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MEBLE DO
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ZAMKI MEBLOWE:

Drzwi płytowe, przesuwne , żaluzjowe oraz szuflady wyposażone są w
zamki. Jedynie drzwi szklane nie posiadają standardowo mocowanych
zamków meblowych.
Wszystkie drzwi płytowe zamykane są na zamki z trzy punktowym 
systemem ryglowania. W szafach dwuskrzydłowych lewe skrzydło drzwi
posiada zamontowaną listwę przymykową z uszczelką zapobiegającą 
przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy.
Każdy zamek wyposażony jest w dwa klucze w tym jeden łamany z 
oznaczonym indywidualnym numerem zamka. W standardzie zamki 
wyposażone są w system „prestige”, czyli możliwość wymiany bębenków.
Dodatkowo system zapewnia możliwość zamówienia klucza otwierającego
wszystkie zamki „Master key”, oraz klucza serwisowego służącego do 
wymiany wkładek zamka. W systemie „prestige” istnieje także możliwość
kompletowania dowolnych zestawów mebli otwieranych jednym kluczem-
na przykład w ramach jednego stanowiska pracy lub w jednym pomieszczeniu.

DRZWI ŻALUZJOWE:
Żaluzje w szafach z zamknięciem żaluzjowym wykonane są z wysokiej jakości
plastikowych lameli osadzonych w profilowanych prowadnicach 
wpuszczanych w wieńce szaf.
W szafach do wysokości 117,3 cm (dwa lub trzy poziomy na segregatory)
żaluzje mogą być złożone z lameli o szerokości 14 lub 30 mm. Wyższe szafy 
dostępne są jedynie z żaluzją z lameli szerokości 30 mm z uwagi na większą
sztywność tego typu lameli. Wszystkie szafy żaluzjowe dostarczane są w 
stanie złożonym.

REGULACJA POZIOMU: 
Szafy posiadają cokoły wysokości 6 cm i są wyposażone w metalowe regulatory 
poziomu, regulacja odbywa się od środka szafy poprzez otwory w dolnym wieńcu. 
Zakres regulacji wynosi 2 cm.
Wyjątkiem są szafy dostawiane do biurek, które nie posiadają cokołów i 
wyposażone są w stopki z regulatorami poziomu. 

SZUFLADY NA TECZKI ZAWIESZANE/ SZUFLADY PEŁNE: 
Szuflady na teczki zawieszane nie posiadają pełnych szuflad, a jedynie specjalne 
metalowe ramy umożliwiające zawieszenie teczek. Teczki można zawieszać w 
dwóch rzędach równolegle do frontu szuflady, lub w jednym rzędzie wzdłuż całej 
długości ramy. Szuflady metalowe z pełnym dnem przeznaczone do przechowywania
dokumentów i akcesoriów biurowych. w szufladach pełnych istnieje możliwość 
stosowana dodatkowej organizacji dzięki zastosowaniu systemowych przegródek.  
Ramy na teczki oraz szuflady pełne  mocowane są na prowadnicach łożyskowych
z funkcją pełnego wysuwu. Szuflady na teczki i
szuflady pełne wyposażone są w system „stop control” uniemożliwiający wysunięcie
jednocześnie więcej niż jednej szuflady. Szafy dostarczane są w stanie złożonym.

STANDARD PAKOWANIA:
Standardowo wszystkie szafy z drzwiami skrzydłowymi, przesuwnymi oraz regały  
wysyłane są w elementach do samodzielnego montażu.
Szafy z drzwiami płytowymi o szerokości korpusu „80” cm pakowane są w 2 paczki. 
Pierwsza paczka zawiera elementy korpusu łącznie z drzwiami i okuciami. W drugiej 
paczce znajduję się ściana tylna.Szafy z drzwiami płytowymi o szerokości korpusu „40” cm 
pakowane są w 1 paczkę. Szafy z drzwiami szklanymi o szerokości korpusu „80” cm 
pakowane są w 3 paczki. Pierwsza paczka zawiera elementy korpusu łącznie z okuciami. W 
drugiej paczce znajduję się ściana tylna, w trzeciej paczce - drzwi szklane. Szafy z drzwiami 
szklanymi o szerokości korpusu „40” cm pakowane są w 2 paczki. Pierwsza paczka zawiera 
elementy korpusu łącznie z okuciami. W drugiej paczce znajdują się drzwi szklane. Szafy z 
drzwiami przesuwnymi pakowane są w 3 paczki. Pierwsza paczka zawiera elementy 
korpusu łącznie z okuciami. W drugiej paczce znajdują się drzwi przesuwne, natomiast 
trzecia paczka zawiera ścianę tylną. Tory do drzwi przesuwnych zamontowane są 
fabrycznie w wieńcu dolnym i górnym. Szafy żaluzjowe zmontowane są w całości poza 
półkami, które znajdują się w oddzielnej paczce.          

Wszystkie boki szaf mają fabrycznie zamontowane trzpienie do złączy mimośrodowych. 
Pozostałe okucia są do samodzielnego montażu.

Informacje na temat klejenia korpusów oraz dodatkowej perforacji, zawarte są w katalogu 
za dodatkową dopłatą.

TKANINY 
Nakładki akustyczne Hush Pads na siany tylne szaf dostępne są jedynie w tkaninie Blazer i 
Synergy. Dla odróżnienia produktów Hush Pads od pozostałych kolekcji, grupę cenową 
tkanin oznaczono symbolem „B”.

Szczegóły dotyczące właściwości tkanin oraz pełna kolorystyka znajdują się w oddzielnym 
wzorniku tkanin Furniko.
Wzornik jest dostępny do pobrania w wersji cyfrowej pod adresem: 
http://www.furniko.pl/do-pobrania/

SZAFY I REGAŁY 

WERSJE SZAF:

Dostępne są następujące wersje szaf biurowych:

1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych:
-  poziomy na segregatory (wysokość 81,5 cm)
-  poziomy na segregatory (wysokość, 117,3 cm)
-  poziomy na segregatory (wysokość 152 cm)
-  poziomów na segregatory (wysokość 188 cm)
-  poziomów na segregatory (wysokość 223,8 cm)
- nadstawki na szafy (2 poziomy na segregatory- wysokość 73 cm)
2. Szafy z drzwiami przesuwnymi
3. Szafy z zamknięciem żaluzjowym
4. Szafy dostawiane do biurek (na stopkach z regulacją wysokości)

Szczegółowy wykaz dostępnych modeli wraz z symbolami szaf
znajduje się w dalszej części katalogu.

UCHWYTY MEBLOWE:
W szafach montowane są uchwyty metalowe dwupunktowe z rozstawem 
otworów
128 mm, w wykończeniu aluminium mat. Wybór modeli zgodnie z dostępnym 
wzornikiem. 

KONSTRUKCJA SZAF: 
Korpusy szaf wykonane z elementów płytowych łączonych za pomocą
wysokiej jakości złączy meblowych mimośrodowych całkowicie
niewidocznych z  zewnątrz. Tylne ścianki we wszystkich typach szaf 
wykonane są z płyty melaminowanej gr. 18 mm. Wszystkie widoczne
krawędzie elementów płytowych wykończone są doklejką ABS gr.2 mm.
Wszystkie szafy z wyjątkiem szaf dostawianych do biurek posiadają 
własny cokół wysokości 6 cm i metalowe regulatory poziomu w 
zakresie 2 cm. Górne wieńce szaf, a w przypadku szaf żaluzjowych i z drzwiami 
przesuwnymi także wieńce dolne wykonane są z płyty gr. 25 mm.
Szafy z szufladami, szafy żaluzjowe transportowane są w stanie złożonym,
natomiast pozostałe szafy w opakowanych w kartony elementach.

ELEMENTY PŁYTOWE:
Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej
obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie.
Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego
dostawcy- austriackiej firmy EGGER. Płyty dostępne są w dekorach 
jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.
Stosowane są następujące grubości płyt: 25 mm- wieńce górne wszystkich
szaf , wieńce dolne szaf żaluzjowych i z drzwiami przesuwnymi oraz półki o
szerokości ponad 80 cm, 18 mm- pozostałe elementy konstrukcyjne 
korpusów szaf , ściany tylne, drzwiczki płytowe oraz półki do 
szerokości 80 cm.

ZAWIASY MEBLOWE: 
Standardowo stosowane są wysokiej jakości zawiasy meblowe z puszką
średnicy 35 mm, wyposażone w system samodociągu drzwiczek.
Zawiasy zapewniają kąt otwarcia 110 stopni. Wysoki komfort użytkowania 
zapewnia system mocowania zawiasów typu „clip”, co umożliwia montaż i
demontaż drzwiczek bez użycia narzędzi. Zaawansowany system regulacji 
zawiasów zapewnia idealne ustawienie drzwiczek we wszystkich płaszczyznach.
Stosowane zawiasy zapewniają bezusterkową pracę przez minimum 80 
tysięcy cykli pod obciążeniem.
Opcjonalnie za dopłatą do drzwi płytowych mamy do dyspozycji zawiasy z 
zintegrowanym cichym domykiem, opcja nie dotyczy drzwi szklanych.

 
 

 

KOLORYSTYKA PŁYT I OBRZEŻY:
Płyty i obrzeża - według standardowego wzornika Furniko

1

UCHWYTY rozstaw 128 mm

UN13

FA01

UN87

RE10C24

C31

UA02



  SZAFY I REGAŁY
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      SZAFY I REGAŁY 2OH  WYSOKOŚĆ 81,5 CM 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

2

425,00

615,00

667,00

1 177,00

960,00

332,00

454,00

514,00

SZ2220-1/R

SZ2230-1/R

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
2 5 mm,  cokół wysokości 6 cm
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - drzwi szklane
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm

Szafa z 2 szufladami na zawieszki
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, zamykane na zamek

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Szafa z 3 szufladami 
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, 3 równe metalowe szuflady na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, zamykane na zamek

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - drzwi szklane
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm



  SZAFY I REGAŁY
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      SZAFY I REGAŁY 3OH  WYSOKOŚĆ 117,3 CM 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

3

SZ3110-1/R

SZ3120-1/R

SZ3130-1/R

SZ3140-1/R

SZ3141-1/R

SZ3210-1/R

SZ3220-1/R

SZ3230-1/R

495,00

736,00

798,00

1 625,00

1 252,00

394,00

540,00

594,00

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm 
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Szafa aktowa - drzwi szklane
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Szafa z szufladami na zawieszki
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, zamykane na zamek
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm 
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Szafa aktowa - drzwi szklane
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Szafa z 4 szufladami 
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, 4 metalowe szuflady na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem, zamykane na zamek
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      SZAFY I REGAŁY 4OH WYSOKOŚĆ 152 CM 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

4

601,00

880,00

925,00

810,00

843,00

993,00

1 027,00

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm 

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - drzwi szklane
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm

Szafa ubraniowa 
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak 
wysuwany

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra otwarta
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół i góra drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamki  meblowe trzypunktowe

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra drzwi 
szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, drzwi płytowe zamykane na zamek 
meblowy trzypunktowy

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm



  SZAFY I REGAŁY
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      SZAFY I REGAŁY 4OH WYSOKOŚĆ 152 CM 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

5

1 464,00

1 645,00

1 678,00

446,00

611,00

667,00

152

152

152

152

152

152

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
otwarta. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
drzwi płytowe. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek, 
drzwi płytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
drzwi szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - drzwi szklane
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm 

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

40 43 152 586,00SZ4221-1/R

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra otwarta
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy
R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm



  SZAFY I REGAŁY

40

40 43

43 152

152

      SZAFY I REGAŁY 4OH WYSOKOŚĆ 152 CM 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

6

695,00

725,00

SZ4222-1/R

SZ4223-1/R

Szafa aktowa - dół i góra drzwi płytowe
Tylna ścianka  płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamki  meblowe trzypunktowe

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra drzwi 
szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, drzwi płytowe zamykane na zamek 
meblowy trzypunktowy

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm



  SZAFY I REGAŁY

80

80

80

80

80

80

80

43

43

43

43

43

43

43

188

188

188

188

188

188

188

SZ5110-1/R

SZ5120-1/R

SZ5160-1/R

SZ5121-1/R

SZ5122-1/R

SZ5123-1/R

SZ5141-1/R

      SZAFY I REGAŁY 5OH WYSOKOŚĆ 188 CM 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

7

723,00

991,00

977,00

961,00

1 131,00

1 168,00

1 616,00

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm 

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa ubraniowa 
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak 
wysuwany

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra otwarta
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół i góra drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamki  meblowe trzypunktowe

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra drzwi 
szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, drzwi płytowe zamykane na zamek 
meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
otwarta. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm



  SZAFY I REGAŁY

80

80

40

40

40

40

40

43

43

43

43

43

43

43

SZ5142-1/R

SZ5143-1/R

SZ5210-1/R

SZ5220-1/R

SZ5221-1/R

SZ5222-1/R

SZ5223-1/R

      SZAFY I REGAŁY 5OH WYSOKOŚĆ 188 CM

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

8

1 791,00

1 819,00

560,00

736,00

673,00

834,00

858,00

188

188

188

188

188

188

188

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
drzwi płytowe. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek, 
drzwi płytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
drzwi szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm 

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra otwarta
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół i góra drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamki  meblowe trzypunktowe

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra drzwi 
szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, drzwi płytowe zamykane na zamek 
meblowy trzypunktowy

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm



  SZAFY I REGAŁY

80

80

80

80

80

80

80

43

43

43

43

43

43

43

223,8

223,8

223,8

223,8

223,8

223,8

223,8

SZ6110-1/R

SZ6120-1/R

SZ6160-1/R

SZ6121-1/R

SZ6122-1/R

SZ6123-1/R

SZ6141-1/R

      SZAFY I REGAŁY 6OH WYSOKOŚĆ 223,8 CM 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

9

798,00

1 100,00

1 052,00

1 037,00

1 255,00

1 318,00

1 983,00

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa ubraniowa 
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak 
wysuwany

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra otwarta
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół i góra drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamki  meblowe trzypunktowe

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra drzwi 
szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, drzwi płytowe zamykane na zamek 
meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
otwarta. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm 



  SZAFY I REGAŁY

80

80

40

40

40

40

40

43

43

43

43

43

43

43

SZ6142-1/R

SZ6143-1/R

SZ6210-1/R

SZ6220-1/R

SZ6221-1/R

SZ6222-1/R

SZ6223-1/R

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

10

2 141,00

2 176,00

647,00

810,00

773,00

882,00

928,00

      SZAFY I REGAŁY 6OH WYSOKOŚĆ 223,8 CM 

223,8

223,8

223,8

223,8

223,8

223,8

223,8

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
drzwi płytowe. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek, 
drzwi płytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół szuflady na zawieszki, góra 
drzwi szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm.
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, metalowe ramy na zawieszki na 
prowadnicach łożyskowych z pełnym wysuwem zamykane na zamek

Regał otwarty
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm 

Szafa aktowa - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra otwarta
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy trzypunktowy

Szafa aktowa - dół i góra drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamki  meblowe trzypunktowe

Szafa aktowa - dół drzwi płytowe, góra drzwi 
szklane. Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm,  cokół wysokości 6 cm, drzwi płytowe zamykane na zamek 
meblowy trzypunktowy

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm



  SZAFY I REGAŁY

80

80

80

80

80

40

40

43

43

43

43

43

43

43

73

73

73

30

30

22

73

SZ0110-1

SZKW-2A

SZKW-2B

SZKW-1

SZ0120-1

SZ0210-1

SZ0220-1

     NADSTAWKI 2OH WYSOKOŚĆ 73 CM 

    KWIETNIKI, OBUDOWY KWIETNIKÓW NADSTAWIANE NA SZAFY 

RYSUNEK

RYSUNEK

WYMIARY (cm)

WYMIARY (cm)

SYMBOL

SYMBOL

NAZWA I OPIS

NAZWA I OPIS

CENA (PLN)

CENA (PLN)

Gł.

Gł.

Wys.

Wys.

Szer.

Szer.

11

340,00

396,00

438,00

506,00

253,00

366,00

Nadstawka do szaf otwarta
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm

Nadstawka do szaf zamykana - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm, zamek meblowy trzypunktowy

Nadstawka do szaf otwarta
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm 

Nadstawka do szaf zamykana - drzwi płytowe
Tylna ścianka płyta meblowa 18 mm
Korpus i półki wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, wieniec górny 
25 mm, zamek meblowy trzypunktowy

40 43 30

40 43 22

SZKW-3A

SZKW-3B 249,00

Obudowa kwietnika do modułów szaf „80"
Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, wewnętrzne naroża
zabezpieczone przed wilgocią silikonem.
Obudowa pełni funkcję dekoracyjną i wymaga stosowania
wewnątrz niezależnych donic PCV.   
  
 

Kwietnik 
Wykonany z polietylenu, do bezpośredniego sadzenia roślin. 
Wymiar zewnętrzny donicy 80x44,5x30,5 cm. 
Wymiar podstawy 80x43 cm.
Dostępna kolorystyka: biały, antracyt, czarny, czekolada, cytryna,
limonka, niebieski, czerwony, terakota.
    
  
 

Obudowa kwietnika do modułów szaf „40"
Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, wewnętrzne naroża
zabezpieczone przed wilgocią silikonem.
Obudowa pełni funkcję dekoracyjną i wymaga stosowania
wewnątrz niezależnych donic PCV.   
  
 

374,00

281,00



B

  SZAFY I REGAŁY

80

80

80

80

80

80

80

80

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

75

110,8

145,5

75

110,8

110,8

145,5

145,5

     NAKŁADKI AKUSTYCZNE HUSH PADS NA ŚCIANY TYLNE SZAF 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL
X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)

Gł. Wys.Szer.

539,00

627,00

776,00

1 054,00

616,00

693,00

781,00

946,00

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szafy:
SZ2110-1/R, SZ2120-1/R, 
SZ2130-1/R, SZ2140-1/R, 
SZ2141-1/R
 

Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szafy:
SZ2110-1/R, SZ2120-1/R, 
SZ2130-1/R, SZ2140-1/R, 
SZ2141-1/R
 

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szafy:
SZ3110-1/R, SZ3120-1/R, SZ3130-1/R,
SZ3140-1/R, SZ3141-1/R
 

Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szafy:
SZ3110-1/R, SZ3120-1/R, SZ3130-1/R,
SZ3140-1/R, SZ3141-1/R
 

Nakładka potrójna na ścianę 
tylną szafy:
SZ3110-1/R, SZ3120-1/R, SZ3130-1/R,
SZ3140-1/R, SZ3141-1/R
 

Nakładka pojedyncza  na ścianę 
tylną szafy:
SZ4110-1/R, SZ4120-1/R, SZ4130-1/R,
SZ4160-1/R, SZ4121-1/R, SZ4122-1/R,
SZ4123-1/R, SZ4141-1/R, SZ4142-1/R,
SZ4143-1/R
 

Nakładka podwójna  na ścianę 
tylną szafy:
SZ4110-1/R, SZ4120-1/R, SZ4130-1/R,
SZ4160-1/R, SZ4121-1/R, SZ4122-1/R,
SZ4123-1/R, SZ4141-1/R, SZ4142-1/R,
SZ4143-1/R
 

Nakładka potrójna  na ścianę 
tylną szafy:
SZ4110-1/R, SZ4120-1/R, SZ4130-1/R,
SZ4160-1/R, SZ4121-1/R, SZ4122-1/R,
SZ4123-1/R, SZ4141-1/R, SZ4142-1/R,
SZ4143-1/R
 

NAZWA I OPIS

SZN20-1

SZN20-2

SZN30-1

SZN30-2

SZN30-3

SZN40-1

SZN40-2

SZN40-3

12



  SZAFY I REGAŁY

120

100

140

43

43

43

43

43

43

43

81,5

81,5

81,5

81,5

117,3

117,3

117,3

SZ2470/R

SZ2570/R

SZ2670/R

SZ2770/R

SZ3670/R

SZ3570/R

SZ3470/R

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

677,00

806,00

899,00

982,00

831,00

957,00

1 025,00

      SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

160

140

120

100

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm
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  SZAFY I REGAŁY

160

120

140

120

120

140

140

43

43

43

43

43

43

43

117,3

152

152

188

188

188

188

SZ3770/R

SZ4570/R

SZ4670/R

SZ5570/R

SZ5576/R

SZ5670/R

SZ5676/R

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

1 103,00

1 192,00

1 291,00

1 409,00

1 425,00

1 564,00

1 594,00

      SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice 
drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Szafa ubraniowo-aktowa zamykana drzwiami 
przesuwnymi
Wieńce wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe elementy i półki 

18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice drzwi oraz 
elementy jezdne drzwi  metalowe, wysuwany drążek na garderobę

Szafa ubraniowo-aktowa zamykana drzwiami 
przesuwnymi
Wieńce wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe elementy i półki 

18 mm,  cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, prowadnice drzwi oraz 
elementy jezdne drzwi  metalowe, wysuwany drążek na garderobę

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm
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  SZAFY I REGAŁY

80

100

120

140

80

100

120

43

43

43

43

43

43

43

81,5

81,5

81,5

81,5

117,3

117,3

117,3

SZ2180-1/R

SZ2180-0/R

SZ2480-1/R

SZ2480-0/R

SZ2580-1/R

SZ2580-0/R

SZ2680-1/R

SZ2680-0/R

SZ3180-1/R

SZ3180-0/R

SZ3480-1/R

SZ3480-0/R

SZ3580-1/R

SZ3580-0/R

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

906,00

974,00

1 170,00

1 371,00

1 080,00

1 151,00

1 473,00

      SZAFY Z ZAMKNIĘCIEM ŻALUZJOWYM (ŻALUZJE PIONOWE)

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm
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  SZAFY I REGAŁY

140

100

120

120

43

43

43

43

117,3

188

188

188

SZ3680-1/R

SZ3680-0/R

SZ5480-1/R

SZ5580-1/R

SZ5586-1/R

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

1 618,00

1 669,00

1 957,00

2 030,00

      SZAFY Z ZAMKNIĘCIEM ŻALUZJOWYM (ŻALUZJE PIONOWE)

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy

Szafa ubraniowo-aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, cokół wysokości 6 cm, zamek meblowy, w części 
ubraniowej wysuwany drążek

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 4 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

R egulatory 6 szt. mocowane do cokołu, regulacja w zakresie 2 cm

16



B

  SZAFY I REGAŁY

100

100

80

80

120

120

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

75

75

75

75

75

75

     NAKŁADKI AKUSTYCZNE HUSH PADS NA ŚCIANY TYLNE SZAF Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI I ŻALUZJOWYMI 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL
X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)

Gł. Wys.Szer.

616,00

715,00

539,00

616,00

715,00

825,00

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ2470
drzwi żaluzjowe:
SZ2480-0, SZ2180-1

 
Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ2470
drzwi żaluzjowe:
SZ2480-0, SZ2180-1

 
Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ2570
drzwi żaluzjowe:
SZ2580-0, SZ2580-1

 
Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ2570
drzwi żaluzjowe:
SZ2580-0, SZ2580-1

 

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi żaluzjowe:
SZ2180-0, SZ2180-1

 

Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi żaluzjowe:
SZ2180-0, SZ2180-1

 

NAZWA I OPIS

17

140

140

1,7

1,7

75

75

770,00

935,00

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ2670
drzwi żaluzjowe:
SZ2680-0, SZ2680-1

 
Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ2670
drzwi żaluzjowe:
SZ2680-0, SZ2680-1

 

80 1,7 110,8 627,00

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ2670
drzwi żaluzjowe:
SZ2680-0, SZ2680-1

 

SZN20-1

SZN20-2

SZN21-1

SZN21-2

SZN22-1

SZN22-2

SZN23-1

SZN23-2

SZN30-1



B

  SZAFY I REGAŁY

     NAKŁADKI AKUSTYCZNE HUSH PADS NA ŚCIANY TYLNE SZAF Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL
X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)

Gł. Wys.Szer.
NAZWA I OPIS

18

80

80

1,7

1,7

110,8

110,8

693,00

781,00

Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi żaluzjowe:
SZ3180-0, SZ3180-1

 

Nakładka potrójna na ścianę
 tylną szaf:
drzwi żaluzjowe:
SZ3180-0, SZ3180-1

 

100 1,7 110,8 726,00

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3470
drzwi żaluzjowe:
SZ3480-0, SZ3480-1

 

100

100

1,7

1,7

110,8

110,8

805,00

902,00

Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3470
drzwi żaluzjowe:
SZ3480-0, SZ3480-1

 
Nakładka potrójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3470
drzwi żaluzjowe:
SZ3480-0, SZ3480-1

 

120

120

120

1,7

1,7

1,7

110,8

110,8

110,8

849,00

942,00

1 046,00

Nakładka pojedycza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3570
drzwi żaluzjowe:
SZ3580-0, SZ3580-1

 
Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3570
drzwi żaluzjowe:
SZ3580-0, SZ3580-1

 
Nakładka potrójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3570
drzwi żaluzjowe:
SZ3580-0, SZ3580-1

 

140 1,7 110,8 976,00

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3670
drzwi żaluzjowe:
SZ3680-0, SZ3680-1

 

SZN30-2

SZN30-3

SZN31-1

SZN31-2

SZN31-3

SZN32-1

SZN32-2

SZN32-3

SZN33-1



B

  SZAFY I REGAŁY

     NAKŁADKI AKUSTYCZNE HUSH PADS NA ŚCIANY TYLNE SZAF Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL
X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)

Gł. Wys.Szer.
NAZWA I OPIS

19

140

140

1,7

1,7

110,8

110,8

1045,00

1 144,00

Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3670
drzwi żaluzjowe:
SZ3680-0, SZ3680-1

 
Nakładka potrójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ3670
drzwi żaluzjowe:
SZ3680-0, SZ3680-1

 

120

120

120

1,7

1,7

1,7

145,5

145,5

145,5

1 019,00

1 130,00

1 254,00

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ4570

 
Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ4570

 
Nakładka potrójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ4570

 

140

140

140

1,7

1,7

1,7

145,5

145,5

145,5

1 166,00

1 254,00

1 353,00

Nakładka pojedyncza na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ4670

 
Nakładka podwójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ4670

 Nakładka potrójna na ścianę 
tylną szaf:
drzwi przesuwne:
SZ4670

 

SZN33-2

SZN33-3

SZN42-1

SZN42-2

SZN42-3

SZN43-1

SZN43-2

SZN43-3



  SZAFY I REGAŁY

80

100

120

160

80

100

120

60

60

43

43

60

60

43

74

74

74

74

74

74

74

SZ1177-0

SZ1477-0

SZ1570-0

SZ1770-0

SZ1188-0

SZ1188-1

SZ1488-0

SZ1488-1

SZ1580-0

SZ1580-1

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

617,00

732,00

738,00

871,00

920,00

975,00

1 101,00

      SZAFY DOSTAWNE DO BIUREK 1 POZIOM NA SEGREGATORY + POZIOM DODATKOWY

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy, 
prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Wysokość szafy dostawnej: 74 cm  

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy, 
prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe

Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy, 
prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe
Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

Szafa aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa pośrodku szafy,  stopki 
z regulacją wysokości, zamek meblowy, 

Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy
Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

20

Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy
Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy
Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy
Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi  metalowe



  SZAFY I REGAŁY

160 43

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

1 440,00

      SZAFY DOSTAWNE DO BIUREK 1 POZIOM NA SEGREGATORY + POZIOM DODATKOWY

74

SZ1780-0

SZ1780-1

       AKCESORIA - DOPŁATA

   Zamek gałkowy (kolor satyna) - DOPŁATA

   Zamek szyfrowy do drzwi prawych
   (kolor biały/czarny). Zamek do stosowania jedynie w 
   drzwiach skrzydłowych - DOPŁATA

  Klucz awaryjny + igła do odkodowania szyfru.

EU Z07

EU Z03

EU Z02

43,00

90,00

116,00

Klucz główny „master”.

Wkładka zamka z kluczem łamanym i 
kluczem prostym.

Dodatkowa półka do szafy szer. 80 cm z płyty
gr.18mm.

Dodatkowa półka do szafy szer. 80 cm z płyty
gr.25mm.

Metalowa półka do szaf szr. 80 cm z 
możliwością podwieszania zawieszek na 
dokumenty. 

Dodatkowa półka do szafy szer. 40 cm z płyty
gr.18mm.

EU Z05

EU Z06 62,00

79,00

   Klucz demontujący wkładkę zamka.EU Z04 42,00

EU P01-1

EU P01-2

EU M01

EU P08

76,4

76,4

76,4

36,4

35,5

35,5

35,5

35,5

1,8

2,5

4

1,8

Dopłata za perforację boków szaf na całej wysokości . 

EU OH2

EU OH3

EU OH4

EU OH5

EU OH6

3OH

5OH

6OH

4OH

2OH

21

48,00

35,00

55,00

136,00

28,00

33,00

45,00

56,00

68,00

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 14 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy
Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 

Szafa aktowa żaluzjowa
Lamele żaluzji szerokości 30 mm
Wieńce i półki wykonane z płyty melaminowanej 25 mm, pozostałe 
elementy 18 mm, stopki z regulacją wysokości, zamek meblowy
Wysokość szafy dostawnej: 74 cm 



WYMIARY (cm)
SYMBOL NAZWA I OPIS

Gł. Wys.Szer.

X: OPCJE BLATU - CENA
CENA (PLN)

       AKCESORIA - DOPŁATA

RYSUNEK

  SZAFY I REGAŁY

EU C01

EU S01

EU D01

EU D02

EU D03

EU D04

Dopłata za drzwi szklane (szkło bezbarwne lub satyna) w 
ramce aluminium anodowane dla szaf 
SZ2230-1/R, SZ3230-1/R, SZ4223-1/R, 
SZ5223-1/R, SZ6223-1/R. 
Do symbolu szafy dopisujemy -A + typ szkła 
np. SZ2230-1/R-A satyna    

Dopłata za zawias z funkcją cichego domyku. Podana cena za 
1szt. zawiasu. Ilości zawiasów w zależności od 
wysokości szafy: 
2 OH- 4szt, 3 OH- 4 szt, 4 OH- 6 szt, 
5 OH- 6 szt, 6 OH- 8 szt.    

Dopłata za podpórki półki z zabezpieczeniem przed 
wypadnięciem (4szt). Dopłata do jednej półki.    

Dopłata za drzwi szklane (szkło bezbarwne lub satyna) w 
ramce aluminium anodowane dla szaf 
SZ2130-1/R, SZ3130-1/R, SZ4123-1/R, 
SZ4143-1/R, SZ5123-1/R, SZ5143-1/R, 
SZ6123-1/R, SZ6143-1/R. 
Do symbolu szafy dopisujemy -A + typ szkła 
np. SZ2230-1/R-A satyna    

Dopłata za drzwi szklane (szkło bezbarwne lub satyna) w 
ramce aluminium anodowane dla szaf 
SZ4230-1/R. Do symbolu szafy 
dopisujemy -A + typ szkła 
np. SZ4230-1/R-A satyna    

Dopłata za drzwi szklane (szkło bezbarwne lub satyna) w 
ramce aluminium anodowane dla szaf 
SZ4130-1/R. Do symbolu szafy 
dopisujemy -A + typ szkła 
np. SZ4130-1/R-A satyna    

22

PROFIL Z1

PROFIL Z1

PROFIL Z1

PROFIL Z1

11,00

10,00

154,00

297,00

187,00

352,00

Dopłata za korpus szaf klejony fabrycznie.
Opcję należy zgłaszać na etapie zamówienia 

EU KL2

EU KL3

EU KL4

EU KL5

EU KL6

3OH

5OH

6OH

4OH

2OH 30,00

35,00

45,00

50,00

56,00



REGAŁY WIZERUNKOWE:

Kolekcja regałów wizerunkowych przeznaczona jest do zaaranżowanych na planie otwartego biura  stref regeneracyjnych,
 ,biblioteczek. 

Kolekcja składa się z dwóch indywidualnie zaprojektowanych modeli, a każdy z nich cechuje oryginalna forma oraz technologia 
wykonania .

miejsc formalnych i nieformalnych spotkań

RW-1

RW-2

23



  SZAFY I REGAŁY

     REGAŁY WIZERUNKOWE 

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

43

43

234

240

234

188

RW-1

RW-2

4 515,00

3 423,00

Regał wizerunkowy
-rama podtrzymująca półki o przekroju 60x40 mm 
wykonana z litego, woskowanego drewna dębowego,
-półki poziome grubość 36 mm
-przegrody pionowe grubość 18 mm
-4 sztuki szafek zamykanych drzwiczkami z 
zamknięciem Push to Open
-Standardowo drzwiczki wykonane są z płyty 
melaminowanej 

Regał wizerunkowy,

-półki poziome z przegródkami pionowymi 
organizującymi przestrzeń na szafki zamykane 
drzwiami otwieranymi push to open
oraz półki otwarte przelotowe.
    

24

     REGAŁY WIZERUNKOWE 

RW-1-OPCJA 1 399,00 Rama dębowa lakierowana na kolor czarny lub 
biały, z widocznym rysunkiem drewna

RW-1-OPCJA 2 515,00 Drzwiczki wykonane z nano laminatu Fenix - 
kolor: biały i czarny. Cena za komplet 4 sztuk.

RW-1-OPCJA 3 538,00 Drzwiczki z MDF lakierowanego na dowolny 
kolor RAL. Cena za komplet 4 sztuk.



KONTENERY&CARGO

WERSJE KONTENERÓW:

W zależności od konstrukcji szuflad dostępne są następujące typy 
kontenerów:
- z szufladami plastikowymi - maksymalne obciążenie szuflad z wysuwem 
3/4 wynosi 22 Kg a szuflad z wysuwem pełnym 45 kg.

-z szufladami metalowymi- 

-z szufladami z bokami metalowymi typu Multi Tech

Kontenery można wyposażyć w uchwyty ze standardowej kolekcji Furniko 
lub w listwę uchwytową dostępną w standardowej kolorystyce Furniko dla 
elementów metalowych. 

Kontenery produkowane są zarówno w wersji mobilnej
na kółkach jako kontenery podbiurkowe oraz w wersji na stopkach z
przeznaczeniem jako kontenery dostawiane do biurek. Należy zwrócić
uwagę, że kontenery mobilne głębokości 80 cm przeznaczone są 
wyłącznie do biurek bez ścianki frontowej.

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI:

Kontenery z szufladami plastikowymi i metalowymi wyposażone są w 
wysokiej klasy prowadnice łożyskowe przeznaczone do dużych obciążeń. 
Szuflada jest tak skonstruowana, że prowadnica po wysunięciu szuflady 
jest całkowicie niewidoczna. Wnętrze szuflady można dodatkowo dzielić za
pomocą systemowych przegród. Szuflady plastikowe i metalowe z ramami 
na teczki zawieszane posiadają prowadnice z funkcją pełnego wysuwu. 
Wybrane modele kontenerów zszufladami plastikowymi i metalowymi 
wyposażone są w piórniki stanowiące odrębną szufladę. Piórniki są 
wykonane z plastiku i montowanesą na prowadnicach łożyskowych.
Kontenery z szufladami Multi Tech wyposażone są w prowadnice rolkowe. 
Za dodatkową opłatą szuflady metalowe System Top 2000 oraz szuflady 
Multi Tech można wyposażyć w system cichego domykania. 

maksymalne obciążenie szuflad z wysuwem 3/4 
wynosi 25 Kg a szuflad z wysuwem pełnym 45 kg.

ELEMENTY PŁYTOWE:

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej
obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie.
Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego
dostawcy- austriackiej firmy EGGER. Płyty dostępne są w dekorach 
jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.
Stosowane są następujące grubości płyt: 25 mm blaty kontenerów, 18 mm-
pozostałe elementy konstrukcyjne korpusów kontenerów, fronty szuflad.

ZAMKI MEBLOWE:

Wszystkie kontenery wyposażone są standardowo w zamki
centralne ryglujące jednocześnie wszystkie szuflady. Kontenery w wersji z 
szufladami metalowymi posiadają zamontowany mechanizm zapobiegający 
wysunięciu jednocześnie więcej niż jednej szuflady.

   
 

NAKŁADKI TAPICEROWANE NA TOP:

Nakładki tapicerowane dostępne są jako opcja tylko dla kontenerów 
podblatowych typu RA. Kontenery oznaczone tym symbolem posiadają w 
opisie informację o możliwości zastosowania opcjonalnej nakładki 
tapicerowanej umożliwiającej wykorzystanie kontenera jako siedzisko.

UWAGA: Maksymalne obciążenie kontenera z nakładką tapicerowaną wynosi 
100kg. 

TKANINY:

I Grupa Cenowa: Cara, Evo, Next,
II Grupa Cenowa: Sprint, Xtreme,
III Grupa Cenowa: Blazer, Synergy,

Szczegóły dotyczące właściwości tkanin oraz pełna kolorystyka znajdują się w 
oddzielnym wzorniku tkanin Furniko.

Wzornik jest dostępny do pobrania w wersji cyfrowej pod adresem: 
http://www.furniko.pl/do-pobrania/

Każdy zamek wyposażony jest w dwa klucze w tym jeden łamany z 
oznaczonym indywidualnym numerem zamka. W standardzie zamki 
wyposażone są w system „prestige”, czyli możliwość wymiany bębenków.
Dodatkowo system zapewnia możliwość zamówienia klucza otwierającego
wszystkie zamki „Master key”, oraz klucza serwisowego służącego do 
wymiany wkładek zamka. W systemie „prestige” istnieje także możliwość
kompletowania dowolnych zestawów mebli otwieranych jednym kluczem-
na przykład w ramach jednego stanowiska pracy lub w jednym pomieszczeniu.
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WZORY UCHWYTÓW

UCHWYTY rozstaw 128 mm

UN13

FA01

UN87

RE10C24

C31

UA02
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43

43

60

60

62

62

RB14-0-U

RB14-0-B

RB14-1-U

RB14-2-U

RB14-1-B

RB14-2-B

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

591,00

613,00

756,00

778,00

487,00

509,00

487,00

613,00

778,00

509,00

756,00

591,00

      KONTENERY PODBLATOWE

43

60

43

60

43

43

60

60

54

54

26

43

60

43

60

RA14-0-U

RA14-0-B

RA14-1-U

RA14-2-U

RA14-1-B

RA14-2-B

- trzy równe szuflady plastikowe
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

- trzy równe szuflady metalowe - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

- trzy równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

- trzy równe szuflady plastikowe
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne

- trzy równe szuflady metalowe - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne

- trzy równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne

- trzy równe szuflady plastikowe
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

- trzy równe szuflady metalowe - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika
- m

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

ożliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- trzy równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika
- m

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

ożliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- trzy równe szuflady plastikowe
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- 
- m

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
ożliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- trzy równe szuflady metalowe - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- 
- m

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
ożliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- trzy równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- 
- m

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
ożliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top
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43 60 62

RB17-0-U

RB17-1-U

RB17-2-U

RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

639,00

861,00

571,00

593,00

884,00

662,00

      KONTENERY PODBLATOWE

RB17-0-B

RB17-1-B

RB17-2-B

43 60 62

43

60

43

60

43

43

60

60

54

54

27

43

60

43

60

639,00

861,00

571,00

593,00

884,00

662,00

- piórnik + 3 x szuflada
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

- piórnik + 3 x szuflada - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

- piórnik + 3 x szuflada, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

- piórnik + 3 x szuflada
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

- uchwyty według standardowego wzornika
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + 3 x szuflada - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + 3 x szuflada, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + 3 x szuflada
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne- 
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + 3 x szuflada - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne- 
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + 3 x szuflada, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne- 
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + 3 x szuflada
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne- 

- piórnik + 3 x szuflada - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne- 

- piórnik + 3 x szuflada, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne- 

RA17-0-U

RA17-1-U

RA17-2-U

RA17-0-B

RA17-1-B

RA17-2-B
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RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

      KONTENERY PODBLATOWE      KONTENERY PODBLATOWE

RB15-0-U

RB15-0-B

RB15-1-U

RB15-1-B

RB15-2-U

RB15-2-B

620,00

698,00

930,00

643,00

908,00

676,00

43

43

60

60

62

62

43

60

43

60

33

33

60

60

62

62

RB24-2-U

RB24-2-B

466,00

488,00

33

60

33

60

28

- piórnik + szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane
- prowadnice łożyskowe, 
- prowadnice szuflady na teczki zawieszane - pełen wysuw,pozostałe 3/4

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady metalowe
- piórnik + szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane
- prowadnice łożyskowe - system TOP 2000
- prowadnice szuflady na teczki zawieszane - pełen wysuw,pozostałe 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech
- piórnik + szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane
- prowadnice rolkowe - wysuw 3/4
- boki metalowe typu Multi Tech
- uchwyty według standardowego wzornika

- piórnik + szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane
- prowadnice łożyskowe, 
- prowadnice szuflady na teczki zawieszane - pełen wysuw,pozostałe 3/4

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne- 

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne

- piórnik + szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane
- prowadnice łożyskowe - system TOP 2000
- prowadnice szuflady na teczki zawieszane - pełen wysuw,pozostałe 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne

- piórnik + szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane
- prowadnice rolkowe - wysuw 3/4
- boki metalowe typu Multi Tech
- 

- trzy równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

- trzy równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech
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507,00

524,00

676,00

693,00

427,00

444,00

505,00

602,00

787,00

522,00

770,00

585,00
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- dwie równe szuflady plastikowe
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- dwie równe szuflady metalowe - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- dwie równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- dwie równe szuflady plastikowe
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- dwie równe szuflady metalowe - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- dwie równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + dwie równe szuflady
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

-piórnik + dwie równe szuflady - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik +dwie równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + dwie równe szuflady
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

-piórnik + dwie równe szuflady - system TOP 2000
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady metalowe

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik +dwie równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top
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593,00
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Kontener pod biurko - szuflady plastikowe
- piórnik + jedna głęboka szuflada  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

Kontener pod biurko - szuflady metalowe
-  piórnik + jedna głęboka szuflada  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech
- piórnik + jedna głęboka szuflada  
- prowadnice rolkowe wysuw 3/4
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- piórnik + jedna głęboka szuflada  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4

Kontener pod biurko - szuflady plastikowe

- uchwyty według standardowego wzornika
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

Kontener pod biurko - szuflady metalowe
- piórnik + jedna głęboka szuflada - system Top 2000  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech
- piórnik + jedna głęboka szuflada , boki typu Multi Tech 
- prowadnice rolkowe wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika
- możliwość zastosowania nakładki tapicerowanej na top

- dwie równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

- dwie równe szuflady, boki typu Multi Tech
- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- 

Kontener pod biurko - szuflady Multi Tech

bez uchwytów otwieranie szuflad boczne
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703,00

730,00

960,00

988,00

602,00

629,00

654,00

780,00

1 127,00

682,00

1 099,00

753,00
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Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- cztery równe szuflady plastikowe  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady metalowe
-  cztery równe szuflady metalowe - system Top 2000  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener pod dostawny - szuflady Multi Tech
- cztery równe szuflady, boki metalowe Multi Tech  
- prowadnice rolkowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- cztery równe szuflady plastikowe  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady metalowe
-  cztery równe szuflady metalowe - system Top 2000  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech
- cztery równe szuflady, boki metalowe Multi Tech  
- prowadnice rolkowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech
- cztery równe szuflady, boki metalowe Multi Tech , gł. 50 cm
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady metalowe
-  cztery równe szuflady metalowe - system Top 2000 , gł. 75 cm
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- cztery równe szuflady plastikowe, gł. 50cm  
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady metalowe
-  cztery równe szuflady metalowe - system Top 2000, gł 75 cm 
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener pod dostawny - szuflady Multi Tech
- cztery równe szuflady, boki metalowe Multi Tech , gł. 50 cm 
- prowadnice rolkowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- cztery równe szuflady plastikowe, gł. 50 cm
- prowadnice łożyskowe wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne
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776,00

804,00

1 081,00
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677,00

705,00

755,00

862,00

1 299,00
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1 271,00

835,00
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Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane 
- prowadnice łożyskowe, szuflada na teczki pełen wysuw, pozostałe 
szuflady 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady metalowe
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane  - Top 2000 
- prowadnice łożyskowe, szuflada na teczki pełen wysuw, 
pozostałe szuflady 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech

- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane

- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane 
- prowadnice łożyskowe, szuflada na teczki pełen wysuw, pozostałe 
szuflady 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech

- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane

- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady metalowe
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane  -  Top 2000 
- prowadnice łożyskowe, szuflada na teczki pełen wysuw, pozostałe 
szuflady 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane , gł. 50 cm

- prowadnice łożyskowe, szuflada na teczki pełen wysuw, pozostałe 
szuflady 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady metalowe
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane - Top 2000, gł 
75 cm, prowadnice łożyskowe
-  szuflada na teczki pełen wysuw, pozostałe szuflady 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech

- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane, gł. 50 cm

- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane , gł. 50 cm

- prowadnice łożyskowe, szuflada na teczki pełen wysuw, pozostałe 
szuflady 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady metalowe
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane - Top 2000, gł 
75 cm, prowadnice łożyskowe 
-  szuflada na teczki pełen wysuw, pozostałe szuflady 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech

- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- piórnik + 2x szuflada + szuflada z ramą na teczki zawieszane, gł. 50 cm

- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika
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1 078,00

705,00
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858,00

1 316,00
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1 289,00

830,00

      KONTENERY DOSTAWNE DO BIUREK

43

43

80

80

43

60

43

60

43

80

43

80

33

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- piórnik + 4x szuflada 
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady metalowe
- piórnik + 4x szuflada metalowa - system  Top 2000 
- prowadnice łożyskowe, wysuw  3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech

- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- piórnik + 4x szuflada, boki metalowe Multi Tech

- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- piórnik + 4x szuflada 
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady metalowe
- piórnik + 4x szuflada metalowa - system  Top 2000 
- prowadnice łożyskowe, wysuw  3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech

- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- piórnik + 4x szuflada, boki metalowe Multi Tech

- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- piórnik + 4x szuflada, gł. 50 cm
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady metalowe
- piórnik + 4x szuflada metalowa - system  Top 2000, gł. 75cm
- prowadnice łożyskowe, wysuw  3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech

- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- piórnik + 4x szuflada, boki metalowe Multi Tech, gł. 50 cm

- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- uchwyty według standardowego wzornika

Kontener dostawny - szuflady plastikowe
- piórnik + 4x szuflada, gł.50 cm 
- prowadnice łożyskowe, wysuw 3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady metalowe
- piórnik + 4x szuflada metalowa - system  Top 2000, gł. 75 cm 
- prowadnice łożyskowe, wysuw  3/4
- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne

Kontener dostawny - szuflady Multi Tech

- prowadnice rolkowe, wysuw 3/4
- piórnik + 4x szuflada, boki metalowe Multi Tech, gł. 50 cm

- wys. kontenera dostawnego 74 cm 
- bez uchwytów, otwieranie szuflad boczne
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RYSUNEK
WYMIARY (cm)

SYMBOL NAZWA I OPISCENA (PLN)
Gł. Wys.Szer.

1 492,00

      CARGO DOSTAWNE DO BIUREK 

Cargo dostawne do biurka z wysuwaną szufladą
- trzy półki na segregatory 
- szuflady łożyskowe do dużych obciążeń, pełen wysuw
- uchwyty według standardowego wzornika

WYMIARY (cm)
SYMBOL NAZWA I OPIS

Gł. Wys.Szer.

X: OPCJE BLATU - CENA
CENA (PLN)

       AKCESORIA - DOPŁATA

RYSUNEK

   Zamek szyfrowy do kontenera z szufladami 
   multi tech i  plastikowymi (kolor biały/czarny)
   - DOPŁATA

  Nakładka tapicerowana na top kontenera 
  podblatowego. Do zastosowania wyłącznie z 
  kontenerami typu RA.

  Klucz awaryjny + igła do odkodowania szyfru.

EU Z08

EU N01

EU Z02

80,00

116,00

I III
RYSUNEK

WYMIARY (cm)
SYMBOL

X: GRUPA CENOWA TKANIN (PLN)

Gł. Wys.Szer.
NAZWA I OPIS

       NAKŁADKA TAPICEROWANA NA TOP KONTENERÓW PODBLATOWYCH

34

II

227,00 279,00 374,00

   Zamek gałkowy (kolor satyna) - DOPŁATA
EU Z03

43,00

   Zamek szyfrowy do kontenera z szufladami 
   metalowymi (kolor biały/czarny)
   - DOPŁATA

EU Z09 80,00



Wkładka piórnik do szuflady

 Przegródka do szuflad metalowych TOP2000.

EU Z14

EU Z15

EU DMK1

EU DMK2

37,00

26,00

Cichy domyk do szuflad metalowych Top 2000. 
(dopłata do każdej szuflady - nie dotyczy piórników) 

Cichy domyk do szuflad Multi Tech. (dopłata do 
każdej szuflady - nie dotyczy piórników)

WYMIARY (cm)
SYMBOL NAZWA I OPIS

Gł. Wys.Szer.

X: OPCJE BLATU - CENA
CENA (PLN)

       AKCESORIA - DOPŁATA

RYSUNEK
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 Przegródka do szuflad plastikowych.EU Z16

54,00

22,00

13,00

Klucz główny „master”.

Wkładka zamka z kluczem łamanym i 
kluczem prostym.

EU Z05

EU Z06
62,00

79,00

   Klucz demontujący wkładkę zamka.EU Z04
42,00



UWAGI:

1. Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami netto bez podatku VAT.

2. Podane ceny nie uwzględniają kosztów montażu mebli.
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