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 Pojemniki warsztatowe do zabudowy warsztatowej  

• Profesjonalne pojemniki warsztatowe przystosowane do zawieszania na nadbudowach stołów warsztatowych, 
ściankach narzędziowych oraz stojakach, regałach i wózkach do pojemników 

• Wykonane z polipropylenu, z granulatu pierwotnego (nieprzemiałowe) 

• Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz stabilnością wymiarów 

• Ukształtowane w sposób zapewniający wysoką sztywność 

• Konstrukcja pojemnika warsztatowego do zabudowy 

 

· usztywniające "przetłoczenia" na bocznych ściankach 
· kołnierz ułatwiający piętrzenie pojemników 
· okienko na etykietę 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Zastosowanie pojemników  

• Nadbudowy stołów i ścianki narzędziowe  

 
· pojemniki osadzane na zawieszkach zbiorczych i 
pojedynczych 
· rozmiary pojemników, które mogą być zawieszane 
0,2 – 0,9l 

      
· pojemniki osadzane na listwach 
· rozmiary pojemników, które mogą być zawieszane 0,2 
- 4,0l 
· pojemniki 12,0l tylko układane na półce wózków  
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• Właściwości i poświadczenia 

• Wykonane z polipropylenu • Produkt polski 
 

 
· odporny na uderzenia 
· odporny na oleje i chemikalia 
· temperatura pracy od -5°C do +60°C 

 
 

 

• Kolorystyka pojemników warsztatowych plastikowych 
 

     

Szary Niebieski Czerwony Zielony  Żółty 

 

 

 

 Pojemnik do ścianki narzędziowej 0,2l 

  

 

 

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 119 x 77 x 56mm 

• Pojemnik przystosowany do zawieszania w zabudowie warsztatowej 

• Przegroda wzdłużna: Nie  • 1 Okienko na etykietę 

Pasuje do produktów: 
 

· Zawieszka pojedyncza 20-37-36 
· Zawieszka zbiorcza 20-37-38 

Pojemność: 0,2l 

Ciężar: 0,04kg (40g) 

Kod produktu 20-36-24 
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 Pojemnik do ścianki narzędziowej 0,5l 

  

 

 

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 157 x 101 x 75mm 

• Pojemnik przystosowany do zawieszania w zabudowie warsztatowej 

• Przegroda wzdłużna: Nie  • 1 Okienko na etykietę 

Pasuje do produktów: 
 

· Zawieszka pojedyncza 20-37-37 
· Zawieszka zbiorcza 20-37-39 

Pojemność: 0,5l 

Ciężar: 0,07kg (70g) 

Kod produktu 20-36-25 

 

 

 Pojemnik do ścianki narzędziowej 0,9l 

  

 

 

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 140 x 203 x 75mm 

• Pojemnik przystosowany do zawieszania w zabudowie warsztatowej 

• Przegroda wzdłużna: Tak  • 2 okienka na etykiety 

Pasuje do produktów: 
 

· Zawieszka pojedyncza 20-37-40 
· Zawieszka zbiorcza 20-37-39 

Pojemność: 0,9l 

Ciężar: 0,12kg (120g) 

Kod produktu 20-36-25 
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 Pojemnik do ścianki narzędziowej 1,6l 

  

 

 

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 224 x 144 x 108mm 

• Pojemnik przystosowany do zawieszania na regałach, stojakach i wózkach na pojemniki 

• Przegroda wzdłużna: Nie  • 1 okienko na etykietę 

Pojemność: 1,6l 

Ciężar: 0,22kg (220g) 

Kod produktu 20-36-27 

 

 

 Pojemnik do ścianki narzędziowej 4l 

  

 

 

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 314 x 202 x 148mm 

• Pojemnik przystosowany do zawieszania na regałach, stojakach i wózkach na pojemniki 

• Przegroda wzdłużna: Nie  • 1 okienko na etykietę 

Pojemność: 4,0l 

Ciężar: 0,55kg 

Kod produktu 20-36-28 
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 Pojemnik do ścianki narzędziowej 12l 

  

 

 

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 440 x 285 x 210mm 

• Pojemnik przystosowany do ustawiania na półce wózka do pojemników (nie może być zawieszany) 

• Przegroda wzdłużna: Nie  • 1 okienko na etykietę 

Pojemność: 12,0l 

Ciężar: 1,26kg 

Kod produktu 20-36-29 

 

 

 

 

 

 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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