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 Mobilna ścianka na narzędzia  

• Profesjonalna, mobilna ścianka na narzędzia wykorzystywana do prac remontowych i przy stanowiskach 
montażowych   

• Składająca się z wózka z tablicami perforowanymi, na których można osadzać zawieszki na narzędzia i 
pojemniki 

•  Solidna, przemysłowa konstrukcja gwarantuje dużą nośność oraz trwałość ścianki 

• Konstrukcja nośna wózka z blachy i kształtowników stalowych 

• Tablice perforowane po obu stronach wózka 

• Elementy malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Ścianki oferowane przez PRYMAT produkowane są zgodne z normą zapewnienia jakości ISO 9001 

• Nośność całkowita: 175kg 

· nośność tablic perforowanych: 6 x 20kg 

· nośność dolnej półki (podstawy): 50kg 

 

• Mobilna ścianka z tablicami perforowanymi  
(przykładowa konfiguracja)   

• Wymiary mobilnej ścianki na narzędzia  

 
· 2 zawieszki zbiorcze z pojemnikami (zawieszane na 
stojakach) 
· 1 półka (zawieszana na stojakach) 
· zawieszki (osadzone na tablicach perforowanych 

 
 
 
 
· 

 

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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• Szczegóły konstrukcji mobilnych ścianek na narzędzia  

• Koła podstawy • Tablica perforowana z zaczepami • Perforacja tablic  

 
   

· średnica kółek Ø125mm 
· dwa kółka obrotowe + dwa 
stałe 
· jedno kółko z hamulcem 

· 6 tablic na wózku (po 3 na stronie) 
· osadzane na stojakach perforowanych 
· wymiary tablicy (wys. x szer.): 480h x 
814mm 

 

 

 

• Akcesoria do mobilnych ścianek na narzędzia 

• Szafka zawieszana • Zawieszki uniwersalne  

 
· mocowana na listwach perforowanych 
 
 
 

 
· do zawieszania na tablicach 
 

 

 

• Właściwości i poświadczenia  

•  Produkt polski •  Normy   

 

 
 
  

 

 

  

 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
https://www.meble-warsztatowe.pl/img/tablica_perforowana_scianki_narzedziowej.jpg
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• Kolorystyka ścianek na narzędzia  

·  Korpus, półki  

 

 

   

RAL5005 
Niebieski 

 
   

· Tablice perforowane 

    

 

RAL5005 
Niebieski 

RAL7016 
Antracyt 

RAL3011 
Czerwony 

Ocynk  

 

 

 Wózek z tablicami perforowanymi  

 
 
• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Wymiary gabarytowe wózka (wys. x szer. x głęb.)  1610h x 905 x 600mm 

Wymiary powierzchni perforowanej (wys. x szer.) 1440h x 814mm 

Wymiary półki górnej (szer. x głęb.) 840 x 200mm 

Wymiary półki dolnej (szer. x głęb.) 850 x 600mm 

Tablice perforowane po obu stronach wózka 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL5005(4).jpg
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL5005(4).jpg
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL7016(1).jpg
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Nośność wózka 175kg 

Ciężar wózka 40kg 

Kod produktu 20-36-08 

 

 

 Szafka narzędziowa zawieszana 

 
 
• Poświadczenia i normy 

               
  

 

 

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 480h x 814 x 300mm 

Szafka osadzana na listwach perforowanych lub przykręcana do ściany 

Drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem cylindrycznym 

Wyposażona w 1 półkę ocynkowaną 

Nośność  50kg 

Kod produktu 20-36-14 

 

 

 

 

 

 
 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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