KATALOG
PRODUKTÓW
MEBLE BIUROWE

O NAS

Od początku istnienia firmy zależało nam
na stworzeniu solidnej polskiej marki,
której jakość wyrobów będzie dorównywała
produktom zagranicznych firm.
Dziś, po 30 latach działalności możemy
pochwalić się tym, że jesteśmy jednym z
największych w Polsce producentów mebli
metalowych, klasyfikowanym w sektorze
średnich przedsiębiorstw. Nasze meble
wyróżniają się jakością nie tylko na rynku
polskim, dlatego od wielu lat skutecznie
podbijają zagraniczne rynki, znajdując
nabywców na całym świecie.

Firma Techmark, to obecnie ugruntowana
marka
oraz
lider
produkcji
mebli
metalowych w Polsce, doceniany także
przez zagranicznych partnerów. Dzięki
przejrzystym oraz korzystnym warunkom
handlowym, wspólnie z Klientami budujemy
indywidualny,
satysfakcjonujący
obie
strony, długotrwały model współpracy.
Nasi Klienci oprócz wysokiej oceny
naszych produktów, cenią również nasze
doświadczenie, profesjonalną obsługę oraz
oferowanie
nowoczesnych
odważnych
rozwiązań. Zadowolenie Klientów to dla nas
priorytet, staramy się sprostać najwyższym
wymaganiom. Na każdym etapie realizacji
zamówienia dbamy o to, aby Odbiorcy
naszych usług byli dobrze obsłużeni oraz
by otrzymali od nas produkty najlepszej
jakości.

OFERUJEMY...
WIELE RODZAJÓW MEBLI
W stałej sprzedaży posiadamy ponad 300 rodzajów mebli z metalu
pozwalających wyposażać dowolne obiekty. W ofercie posiadamy meble
socjalne, biurowe, RFID, warsztatowe, szkolne, sportowe i wiele innych.
SZEROKI WYBÓR WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Wyposażenie dodatkowe umożliwia dowolną konfigurację i dostosowanie
mebla do własnych potrzeb. Proponujemy różnorodne dodatki, tj.: stopki,
nóżki, dodatkowe półki, haczyki, przegrody, lusterka, numerację i inne.
WIELE TYPÓW ZAMKÓW
W swoich meblach wykorzystujemy różne rodzaje zamków, tj. zamki
kluczowe, szyfrowe, RFID, na kłódkę, na monetę, w systemie Master, z
jedno- lub trzypunktowym ryglowaniem oraz inne zamki na życzenie Klienta.
BOGATĄ PALETĘ KOLORÓW
Proponujemy ponad 20 podstawowych kolorów mebli. Istnieje możliwość
lakierowania poszczególnych elementów mebla na różne kolory, w tym
również spoza naszej standardowej palety kolorów RAL.
PERSONALIZACJĘ ZAMÓWIENIA WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU
Oprócz sprzedaży wyrobów z naszej stałej oferty proponujemy usługę
konstruowania i projektowania wyrobów nietypowych, a także produkcję
prototypów, dostosowanych do konkretnych wytycznych Klienta.
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UNIWERSALNOŚĆ
Meble biurowe to grupa produktów,
która
dzięki
swej
uniwersalności,
pozwala na kompleksowe wyposażenie
biur, urzędów, archiwów, sekretariatów
oraz innych pomieszczeń, w których
przechowuje
się
różnego
rodzaju
dokumentację.

NOWOCZESNY DESIGN
Nowoczesny design sprawia, że meble
biurowe idealnie dopasowują się do
każdego rodzaju wnętrza.

BOGATA OFERTA

FUNKCJONALNOŚĆ

Wśród tej grupy mebli oferujemy szafy
aktowe oraz nadstawki, szafy aktowokartotekowe, szafki kartotekowe, szafy i
wózki na laptopy, biurka, pojemniki PSO
do segregacji odpadów i inne.

Nasze meble biurowe pozwalają na
optymalne zagospodarowanie małej i
dużej przestrzeni, ułatwiając organizację
pracy i bezpieczne przechowywanie.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Aby zwiększyć funkcjonalność i wygodę
użytkowania, każdy mebel możemy
dostosować do potrzeb Klienta.
W naszej ofercie posiadamy bogaty
wybór wyposażenia dodatkowego i wiele
wariantów kolorystycznych.
Możemy także wykonać projekt na
specjalne
zamówienie,
według
wytycznych Klienta.

Nasze meble metalowe są niezwykle
wytrzymałe i odporne na zniszczenia,
zapewniając
swoim
użytkownikom
długoletnią eksploatację. Zgrzewana
konstrukcja i zastosowanie specjalnego
profilu gwarantują dużą stabilność i
sztywność mebli.

PERSONALIZACJA PRODUKTU
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MEBLE BIUROWE

SZAFY AKTOWE WYSOKIE

- zgrzewana konstrukcja szafy,
- specjalne profile gwarantują stabilność mebla i dużą sztywność drzwi,
- wewnątrz zamontowane są profile perforowane pozwalające na regulowanie
wysokości półki co 25 mm,
- dopuszczalne równomierne obciążenie półek max. 60 kg.
Szafy mogą być pomalowane na dowolny kolor wg palety RAL.
Szafy dostarczane są w całości, przestawne półki wymagają montażu.

RODZAJ

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

SzA 00800/400

2000 x 800 x 420
(37)

SzA 001000/400

2000 x 1000 x 420
(42)

SzA 001200/400

2000 x 1200 x 420
(48)

SzA 1D500/400

2000 x 500 x 420
(36)

SzA 2D800/400

2000 x 800 x 420
(51)

SzA 2D1000/400

2000 x 1000 x 420
(59)

SzA 2D1200/400

2000 x 1200 x 420
(68)

SzA 2D800/312

2000 x 800 x 420
(56)

SzA 2D1000/312

2000 x 1000 x 420
(67)

SzA 2D1200/312

2000 x 1200 x 420
(73)

OPIS DODATKOWY

BEZ DRZWI

Szafa aktowa bez drzwi posiada 4 regulowane
półki. Wewnątrz zamontowane są profile
perforowane pozwalające na regulowanie
wysokości półki co 25 mm.

1-DRZWIOWE

Szafa aktowa 1-drzwiowa posiada
4 regulowane półki.
Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z
pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania.

DRZWI SKRZYDŁOWE

2-DRZWIOWE

Szafa aktowa 2-drzwiowa posiada
4 regulowane półki.
Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z
pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania.

Szafa aktowa 2-drzwiowa ze skarbczykiem posiada
3 regulowane półki oraz dwukomorowy schowek.
Każda komora schowka zamykana jest oddzielnie
zamkiem kluczowym.
Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z
pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania.

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA

6

SZAFY AKTOWE WYSOKIE

DRZWI ŻALUZJOWE

DRZWI PRZESUWNE

MEBLE BIUROWE

SzA DS1000/400

2000 x 1000 x 420
(63)

SzA DS1200/400

2000 x 1200 x 420
(72)

SzA 2Z1000/400

2000 x 1000 x 450
(62)

SzA 2Z1200/400

2000 x 1200 x 450
(71)

Szafa aktowa z drzwiami suwanymi posiada
4 regulowane półki.
Drzwi szafy posiadają wpuszczany uchwyt,
zamykane są zamkiem kluczowym.

Szafa aktowa z drzwiami żaluzjowymi posiada 4
regulowane półki.
Wykonane z PCV drzwi żaluzjowe rozsuwane są
poziomo obustronnie i chowane całkowicie wzdłuż
bocznych ścian szafy. Drzwi zamykane są
zamkiem kluczowym.

AKTOWO-AKTOWE

SzA 2D1000/8A00

2000 x 1000 x 420
(62)

Szafa aktowo-aktowa 2-drzwiowa posiada 1 półkę
stałą na całej szerokości szafy, poniżej półki
znajduje się przegroda dzieląca szafę na dwie
części, z których każda wyposażona jest
w 4 regulowane półki.

2000 x 1000 x 420
(57)

Szafa aktowo-ubraniowa 2-drzwiowa posiada 1
półkę stałą na całej szerokości szafy, poniżej półki
znajduje się przegroda dzieląca szafę na dwie
części: część ubraniowa wyposażona jest w drążek
do zawieszenia wieszaków na ubrania, część
aktowa wyposażona jest w 4 regulowane półki.

2000 x 1000 x 420
(52)

Szafa ubraniowo-ubraniowa 2-drzwiowa posiada 1
półkę stałą na całej szerokości szafy, poniżej półki
znajduje się przegroda dzieląca szafę na dwie
części, z których każda wyposażona jest w drążek
do zawieszenia wieszaków na ubrania.

AKTOWO-UBRANIOWE

SzA 2D1000/4U00

UBRANIOWO-UBRANIOWE

SzA 2D1000/2U00

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY AKTOWE NISKIE

- zgrzewana konstrukcja szafy,
- specjalne profile gwarantują stabilność mebla i dużą sztywność drzwi,
- szafa posiada 2 regulowane półki,
- wewnątrz zamontowane są profile perforowane pozwalające na regulowanie
wysokości półki co 25 mm,
- dopuszczalne równomierne obciążenie półek max. 60 kg.
Szafy mogą być pomalowane na dowolny kolor wg palety RAL.
Szafy dostarczane są w całości, przestawne półki wymagają montażu.

DRZWI PRZESUWNE

DRZWI SKRZYDŁOWE

RODZAJ

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

SzA 2D800/200

1050 x 800 x 420
(39)

SzA 2D1000/200

1050 x 1000 x 420
(45)

SzA 2D1200/200

1050 x 1200 x 420
(52)

SzA 2Z1200/200

OPIS DODATKOWY

Szafa aktowa posiada drzwi skrzydłowe, które
osadzone są na wewnętrznych zawiasach,
zapewniając swobodny dostęp do wnętrza mebla.
Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z
pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania.

Szafa aktowa posiada drzwi żaluzjowe
wykonane z PCV. Drzwi rozsuwane są poziomo
obustronnie i chowane całkowicie wzdłuż
bocznych ścian szafy. Drzwi zamykane są
zamkiem kluczowym.

1050 x 1200 x 450
(42)

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY AKTOWOKARTOTEKOWE

- zgrzewana konstrukcja szafy,
- specjalne profile gwarantują stabilność mebla i dużą sztywność drzwi,
- szafy aktowo kartotekowe podzielone są na dwie części.
Część górna aktowa:
- wyposażona jest w regulowane półki, dzięki czemu w szafie możemy
przechowywać kilka rzędów segregatorów o formacie A3,
- wewnątrz zamontowane są profile perforowane pozwalające na regulowanie
wysokości półek co 25 mm,
- dopuszczalne równomierne obciążenie półek max. 60 kg,
- drzwi skrzydłowe osadzone są na wewnętrznych zawiasach, zapewniając
swobodny dostęp do wnętrza mebla,
- drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem
ryglowania.
Część dolna kartotekowa:
- wyposażona jest w szuflady zamocowane na w pełni wysuwanych,
teleskopowych prowadnicach kulkowych,
- posiada mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co
zabezpiecza mebel przed upadkiem,
- szuflady zamykane są pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie
szuflady jednocześnie,
- każda szuflada posiada miejsce na identyfikator,
- dopuszczalne równomierne obciążenie szuflad max. 50 kg
Szafy mogą być pomalowane na dowolny kolor wg palety RAL.
Szafy dostarczane są w całości, przestawne półki wymagają montażu.

4 SZUFLADY

3-SZUFLADY

RODZAJ

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

OPIS DODATKOWY

SzAK
3_1000/2000/420

2000 x 1000 x 420
(90)

W górnej aktowej części szafy znajdują się 2
regulowane półki. Można przechowywać
segregatory o formacie A3.

SzAK
3_1200/2000/420

2000 x 1200 x 420
(93)

Część dolna kartotekowa wyposażona jest w 2
szuflady przystosowane do przechowywania
dokumentów w formacie A4 oraz 1 szufladę płytką
o wys. 215 mm na inne artykuły biurowe.

SzAK
4_1000/2000/420

2000 x 1000 x 420
(95)

W górnej aktowej części szafy znajduje się 1
regulowana półka. Można przechowywać
segregatory o formacie A3.

SzAK
4_1200/2000/420

2000 x 1200 x 420
(98)

Część dolna kartotekowa wyposażona jest w 4
szuflady przystosowane do przechowywania
dokumentów o formacie A4 lub innych elementów
wyposażenia biura.

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY AKTOWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W SZAFACH AKTOWYCH
ORAZ AKTOWO-KARTOTEKOWYCH:
nadruk UV na drzwi skrzydłowe
stopki poziomujące
dodatkowa półka regulowana

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA

10

MEBLE BIUROWE

NADSTAWKI
DO SZAF AKTOWYCH
- zgrzewana konstrukcja nadstawki,
- specjalne profile gwarantują stabilność mebla i dużą sztywność drzwi,
- nadstawki dedykowane są do szaf aktowych oraz aktowo-kartotekowych,
- nadstawka posiada 1 regulowaną półkę,
- wewnątrz zamontowane są profile perforowane pozwalające na regulowanie
wysokości półki co 25 mm,
- dopuszczalne równomierne obciążenie półki max. 60 kg,
- w czapce dolnej znajdują się otwory montażowe, dzięki którym nadstawkę
można przymocować do szafy za pomocą śrub.
Nadstawki mogą być pomalowane na dowolny kolor wg palety RAL.
Nadstawki dostarczane są w całości, przestawne półki wymagają montażu.

DRZWI PRZESUWNE

DRZWI SKRZYDŁOWE

RODZAJ

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

SzN 2D465/800/1

465 x 800 x 420
(14)

SzN 2D465/1000/1

465 x 1000 x 420
(18)

SzN 2D465/1200/1

465 x 1200 x 420
(22)

SzN 2D800/800/1

800 x 800 x 420
(26)

SzN 2D800/1000/1

800 x 1000 x 420
(31)

SzN 2D800/1200/1

800 x 1200 x 420
(37)

SzN DS465/1000/1

465 x 1000 x 420
(19)

SzN DS465/1200/1

465 x 1200 x 420
(24)

SzN DS800/1000/1

800 x 1000 x 420
(33)

SzN DS800/1200/1

800 x 1200 x 420
(39)

OPIS DODATKOWY

Nadstawka posiada drzwi skrzydłowe, które
osadzone są na wewnętrznych zawiasach,
zapewniając swobodny dostęp do wnętrza mebla.
Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z
pokrętłem, z 3-punktowym systemem ryglowania.

Nadstawka posiada metalowe drzwi przesuwne
z wpuszczanymi uchwytami.
Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym,
z 1-punktowym systemem ryglowania.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W NADSTAWKACH:
nadruk UV na drzwi skrzydłowe
dodatkowa półka regulowana

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY KARTOTEKOWE

- zgrzewana konstrukcja szafy oparta na specjalnych profilach,
- wyposażona jest w szuflady zamocowane na w pełni wysuwanych, teleskopowych
prowadnicach kulkowych z blokadą chroniącą przed wypadnięciem,
- posiada mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co
zabezpiecza mebel przed upadkiem,
- szuflady zamykane są pojedynczym kluczowym zamkiem centralnym blokującym
wszystkie szuflady jednocześnie,
- każda szuflada posiada miejsce na identyfikator,
- dopuszczalne równomierne obciążenie każdej szuflady max. 50 kg.
Szafy mogą być pomalowane na dowolny kolor wg palety RAL.
Szafy dostarczane są w całości, bez konieczności montażu.

RODZAJ

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

OPIS DODATKOWY

SSK 2/01A4
715/415/630

715 x 415 x 630
(19)

2 szuflady do przechowywania w poziomie kartotek
oraz teczek zawieszkowych w formacie A4.
Ilość rzędów w szufladzie: 1

SSK 2/02A4
715/775/630

715 x 775 x 630
(33)

2 szuflady do przechowywania w poziomie kartotek
oraz teczek zawieszkowych w formacie A4.
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

SSK 3/01A4
1000/415/630

1000 x 415 x 630
(35)

3 szuflady do przechowywania w poziomie kartotek
oraz teczek zawieszkowych w formacie A4.
Ilość rzędów w szufladzie: 1

SSK 4/01A4
1285/415/630

1285 x 415 x 630
(38)

4 szuflady do przechowywania w poziomie kartotek
oraz teczek zawieszkowych w formacie A4.
Ilość rzędów w szufladzie: 1

SSK 4/02A4
1285/775/630

1285 x 775 x 630
(64)

4 szuflady do przechowywania w poziomie kartotek
oraz teczek zawieszkowych w formacie A4.
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

NA FORMAT A4

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY KARTOTEKOWE

SSK 5/01A4
1568/415/630

1568 x 415 x 630
(42)

5 szuflad do przechowywania w poziomie kartotek
oraz teczek zawieszkowych w formacie A4.
Ilość rzędów w szufladzie: 1

SSK 5/02A5
1285/545/630

1285 x 545 x 630
(52)

5 szuflad do przechowywania w poziomie
dokumentów w formacie A5.
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

SSK 8/04A6
1285/775/630

1285 x 775 x 630
(61)

8 szuflad do przechowywania w poziomie do
czerech rzędów dokumentów w formacie A6
(Max. wymiar dokumentu: 133 x 168 mm).
W każdej szufladzie znajdują się 3 przegrody.
Ilość rzędów w szufladzie: 4

SSK 2/02B5
600/610/630

600 x 610 x 630
(18)

2 szuflady do przechowywania w poziomie
dokumentów w formacie B5 (koperty dowodowe).
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

SSK 3/02B5
830/610/630

830 x 610 x 630
(26)

3 szuflady do przechowywania w poziomie
dokumentów w formacie B5 (koperty dowodowe).
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

SSK 4/02B5
1067/610/630

1067 x 610 x 630
(45)

4 szuflady do przechowywania w poziomie
dokumentów w formacie B5 (koperty dowodowe).
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

SSK 5/01B5
1285/345/630

1285 x 345 x 630
(41)

5 szuflad do przechowywania w poziomie
dokumentów w formacie B5 (koperty dowodowe).
Ilość rzędów w szufladzie: 1

SSK 5/02B5
1285/610/630

1285 x 610 x 630
(58)

NA FORMAT A5

NA FORMAT A6

NA FORMAT B5

5 szuflad do przechowywania w poziomie
dokumentów w formacie B5 (koperty dowodowe).
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY KARTOTEKOWE

SSK 6/02B5
1514/610/630

1514 x 610 x 630
(63)

6 szuflad do przechowywania w poziomie
dokumentów w formacie B5 (koperty dowodowe).
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

SSK 7/02B5
1742/610/630

1742 x 610 x 630
(75)

7 szuflad do przechowywania w poziomie
dokumentów w formacie B5 (koperty dowodowe).
W każdej szufladzie znajduje się przegroda.
Ilość rzędów w szufladzie: 2

731 x 532 x 630

3 szuflady do przechowywania kwestionariuszy
paszportowych o max. wymiarach 180 x 105 mm.
W każdej szufladzie znajdują się 3 przegrody.
Ilość rzędów w szufladzie: 4

NA KWESTIONARIUSZE PASZPORTOWE

SSK 3/04KP
731/532/630

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W SZAFACH KARTOTEKOWYCH:
stopki poziomujące
cokół o wysokości 100 mm

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY NA MAPY I RYSUNKI

- zgrzewana konstrukcja szafy oparta na specjalnych profilach,
- wyposażona jest w szuflady zamocowane na w pełni wysuwanych, teleskopowych
prowadnicach kulkowych z blokadą chroniącą przed wypadnięciem,
- posiada mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co
zabezpiecza mebel przed upadkiem,
- szuflady zamykane są pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie
szuflady jednocześnie,
- dopuszczalne równomierne obciążenie każdej szuflady max. 50 kg.
Szafy mogą być pomalowane na dowolny kolor wg palety RAL.
Szafy dostarczane są w całości, bez konieczności montażu.

RODZAJ

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

SSK 5/01A0
445/1338/1005

445 x 1338 x 1005
(124)

SSK 5/01A0
545/1338/1005

545 x 1338 x 1005
(128)

SSK 6/01A0
505/1338/1005

505 x 1338 x 1005
(135)

SSK 6/01A0
625/1338/1005

625 x 1338 x 1005
(139)

SSK 10/01A0
745/1338/1005

745 x 1338 x 1005
(224)

SSK 10/01A0
945/1338/1005

945 x 1338 x 1005
(235)

SSK 3/01A1
325/970/720

325 x 970 x 720
(57)

3 szuflady do przechowywania
w poziomie rysunków i map w
formacie A1.

55 x 880 x 616

SSK 5/01A1
445/970/720

445 x 970 x 720
(69)

5 szuflad do przechowywania
w poziomie rysunków i map w
formacie A1.

55 x 880 x 616

OPIS DODATKOWY

WYM. WEW.
SZUFLAD [mm]

wys. x szer. x gł.

NA FORMAT A0
5 szuflad do przechowywania
w poziomie rysunków i map
w formacie A0.

6 szuflad do przechowywania
w poziomie rysunków i map
w formacie A0.

10 szuflad do przechowywania
w poziomie rysunków i map
w formacie A0.

55 x 1249 x 900

75 x 1249 x 900

55 x 1249 x 900

75 x 1249 x 900

55 x 1249 x 900

75 x 1249 x 900

NA FORMAT A1

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY NA MAPY I RYSUNKI

SSK 10/01A1
745/970/720

745 x 970 x 720
(146)

10 szuflad do przechowywania
w poziomie rysunków i map w
formacie A1.

55 x 880 x 616

SSK 5/01B1
545/1147/872

545 x 1147 x 872
(112)

5 szuflad do przechowywania
w poziomie rysunków, map
i dokumentacji technicznej
w formacie B1.

75 x 1057 x 768

SSK 6/01B1
625/1147/872

625 x 1147 x 872
(121)

6 szuflad do przechowywania
w poziomie rysunków, map
i dokumentacji technicznej
w formacie B1.

75 x 1057 x 768

SSK 7/01B1
705/1147/872

705 x 1147 x 872
(132)

7 szuflad do przechowywania
w poziomie rysunków, map
i dokumentacji technicznej
w formacie B1.

75 x 1057 x 768

NA FORMAT B1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W SZAFACH NA MAPY I RYSUNKI:
stopki poziomujące
cokół o wysokości 100 mm

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

SZAFY NA LAPTOPY

- zgrzewana konstrukcja szafy oparta na specjalnych profilach,
- drzwi każdej skrytki zamykane są niezależnym zamkiem kluczowym w systemie
Master z 1-punktowym ryglowaniem,
- drzwi każdej skrytki posiadają miejsce na identyfikator,
- otwory wentylacyjne wewnątrz skrytek zapewniają lepszą cyrkulację powietrza i
chłodzenie nagrzanego sprzętu,
- otwory na tylnej oraz bocznych ściankach szafy umożliwiają przymocowanie jej
do ściany, dodatkowo zabezpieczając przed przewróceniem,
- szafy występują w wersji bez podłączeń elektrycznych lub w wersji
przystosowanej do pracy z napięciem ~230 V, która umożliwia jednoczesne
ładowanie baterii wszystkich umieszczonych wewnątrz urządzeń.
Szafy mogą być pomalowane na dowolny kolor wg palety RAL.
Szafy dostarczane są w całości, bez konieczności montażu.

RODZAJ

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

OPIS DODATKOWY

SzLP 10K1
1800/400/500

1800 x 400 x 500
(58)

Szafa z zasilaniem lub bez.

SzLP 10K2
1800/920/500

1800 x 920 x 500
(115)

Szafa z zasilaniem lub bez.

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

WÓZKI NA LAPTOPY

- zgrzewana konstrukcja wózka oparta na specjalnych profilach,
- skrzydłowe drzwi wózka osadzone są na mocnych zawiasach zewnętrznych i
zamykane zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3-punktowym ryglowaniem,
- wózek wyposażony jest w jedno gniazdko elektryczne 230 V 10 A, włącznik
główny mieszczony jest na bocznej ścianie mebla,
- wewnątrz znajdują się listwy przyłączeniowe,
- komora wózka dzielona jest na skrytki, z których każda posiada dostęp do
osobnego gniazda na listwie, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne ładowanie
wszystkich pozostawionych wewnątrz urządzeń,
- na bocznych ścianach znajdują się otwory wentylacyjne zapewniające lepszą
cyrkulację powietrza i chłodzenie pozostawionych wewnątrz urządzeń,
- wózek posiada 4 kółka obrotowe, w tym 2 z hamulcem,
- po obu stronach zamontowane są uchwyty ułatwiające przemieszczanie mebla,
- na górze wózka zamontowany jest blat z szarej płyty laminowanej o gr. 25 mm.

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

OPIS DODATKOWY

16-skrytkowe

WLPZ 8K2
1085/920/550

1085 x 920 x 550
(87)

Wewnątrz wózka znajdują się:
- 2 kolumny po 8 skrytek
- 2 listwy przyłączeniowe
(każda po 8 gniazdek zasilających)

20-skrytkowe

WLPZ 10K2
1250/920/550

1250 x 920 x 550
(100)

Wewnątrz wózka znajdują się:
- 2 kolumny po 10 skrytek
- 2 listwy przyłączeniowe
(każda po 10 gniazdek zasilających)

26-skrytkowe

Szafy mogą być pomalowane na dowolny kolor wg palety RAL.
Szafy dostarczane są w całości, koła wymagają dokręcenia.

WLPZ 13K2
1540/920/550

1540 x 920 x 550
(125)

Wewnątrz wózka znajdują się:
- 2 kolumny po 13 skrytek
- 2 listwy przyłączeniowe
(każda po 13 gniazdek zasilających)

WLPZ 10K3
1250/1310/550

1250 x 1310 x 550
(165)

Wewnątrz wózka znajdują się:
- 3 kolumny po 10 skrytek
- 3 listwy przyłączeniowe
(każda po 10 gniazdek zasilających)

RODZAJ
2-KOLUMNOWE

30-skrytkowe

3-KOLUMNOWE

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
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MEBLE BIUROWE

SZAFY I WÓZKI NA LAPTOPY

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE W SZAFACH NA LAPTOPY:
stopki poziomujące
nóżki o wys. 100 mm
4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem
ogranicznik otwarcia drzwiczek
zasilanie szafy (każda skrytka posiada własne gniazdo zasilające)
zamek szyfrowy z 1-punktowym ryglowaniem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W W ZKACH NA LAPTOPY:
zamek szyfrowy z 3-punktowym ryglowaniem

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA
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MEBLE BIUROWE

BIURKA
- biurka mogą być wyposażone w dostawkę z lewej lub prawej strony,
- stelaże biurek i dostawek wykonane są ze stalowych profili zamkniętych o
przekroju czworokątnym,
- biurka wyposażone są w stopki poziomujące,
- blat biurka wykonany jest z płyty laminowanej o gr. 25 mm w kolorze szarym.
Kontenerki podbiurkowe w całości wykonane są z metalu i przymocowane do
stelaża, szuflady zamykane są centralnym zamkiem kluczowym, fronty szuflad
posiadają wpuszczane uchwyty. Szuflady o bezpiecznych krawędziach
mocowane są na stabilnych prowadnicach teleskopowych z mechanizmem
uniemożliwiającym wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, wysuw 500 mm.
Rodzaje kontenerków do biurka:
- kontenerek 2-szufladowy (02) do biurka, wym.: wys. 514 x szer. 407 x gł. 778
mm. Górna szuflada o wym. użytkowych wys. 135 x szer. 327 x gł. 700 mm,
dolna szuflada o wym. użytkowych wys. 280 x szer. 327 x gł. 718 mm,
- kontenerek 3-szufladowy (03) do biurka, wym.: wys. 514 x szer. 407 x gł. 778
mm. Trzy szuflady o wym. użytkowych wys. 135 x szer. 327 x gł. 700 mm,
Rodzaje kontenerków do dostawki:
- kontenerek 2-szufladowy (02) do dostawki, wym.: wys. 514 x szer. 407 x gł.
578 mm. Górna szuflada o wym. użytkowych wys. 135 x szer. 327 x gł. 500
mm, dolna szuflada o wym. użytkowych wys. 280 x szer. 327 x gł. 518 mm,
- kontenerek 3-szufladowy (03) do dostawki, wym.: wys. 514 x szer. 407 x gł.
578 mm. Trzy szuflady o wym. użytkowych wys. 135 x szer. 327 x gł. 500 mm,
Stelaż biurek, dostawek i kontenerki mogą być pomalowane na dowolny kolor wg
palety RAL.
Biurko oraz dostawki dostarczane są osobno, wymagają skręcenia.

RODZAJ

SKU

WYMIARY [mm]
wys. x szer. x gł.
(WAGA [kg])

OPIS DODATKOWY

BP 00/00/OS0

740 x 1600 x 800
(32)

Biurko proste bez osłonek.

BP 00/00/OS1

740 x 1600 x 800
(35)

Biurko proste z osłonką na tylnej ścianie.

BP 00/00/OS3

740 x 1600 x 800
(39)

Biurko proste z osłonkami na tylnej
i bocznych ściankach.

BIURKO PROSTE

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
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MEBLE BIUROWE

BIURKA

BIURKO PROSTE Z 1 KONTENERKIEM Z LEWEJ STRONY

BP 02/00/OS0

740 x 1600 x 800
(70)

BP 03/00/OS0

740 x 1600 x 800
(77)

Biurko proste z kontenerkiem 3-szufladowym,
bez osłonek.

BP 02/00/OS2

740 x 1600 x 800
(77)

Biurko proste z kontenerkiem 2-szufladowym,
z osłonkami na tylnej i bocznej ściance.

BP 03/00/OS2

740 x 1600 x 800
(84)

Biurko proste z kontenerkiem 3-szufladowym,
z osłonkami na tylnej i bocznej ściance.

Biurko proste z kontenerkiem 2-szufladowym,
bez osłonek.

BIURKO PROSTE Z 1 KONTENERKIEM Z PRAWEJ STRONY

BP 00/02/OS0

740 x 1600 x 800
(70)

BP 00/03/OS0

740 x 1600 x 800
(77)

Biurko proste z kontenerkiem 3-szufladowym,
bez osłonek.

BP 00/02/OS2

740 x 1600 x 800
(77)

Biurko proste z kontenerkiem 2-szufladowym,
z osłonkami na tylnej i bocznej ściance.

BP 00/03/OS2

740 x 1600 x 800
(84)

Biurko proste z kontenerkiem 3-szufladowym,
z osłonkami na tylnej i bocznej ściance.

Biurko proste z kontenerkiem 2-szufladowym,
bez osłonek.

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
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MEBLE BIUROWE

BIURKA

BIURKO PROSTE Z 2 KONTENERKAMI

BP LP 02/02/OS0

740 x 1600 x 800
(108)

BP LP 02/03/OS0

740 x 1600 x 800
(115)

Biurko proste z 2 kontenerkami: 2-szufladowym
i 3-szufladowym, bez osłonek.

BP LP 03/02/OS0

740 x 1600 x 800
(115)

Biurko proste z 2 kontenerkami: 3-szufladowym
i 2-szufladowym, bez osłonek.

BP LP 03/03/OS0

740 x 1600 x 800
(122)

Biurko proste z 2 kontenerkami 3-szufladowymi,
bez osłonek.

BP LP 02/02/OS1

740 x 1600 x 800
(112)

BP LP 02/03/OS1

740 x 1600 x 800
(119)

Biurko proste z 2 kontenerkami: 2-szufladowym
i 3-szufladowym, z osłonką na tylnej ściance.

BP LP 03/02/OS1

740 x 1600 x 800
(119)

Biurko proste z 2 kontenerkami: 3-szufladowym
i 2-szufladowym, z osłonką na tylnej ściance.

BP LP 03/03/OS1

740 x 1600 x 800
(126)

Biurko proste z 2 kontenerkami 3-szufladowymi,
z osłonką na tylnej ściance.

Biurko proste z 2 kontenerkami 2-szufladowymi,
bez osłonek.

Biurko proste z 2 kontenerkami 2-szufladowymi,
z osłonką na tylnej ściance.

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
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MEBLE BIUROWE

BIURKA

BIURKO Z DOSTAWKĄ (BD) Z LEWEJ STRONY

BD/L 00/00/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(60)

Biurko z dostawką bez osłonek.

BD/L 00/00/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(67)

Biurko z dostawką z 2 osłonkami
na tylnych ściankach.

BD/L 00/00/OS4

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(75)

Biurko z dostawką z 4 osłonkami
na tylnych i bocznych ściankach.

BIURKO Z DOSTAWKĄ (BD) Z PRAWEJ STRONY

BD/P 00/00/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(60)

Biurko z dostawką bez osłonek.

BD/P 00/00/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(67)

Biurko z dostawką z 2 osłonkami
na tylnych ściankach.

BD/P 00/00/OS4

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(75)

Biurko z dostawką z 4 osłonkami
na tylnych i bocznych ściankach.

BIURKO Z DOSTAWKĄ Z LEWEJ STRONY Z 1 KONTENERKIEM PRZY DOSTAWCE

BD/L 03/00/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(99)

BD/L 03/00/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(106)

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 3-szufladowym
przy dostawce, bez osłonek.

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 3-szufladowym
przy dostawce, z 2 osłonkami na tylnych ściankach.

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
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MEBLE BIUROWE

BIURKA

BIURKO Z DOSTAWKĄ Z PRAWEJ STRONY Z 1 KONTENERKIEM PRZY DOSTAWCE

BD/P 00/03/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(99)

BD/P 00/03/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(106)

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 3-szufladowym
przy dostawce, bez osłonek.

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 3-szufladowym
przy dostawce, z 2 osłonkami na tylnych ściankach.

BIURKO Z DOSTAWKĄ Z LEWEJ STRONY I 1 KONTENERKIEM PRZY BIURKU

BD/L 00/02/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(96)

BD/L 00/03/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(99)

BD/L 02/00/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(104)

BD/L 00/03/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(106)

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 2-szufladowym
przy biurku, bez osłonek.

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 3-szufladowym
przy biurku, bez osłonek.

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 2-szufladowym
przy biurku, z 2 osłonkami na tylnych ściankach.

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 3-szufladowym
przy biurku, z 2 osłonkami na tylnych ściankach.

BIURKO Z DOSTAWKĄ Z PRAWEJ STRONY Z 1 KONTENERKIEM PRZY BIURKU

BD/P 02/00/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(96)

BD/P 03/00/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(99)

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 2-szufladowym
przy biurku, bez osłonek.

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 3-szufladowym
przy biurku, bez osłonek.

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
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MEBLE BIUROWE

BIURKA

BD/P 02/00/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(104)

BD/P 03/00/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(106)

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 2-szufladowym
przy biurku, z 2 osłonkami na tylnych ściankach.

Biurko z dostawką i 1 kontenerkiem 3-szufladowym
przy biurku, z 2 osłonkami na tylnych ściankach.

BIURKO Z DOSTAWKĄ Z LEWEJ STRONY Z 2 KONTENERKAMI (1 PRZY DOSTAWCE I 1 PRZY BIURKU)

BD/L 03/02/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(144)

Biurko z dostawką z 2 kontenerkami:
3-szufladowym i 2-szufladowym, bez osłonek.

BD/L 03/03/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(151)

Biurko z dostawką z 2 kontenerkami
3-szufladowymi przy biurku, bez osłonek.

BD/L 03/02/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(151)

Biurko z dostawką z 2 kontenerkami:
3-szufladowym i 2-szufladowym,
z 2 osłonkami na tylnych ściankach.

BD/L 03/03/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(158)

Biurko z dostawką z 2 kontenerkami
3-szufladowymi, z 2 osłonkami
na tylnych ściankach.

BIURKO Z DOSTAWKĄ Z PRAWEJ STRONY Z 2 KONTENERKAMI (1 PRZY DOSTAWCE I 1 PRZY BIURKU)

BD/P 02/03/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(144)

Biurko z dostawką z 2 kontenerkami:
2-szufladowym i 3-szufladowym, bez osłonek.

BD/P 03/03/OS0

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(151)

Biurko z dostawką z 2 kontenerkami
3-szufladowymi przy biurku, bez osłonek.
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MEBLE BIUROWE

BIURKA

BD/P 02/03/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(151)

Biurko z dostawką z 2 kontenerkami:
2-szufladowym i 3-szufladowym,
z 2 osłonkami na tylnych ściankach.

BD/P 03/03/OS2

Wymiary biurka:
740 x 1600 x 800
Wymiary dostawki:
650 x 1200 x 600
(158)

Biurko z dostawką z 2 kontenerkami
3-szufladowymi, z 2 osłonkami
na tylnych ściankach.
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PRODUKUJEMY RÓWNIEŻ ...

MEBLE TECHCODE RFID
SZAFY AKTOWO-NARZĘDZIOWE
SZAFY WIELOSKRYTKOWE
SZAFY NA ODZIEŻ BRUDNĄ
DEPOZYTORY NA KLUCZE
SZAFY KARTOTEKOWE Z SZUFLADAMI
I INNE

MEBLE SOCJALNE
SZAFKI SKRYTKOWE
SZAFKI UBRANIOWE BHP
SZAFY NA ODZIEŻ CZYSTĄ I BRUDNĄ
SZAFY GOSPODARCZE
POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW
ŁAWECZKI I PODESTY
I INNE

MEBLE SPORTOWE I SZKOLNE
SZAFKI SKRYTKOWE
SZAFKI UBRANIOWE
ŁAWECZKI I ŁAWKO-WIESZAKI
SZAFY NA SPRZĘT SPORTOWY
BIURKA
SZAFY AKTOWE
I INNE

MEBLE WARSZTATOWE
STOŁY WARSZTATOWE CIĘŻKIE I LEKKIE
SZAFY I SZAFKI WARSZTATOWE
WÓZKI WARSZTATOWE
SZAFY NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY
SKRZYNIE TECHBOX
STOJAKI NA POJEMNIKI WARSZTATOWE
REGAŁY MAGAZYNOWE
I INNE

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
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PRODUKUJEMY RÓWNIEŻ ...

MEBLE MEDYCZNE
SZAFY LEKARSKIE
SZAFKI MEDYCZNE
SZAFY AKTOWE
SZAFY KARTOTEKOWE
BIURKA
I INNE

MEBLE TECHPOST
WIELOFUNKCYJNE SŁUPKI
SKRZYNKI NA PACZKI
I INNE

PRODUCENT MEBLI METALOWYCH
STRONA

28

PRODUCENT MEBLI
METALOWYCH OD 1990 R.
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