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 Szafy magazynowe z szufladami 
 

• Profesjonalne szafy magazynowe wyposażone w półki oraz szuflady do przechowywania detali i dokumentacji 

• Solidna konstrukcja w umiarkowanej cenie 

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

• Kopus i drzwi malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Drzwi skrzydłowe na zawiasach umożliwiających otwarcie  pod kątem 180° 

• Zamknięcie składające się z wygodnej klamki oraz zamka patentowego na klucz płaski  

• 3-punktowy mechanizm ryglujący, składający się z rygla środkowego oraz górnego i dolnego bolca 

• Zamki cylindryczne w systemie Master Key - można zamówić dodatkowy klucz pasujący do wszystkich 
zamków 

• Półki z blachy ocynkowanej o nośności 70kg, przestawiane co 15mm 

• Szuflady o nośności 50kg, na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem 

• Oferowane przez PRYMAT szafy z szufladami produkowane są zgodne z normą zapewnienia jakości ISO 9001 

• Konstrukcja szaf warsztatowych z szufladami 

• Klamka szafy z zamkiem                   • Zawias  drzwi                  • Regulacja wysokości półek     

                                                           

· wygodne otwieranie szafy           · szeroki kąt otwarcia (ok. 110°)        · zmiana położenia półek co 15mm 

•   Skarbczyk    
   

  · zamykany oddzielnym zamkiem  (dostępny w wybranych modelach szaf) 

• Akcesoria do szaf warsztatowych z szufladami 

• Zestawy kuwetek do szuflad (Opcja)             • Półki do szaf (Opcja)                • Maty tłumiące do szuflad (Opcja) 

                
· wykonane z tworzywa sztucznego              · wykonane z blachy stalowej                · wykonane z 
                                                                         ocynkowanej                                          gumy olejoodpornej 
 

http://www.zaopatrzenie.eu/
http://www.zaopatrzenie.eu/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                       www.zaopatrzenie.eu 

 

                                                                                                                                                                       str. 2. 

 

 Szafa magazynowa niska z szufladami, 930mm, gł.500mm 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

   

  

Wysokość szafy 1000 mm 

Szerokość szafy 930 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 2 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 927 x452mm 

Ilość szuflad 3 szt. 

Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x730 x440mm 

Blat szafy pokryty gumą rowkowaną, olejoodporną 

Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-031 

Kod produktu 03-010 

 
 
 

 Szafa magazynowa niska z szufladami,1200mm, gł.400mm 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

   

Wysokość szafy 1000 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 

Głębokość szafy 400mm 

Ilość półek 2 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 1197 x352mm 

Ilość szuflad 3 szt. 

Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x1000 x330mm 

Blat szafy pokryty gumą rowkowaną, olejoodporną 

http://www.zaopatrzenie.eu/
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Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-032 

Kod produktu 03-012 

 
 
 

 Szafa magazynowa niska z szufladami,1200mm, gł.500mm 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

   

Wysokość szafy 1000 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 2 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 1197 x452mm 

Ilość szuflad 3 szt. 

Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x1000 x440mm 

Blat szafy pokryty gumą rowkowaną, olejoodporną 

Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-033 

Kod produktu 03-014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka z szufladami, 930mm, gł. 500mm 
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• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 930 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 4 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 927 x452mm 

Ilość szuflad 3 szt. 

Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x730 x440mm 

Szuflady mogą być zamontowane w połowie wysokości szafy 

Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-031 

Kod produktu 03-016 

 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka z szufladami, 930mm, gł. 600mm 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 930 mm 
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Głębokość szafy 600mm 

Ilość półek 4 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 927 x552mm 

Ilość szuflad 3 szt. 

Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x730 x440mm 

Szuflady mogą być zamontowane w połowie wysokości szafy 

Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-031 

Kod produktu 03-018 

 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka z szufladami, 1200mm, gł. 400mm 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 

Głębokość szafy 400mm 

Ilość półek 4 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 1197 x352mm 

Ilość szuflad 3 szt. 

Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x1000 x330mm 

Szuflady mogą być zamontowane w połowie wysokości szafy 

Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-032 

Kod produktu 03-020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka z szufladami, 1200mm, gł. 500mm 
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• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 4 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 1197 x452mm 

Ilość szuflad 3 szt. 

Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x1000 x440mm 

Szuflady mogą być zamontowane w połowie wysokości szafy 

Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-033 

Kod produktu 03-021 

 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka z szufladami, 1200mm, gł. 600mm 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 
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Głębokość szafy 600mm 

Ilość półek 4 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 1197 x552mm 

Ilość szuflad 3 szt. 

Wymiary wewnętrzne szuflad (wys. x szer. x głęb.) 100h x1000 x440mm 

Szuflady mogą być zamontowane w połowie wysokości szafy 

Szuflady można wyposażyć w zestaw pojemników nr. katalogowy 03-033 

Kod produktu 03-022 

 
 

 Zestaw kuwetek do szuflad 930x500-600mm 

• Zestaw kuwetek plastikowych 
wypełniających szufladę 

 
    

Wysokość kuwetek 63 mm 

Specyfikacja kuwetek (wymiary) 

· 162 x108mm - 4szt 

· 108 x108mm - 4szt. 

· 108 x54mm - 16szt. 

· 54 x54mm - 16szt. 

Kod produktu 03-031 

 
 

 Zestaw kuwetek do szuflad 1200x400mm 

• Zestaw kuwetek plastikowych 
wypełniających szufladę 

 
  

 

  

Wysokość kuwetek 63 mm 

Specyfikacja kuwetek (wymiary) 

· 162 x108mm - 6szt 

· 108 x108mm - 6szt. 

· 108 x54mm - 18szt. 

· 54 x54mm - 12szt. 

Kod produktu 03-032 

 

 Zestaw kuwetek do szuflad 1200x500-600mm 
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• Zestaw kuwetek plastikowych 
wypełniających szufladę 

 
    

Wysokość kuwetek 63 mm 

Specyfikacja kuwetek (wymiary) 

· 162 x108mm - 8szt 

· 108 x108mm - 8szt. 

· 108 x54mm - 24szt. 

· 54 x54mm - 16szt. 

Kod produktu 03-033 

 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka 930mm, dzielona, wariant 1 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 930 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 6 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 459 x449mm 

Ilość szuflad 6 szt. 

Specyfikacja szuflad (wymiary wewnętrzne) 
· 170h x367 x 438mm - 2szt 

· 82h x367 x 438mm - 4szt. 

Kod produktu 03-035 

 
 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka 1200mm, dzielona, wariant 1 

http://www.zaopatrzenie.eu/
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• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 6 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 594 x449mm 

Ilość szuflad 6 szt. 

Specyfikacja szuflad (wymiary wewnętrzne) 
· 170h x502 x 438mm - 2szt 

· 82h x502 x 438mm - 4szt. 

Kod produktu 03-036 

 
 

 Szafa magazynowa wysoka 930mm, dzielona, wariant 4 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 930 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 6 szt. 

http://www.zaopatrzenie.eu/
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Wymiary półek (szer. x głęb.) 459 x449mm 

Ilość szuflad 4 szt. 

Specyfikacja szuflad (wymiary wewnętrzne) · 170h x367 x 438mm - 4szt 

Kod produktu 03-044 

 
 

 Szafa magazynowa wysoka 1200mm, dzielona, wariant 4 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 6 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 594 x449 

Ilość szuflad 4 szt. 

Specyfikacja szuflad (wymiary wewnętrzne) · 170h x502 x 438mm - 4szt 

Kod produktu 03-045 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka 930mm, dzielona, wariant 2 
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• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 930 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 6 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 459 x 449mm 

Ilość szuflad 8 szt. 

Specyfikacja szuflad (wymiary wewnętrzne) 
· 170h x367 x 438mm - 4szt 

· 82h x367 x 438mm - 4szt. 

Kod produktu 03-038 

 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka 1200mm, dzielona, wariant 2 

• Poświadczenia i normy 

        
• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 

Głębokość szafy 500mm 

http://www.zaopatrzenie.eu/
http://www.zaopatrzenie.eu/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                       www.zaopatrzenie.eu 

 

                                                                                                                                                                       str. 12. 

Ilość półek 6 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 594 x 449mm 

Ilość szuflad 8 szt. 

Specyfikacja szuflad (wymiary wewnętrzne) 
· 170h x502 x 438mm - 4szt 
· 82h x502 x 438mm - 4szt. 

Kod produktu 03-039 

 
 
 

 Szafa magazynowa wysoka 930mm, dzielona, ze skarbczykiem, wariant 3 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 930 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 4 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 459 x 449mm 

Ilość szuflad 8 szt. 

Specyfikacja szuflad (wymiary wewnętrzne) · 170h x367 x 438mm - 8szt 

Skarbczyk z zamkiem cylindrycznym zamykany oddzielnym kluczem 

Wymiary wewnętrzne skarbczyka · 340h x459 x 449mm 

Kod produktu 03-041 
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 Szafa magazynowa wysoka 1200mm, dzielona, ze skarbczykiem, wariant 3 

• Poświadczenia i normy 

        

• Producent 

  

 

Wysokość szafy 1950 mm 

Szerokość szafy 1200 mm 

Głębokość szafy 500mm 

Ilość półek 4 szt. 

Wymiary półek (szer. x głęb.) 594 x 449mm 

Ilość szuflad 8 szt. 

Specyfikacja szuflad (wymiary wewnętrzne) · 170h x502 x 438mm - 8szt 

Skarbczyk z zamkiem cylindrycznym zamykany oddzielnym kluczem 

Wymiary wewnętrzne skarbczyka · 340h x594 x 449mm 

Kod produktu 03-042 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  
 

 

PZT PRYMAT Dział Sprzedaży    

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

    prymat@prymat.com  

www.prymat.com 

www.zaopatrzenie.eu 
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