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 Akcesoria do stołów  i  szafek 

• Akcesoria do szuflad i szafek stołów zwiększające ich funkcjonalność 

 

• Produkty do których pasują  akcesoria 

•  Stoły  
warsztatowe 

•  Stoły 
 ślusarskie 

• Szafki  
warsztatowe 

• Wózki warsztatowe 
stołowe 

    

 

 

 Mata tłumiąca do szuflad 

 
• Poświadczenia i normy 

                 

 

Wymiary gabarytowe (szer. x głęb.) 530 x442mm 

Przeznaczona do wykładania dna szuflad  

Wykonana z gumy gładkiej, olejoodpornej o rubości 1,5mm 

Kod produktu 20-04-78 

 

 

 Przybornik do szuflad 

• Poświadczenia i normy 

               
  

 

Wymiary gabarytowe przybornika (wys. x szer. x głęb.)     22h x550 x170mm  

Wykonany z tworzywa sztucznego 

Opierany na bocznych krawędziach szuflady, może być przesuwany przód-tył  

Kod produktu 20-06-49 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Organizer do szuflad 

• Poświadczenia i normy 

               
  

 

Wymiary gabarytowe organizera (wys. x szer. x głęb.)       40h x527 x441mm 

Wykonany z tworzywa sztucznego 

Wkładany do szuflady - pasuje do szuflad o wszystkich wysokościach  

Kod produktu 20-06-48 

 

 Podziałka do szuflad, niska 

• Poświadczenia i normy 

               
  

 

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)     42h x528 x443mm 

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm 

Moduł podziału   · 100mm (długość)   · 65mm (szerokość) 

Przeznaczona do dzielenia szuflad o dowolnej wysokości  

Ciężar   1,7kg 

Kod produktu 20-06-70 

 

 Podziałka do szuflad, wysoka 

• Poświadczenia i normy 

                

 

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.)   100h x528 x443mm 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm 

Moduł podziału   · 100mm (długość)  · 65mm (szerokość) 

Przeznaczona do dzielenia szuflad o wysokości 120, 180, 240mm 

Ciężar   3,3kg 

Kod produktu 20-06-71 

 

 

 Półka dodatkowa do szafek 

 
• Poświadczenia i normy 

               
   

Wymiary gabarytowe półki  (wys. x szer. x głęb.)    25h x560 x540mm 

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 

Nośność półki  50kg 

Kod produktu 20-06-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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