
OPISY SZAF GOSPODARCZYCH 

 

1.             Szafa gospodarcza BHP ubraniowo-półkowa:  BHP800/2UP 
 

 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w trzy półki z lewej strony, natomiast z 

prawej, w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora posiada 

również podział  wewnętrzny (czyste/ brudne). Szafa wykonana jest z blachy czarnej o 

grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) 

standardowo w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).  Zamykana zamkiem krzywkowym w 

systemie MASTER KEY. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej 

(malowanej) o grubości 1.0mm 

Wymiary szafy: 800x490x1800mm 
 

 

 



2. Szafa gospodarcza BHP ubraniowo-półkowa:  BHP/2UPT  (NOWOŚĆ) 
 
Szafa gospodarcza BHP ubraniowo-półkowa  2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydła drzwi 
uchylnych na zawiasach kołkowych. Lewa komora szafki wyposażona w 4 półki stałe;  prawa 
komora posiada górną półkę, poniżej drążek na wieszaki ubraniowe oraz wieszaki boczne. 

Udźwig półki: 45 kg. W drzwiach szafy wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z 
blachy czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- 
poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem 
ryglującym w 3 punktach. 
 
Wymiary szafy: 600x490x1800mm 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Szafa gospodarczo-sanitarna  BHP 2-drzwiowa: BHP/2SPT (NOWOŚĆ) 
 
 Szafa gospodarczo-sanitarna  BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych na 
zawiasach kołkowych. Lewa strona szafki wyposażona jest w 4 półki stałe oraz przestrzeń  np.  
na wiadro. Prawa strona szafy przystosowana jest do przechowywania narzędzi do 
sprzątania: szczotek, mopów, itp. Udźwig półki: 45 kg. W drzwiach szafy wykonane są otwory 
wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami 
proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) standardowo w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). 
Zamykana zamkiem ryglującym w 3 punktach. 
 
Wymiary szafy: 600x490x1800mm 
 

 
 



 

 

 

 

 

4. Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa: BHP/2PT (NOWOŚĆ) 
 
 Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydła drzwi uchylnych na zawiasach 
kołkowych oraz wyposażona jest w 4 stałe półki stałe. Udźwig półki: 45 kg. W drzwiach szafy 
wykonane są otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0.6mm-
1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) standardowo w 
kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Zamykana zamkiem ryglującym w 3 punktach. 
 
Wymiary szafy: 600x490x1800mm 
 
 

 


