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 Szafy warsztatowe głębokie  

• Przemysłowe szafy warsztatowe i magazynowe o zwiększonej głębokości 800mmOpis z pogrubieniem tekstu 

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

• Malowane trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

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

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

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

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

 

• Klamka szafy z zamkiem • Zawias drzwi szafy   • Zmiana położenia półek 

 
· szeroki kąt otwarcia 110/180° 

 
· nośność szuflady 70kg 
 

 
     · regulacja co 15mm 

 

• Poświadczenia i normy 

•  Produkt polski •  Normy 

 

• Producent 

 

 
 
  

 

 Szafa warsztatowa głęboka 1950x930x800mm 
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Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.): 1950h x 930 x 800mm 

Głębokość szafy wewnętrzna (użytkowa): 753mm 

• Drzwi wzmocnione dwuskrzydłowe z ryglowaniem w 3 punktach • Wygodny uchwyt klamkowy Euro-Lock 4.0® 

Zamykanie szafy 
 

zamek krzywkowy cylindryczny na klucz płaski 
numerowany 

Ilość półek: 4szt. przestawiane co 15mm 

Nośność półki: 70kg 

Nośność szafy: 350kg 

Ciężar szafy: 95,1kg 

Kod produktu 03-076 

 

 Szafa warsztatowa głęboka 1950x1200x800mm 
 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.): 1950h x 1200 x 800mm 

Głębokość szafy wewnętrzna (użytkowa): 753mm 

• Drzwi wzmocnione dwuskrzydłowe z ryglowaniem w 3 punktach • Wygodny uchwyt klamkowy Euro-Lock 4.0® 

Zamykanie szafy 
 

zamek krzywkowy cylindryczny na klucz płaski 
numerowany 

Ilość półek: 4szt. przestawiane co 15mm 

Nośność półki: 70kg 

Nośność szafy: 350kg 

Ciężar szafy: 112,0kg 

Kod produktu 03-077 
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 Szafa warsztatowa głęboka 1950x930x800mm, wzmocniona 
 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.): 1950h x 930 x 800mm 

Głębokość szafy wewnętrzna (użytkowa): 753mm 

• Drzwi wzmocnione dwuskrzydłowe z ryglowaniem w 3 punktach • Zamek i mechanizm ryglowania ukryte w 
drzwiach •  Duży kąt otwarcia drzwi (ok. 180°) • Wygodny uchwyt klamkowy Euro-Lock 4.0® 

Zamykanie szafy 
 

zamek krzywkowy cylindryczny na klucz płaski 
numerowany 

Ilość półek: 4szt. przestawiane co 15mm 

Nośność półki: 110kg 

Nośność szafy: 700kg 

Ciężar szafy: 98,8kg 

Kod produktu 03-078 

 

 Szafa warsztatowa głęboka 1950x1200x800mm, wzmocniona 
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Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.): 1950h x 1200 x 800mm 

Głębokość szafy wewnętrzna (użytkowa): 753mm 

• Drzwi wzmocnione dwuskrzydłowe z ryglowaniem w 3 punktach • Zamek i mechanizm ryglowania ukryte w 
drzwiach •  Duży kąt otwarcia drzwi (ok. 180°) • Wygodny uchwyt klamkowy Euro-Lock 4.0® 

Zamykanie szafy 
 

zamek krzywkowy cylindryczny na klucz płaski 
numerowany 

Ilość półek: 4szt. przestawiane co 15mm 

Nośność półki: 110kg 

Nośność szafy: 700kg 

Ciężar szafy: 116,8kg 

Kod produktu 03-079 

 

 Szafa warsztatowa głęboka 1950x930x800mm, przeszklone drzwi 
 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.): 1950h x 930 x 800mm 

Głębokość szafy wewnętrzna (użytkowa): 753mm 

• Drzwi dwuskrzydłowe z ryglowaniem w 3 punktach • Zamek i mechanizm ryglowania ukryte w drzwiach •   
Drzwi przeźroczyste z wypełnieniem z bezpiecznego szkła akrylowego #3,0mm • Wygodny uchwyt klamkowy 
Euro-Lock 4.0® 

Zamykanie szafy 
 

zamek krzywkowy cylindryczny na klucz płaski 
numerowany 

Ilość półek: 4szt. przestawiane co 15mm 

Nośność półki: 70kg 

Nośność szafy: 350kg 

Ciężar szafy: 98,7kg 

Kod produktu 03-080 
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 Szafa warsztatowa głęboka 1950x1200x800mm, przeszklone drzwi 
 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.): 1950h x 1200 x 800mm 

Głębokość szafy wewnętrzna (użytkowa): 753mm 

• Drzwi dwuskrzydłowe z ryglowaniem w 3 punktach • Zamek i mechanizm ryglowania ukryte w drzwiach •   
Drzwi przeźroczyste z wypełnieniem z bezpiecznego szkła akrylowego #3,0mm • Wygodny uchwyt klamkowy 
Euro-Lock 4.0® 

Zamykanie szafy 
 

zamek krzywkowy cylindryczny na klucz płaski 
numerowany 

Ilość półek: 4szt. przestawiane co 15mm 

Nośność półki: 70kg 

Nośność szafy: 350kg 

Ciężar szafy: 121,6kg 

Kod produktu 03-081 

 

 
 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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