

 Podstawa do szaf  BHP 80 Economy 
 

 • Siedzisko z listewek lakierowanych 
 • Podstawka montowana śrubami do szafy 

  

Wymiary gabarytowe  (szer. x głęb. x wys.) 813 x 770 x 300mm  

Wymiary siedziska (szer. x głęb. x wys.) 813 x 270 x 300mm  

Nr katalogowy 02-098  

 

  

 

 

 
 
 

 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 
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