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 Szafy na komputer uniwersalne 
 

• Przemysłowe szafy na komputer z monitorem CRT lub LCD i drukarką 

• Metalowe szafy zabezpieczające sprzęt komputerowy przed niekorzystnymi warunkami pracy oraz dostępem osób 
nieuprawnionych 

• Stosowane w halach produkcyjnych, warsztatach oraz magazynach - również w warunkach podwyższonego 
zapylenia 

 

                                
    

 Wersja na stopkach  
 

 Wersja na kółkach z 
dodatkowym uchwytem 

 

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

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

• Komora górna przystosowana do monitora o maks. rozmiarze 24" 

• Komora dolna wyposażona w jedną półkę o regulowanej wysokości 

• Szuflada na klawiaturę w oddzielnej komorze 

• Drzwi zabezpieczone uszczelkami z gumy EPDM  

• Półka oraz drzwi z przewodami uziemiającymi 

• Drzwi górne, dolne oraz klapa szuflady na klawiaturę zamykane na klucz 

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

• Szyba ze szkła o grubości 5mm i zwiększonej odporności na zarysowanie 

• Stopień ochrony IP32 

• Opcje wyposażenia: wentylator nawiewny z filtrem przeciwpyłowym, poprawiający chłodzenie sprzętu 

• Oferowane przez PRYMAT szafy na komputer produkowane są zgodne z normą zapewnienia jakości ISO9001 
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•  Wersje podstawy (stacjonarna i przesuwna): 

 

           
 

   · stalowe stopki 

 z regulacją wysokości 

· stalowe stopki z 

łapkami 

do mocowania do 

podłoża 

     · kółka Ø50mm - dwa 

obrotowe z hamulcami 

+ dwa stałe 

 

•  Wymiary szafy na komputer •  Wymiary wewnętrzne (użytkowe): 

 

· komora górna (szer. x wys. x głęb.) 

  620 x468 x520mm 

· komora dolna (szer. x wys. x głęb.) 

  630 x835 x520mm 

· szuflada na klawiaturę i mysz (szer. x głęb.) 

   595 x328mm  

· okno monitora (szer. x wys.) 

  520 x 380mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Szczegóły konstrukcji szafy na komputer 

•  Szuflada na klawiaturę i myszkę • Drzwi komory na klawiaturę •  Przepust na przewodu 

 
  

  · wysuwana na prowadnicach   · wyposażone w uszczelkę 
· na tylnej ściance szafy 
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• Akcesoria do szafy na komputer 

• Zestaw instalacji elektrycznej 
(opcja) 

• Dodatkowa półka (opcja) • Wieszak z zawieszkami (opcja) 

 

 
· półka z uziemieniem do dolnej komory 

 
 

 
 

 
 

 
· mocowany na bocznej ściance 

· z wentylatorem poprawiającym chłodzenie szafy oraz filtrem przeciwpyłowym 
 

• Właściwości i poświadczenia 

• Produkt polski                • Normy                              • Znak CE 

                                                         

  

• Kolorystyka szaf na komputer 

· Korpus szafy, Półka szafy 

  

   

RAL5005 
Niebieski 

RAL7016 
Antracyt 

   

· Obudowa monitora, Drzwi szafy, Pokrywa szuflady na klawiaturę 

  

   

RAL7035 
Szary jasny 

RAL6018 
Zielony 
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 Szafa na komputer na stopkach 

• Poświadczenia i normy 

                 

 

 

 
Szafa na komputer uniwersalna 

na stopkach  

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.)  1620 x700 x 610mm 
 

Wielkość monitora 24"  

Podstawa szafy na stopkach regulowanych  

Ciężar 49 kg 
 

Nr katalogowy 20-35-60 
 

 

 Szafa na komputer na kółkach 

          • Poświadczenia i normy 

                          

           

 

 
Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.)  1675 x700 x610mm 

 
Wielkość monitora 24"  

Podstawa szafy na kółkach  

Ciężar 51kg 
 

Nr katalogowy 20-35-61 
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 Wentylator z instalacją elektryczną 

• Poświadczenia i normy 

              

      

 

 
Wentylator z instalacją elektryczną 

do szafy na komputer  

Zestawienie elementów: 

 

 

 

 Wentylator 

 Osłona wkładki filtrującej 

 Wkładka filtrująca z włókniny 

 Listwa zasilająca 

 Przewody i elementy złączne 

 

Nr katalogowy 20-35-18 
 

 
 

 Półka do szafy na komputer 

 • Poświadczenia i normy 

                  

 

 

 

Półka (dodatkowa) do szafy na komputer 
 

Wymiary gabarytowe półki (szer. x głęb.)  694 x 445mm 
 

Ciężar półki 2,3kg  

Nr katalogowy 20-35-12 
 

 
 

 Listwa z wieszakami 
 

 

 
Listwa z wieszakami do szafy na komputer 

 

Zestawienie elementów: 

 

 Listwa przykręcona do 

bocznej ściany szafy 

 Cztery zawieszki osadzone 

na listwie 

 

Nr katalogowy 20-35-14 
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 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.com.pl 

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

