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Szafy metalowe | Magazynowe
Szafa metalowa magazynowa SM-120
Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania. Doskona-
le sprawdzi się zarówno na zapleczu hali sportowej czy szkoły, jak  
i w magazynach oraz w sklepach. 
Szafę charakteryzuje solidna metalowa konstrukcja.

Wymiary: 
Szerokość: 120 cm 
Głębokość: 49 cm 
Wysokość: 200 cm

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035) 
Niebieski (RAL 5010)

Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%

Szafa metalowa na sprzęt sportowy  
SM-120-SPORT1
Niezwykle funkcjonalna, pojemna i solidna szafa metalowa, przeznaczona 
do przechowywania sprzętu i akcesoriów sportowych. Pojemna komora 
pomieści dużą ilość sprzętu, a półki pozwolą na wygodne uporządkowanie 
wszystkich drobnych elementów wyposażenia.

Wymiary: 
Szerokość: 120 cm 
Głębokość: 49 cm 
Wysokość: 200 cm

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035) 
Niebieski (RAL 5010)
 
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7% 

Wózek na piłki przejezdny (do szafy SM-120-SPORT1)
Idealne uzupełnienie szafy metalowej SM-120-SPORT1. Wózek umożliwia przewożenie piłek i innych 
akcesoriów sportowych. Wykonany z metalu, gwarantuje trwałość i wysoką jakość.

Wymiary: 
Szerokość: 51,8 cm 
Głębokość: 45,1 cm 
Wysokość całkowita: 68,7 cm

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035)
Niebieski (RAL 5010)
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Szafy metalowe | Ubraniowe
Szafa metalowa ubraniowa pojedyncza
Szafa charakteryzuje się jednokomorowym przedziałem o szerokości 30, 40 lub 50 cm, co gwarantuje odpowiednią ilość miejsca nie tylko do 
przechowywania odzieży czy elementów garderoby, ale także przedmiotów podręcznych. Dodatkowym elementem wyposażenia szafy jest 
ławka o wysokości 40 cm, podnosząca walory użytkowe produktu.

Szafa ubraniowa pojedyncza 
na cokole

Szafa ubraniowa pojedyncza 
na ławce

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%

Nr art. Szafa metalowa ubraniowa pojedyncza Wymiary (HxSxG)

76-30 Szafa metalowa ubraniowa SM-30-1. Szafa 
1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole.

180x30x49 cm

76-30-2 Szafa metalowa ubraniowa z ławką  
SML-30-1. Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, 
na ławce z listwami drewnianymi (wyso-
kość ławki 40 cm).

210x30x49 cm

76-40 Szafa metalowa ubraniowa SM-40-1. Szafa 
1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole.

180x40x49 cm

76-40-2 Szafa metalowa ubraniowa z ławką  
SML-40-1. Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, 
na ławce z listwami drewnianymi (wyso-
kość ławki 40 cm).

210x40x49 cm

76-50 Szafa metalowa ubraniowa SM-50-1. Szafa 
1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole.

180x50x49 cm

76-50-2 Szafa metalowa ubraniowa z ławką  
SML-50-1. Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, 
na ławce z listwami drewnianymi (wyso-
kość ławki 40 cm).

210x50x49 cm

Szafa metalowa ubraniowa (podwójna) 
Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole lub na ławce  
z listwami drewnianymi. Funkcjonalna, służąca do przechowywania 
przedmiotów osobistych i garderoby. Niezastąpiona jako 
wyposażenie szatni lub zaplecza obiektu sportowego.
W każdej komorze szafy znajduje się półka oraz haczyki. Szafa 
wyposażona jest w zamek.

Nr art. Szafa metalowa ubraniowa podwójna Wymiary (HxSxG)

76-60 Szafa metalowa ubraniowa SM-60-2. 
Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
cokole.

180x60x49 cm

76-60-2 Szafa metalowa ubraniowa z ławką 
SML-60-2. Szafa 2-drzwiowa, 2-ko-
morowa, na ławce z listwami drew-
nianymi (wysokość ławki 40 cm).

210x60x49 cm

76-80 Szafa metalowa ubraniowa SM-80-2. 
Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
cokole.

180x80x49 cm

76-80-2 Szafa metalowa ubraniowa z ławką 
SML-80-2. Szafa 2-drzwiowa, 2-ko-
morowa, na ławce z listwami drew-
nianymi (wysokość ławki 40 cm).

210x80x49 cm

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%  

Szafa ubraniowa podwójna 
na ławce

Szafa ubraniowa podwójna 
na cokole
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Szafa metalowa ubraniowa potrójna
Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole lub ławce z listwami drewnianymi. Funkcjonalna, służąca do przechowywania przedmiotów 
osobistych i garderoby. Niezastąpiona jako wyposażenie szatni lub zaplecza obiektu sportowego. W każdej komorze szafy znajduje się półka 
oraz haczyki. Szafa wyposażona jest w zamek.

Szafy metalowe | Ubraniowe

Szafa ubraniowa potrójna 
na cokole

Szafa ubraniowa potrójna 
na ławce

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%

Nr art. Szafa metalowa ubraniowa 
potrójna

Wymiary (HxSxG)

76-90 Szafa metalowa ubraniowa 
SM-90-3. Szafa 3-drzwiowa, 
3-komorowa, na cokole.

180x90x49 cm

76-90-2 Szafa metalowa ubraniowa, 
z ławką SML-90-3. Szafa 
3-drzwiowa, 3-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210x90x49 cm

76-120 Szafa metalowa ubraniowa 
SM-120-3. Szafa 3-drzwio-
wa, 3-komorowa, na cokole.

180x120x49 cm

76-120-2 Szafa metalowa ubraniowa, 
z ławką SML-120-3. Szafa 
3-drzwiowa, 3-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210x120x49 cm

Szafa metalowa ubraniowa z drzwiami typu „L” 
Szafa 2-drzwiowa (2-komorowa) lub 4-drzwiowa (4-komorowa), na cokole lub ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40 cm). 
Konstrukcja zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni.

Nr art. Szafa metalowa ubraniowa z drzwiami 
typu „L”

Wymiary (HxSxG)

76-41 Szafa metalowa ubraniowa z drzwiami 
typu „L” SM-40-2L. Szafa 2-drzwio-
wa, 2-komorowa, na cokole.

180x40x49 cm

76-41-2 Szafa metalowa ubraniowa z drzwia-
mi typu „L”, z ławką SML-40-2L.  
Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi (wyso-
kość ławki 40 cm).

210x40x49 cm

76-81 Szafa metalowa ubraniowa z drzwiami 
typu „L” SM-80-4L. Szafa 4-drzwio-
wa, 4-komorowa, na cokole.

180x80x49 cm

76-81-2 Szafa metalowa ubraniowa z drzwiami 
typu „L”, z ławką SML-80-4L. Szafa 
4-drzwiowa, 4-komorowa, na ławce 
z listwami drewnianymi (wysokość 
ławki 40 cm).

210x80x49 cm

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%Szafa ubraniowa z drzwiami 

typu „L” na cokole
Szafa ubraniowa z drzwiami 

typu „L” na ławce
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Szafy metalowe | Skrytkowe
Szafa skrytkowa 2-komorowa
Szafka metalowa, ubraniowo - skrytkowa, 2-drzwiowa, 2-komorowa, stanowi idealną równowagę pomiędzy efektywnym zagospodarowaniem 
powierzchni szafki a funkcjonalnością. Doskonale sprawdzi się jako miejsce na garderobę oraz schowek na przedmioty. Szafka wykonana jest 
z metalu, co gwarantuje jej wytrzymałość i solidność. Każda ze skrytek posiada drzwi zamykane na zamek oraz haczyki na ubrania w każdej 
komorze.

Szafa skrytkowa  
2-komorowana cokole

Szafa skrytkowa  
2-komorowana ławce

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%

Nr art. Szafa skrytkowa  
2-komorowa

Wymiary (HxSxG)

76-32 Szafa metalowa skrytkowa 
SM-30-2S. Szafa 2-drzwio-
wa, 2-komorowa, na cokole.

180x30x49 cm

76-32-2 Szafa metalowa skrytkowa 
z ławką SML-30-2S. Szafa 
2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210x30x49 cm

76-42 Szafa metalowa skrytkowa 
SM-40-2S. Szafa 2-drzwio-
wa, 2-komorowa, na cokole.

180x40x49 cm

76-42-2 Szafa metalowa skrytkowa 
z ławką SML-40-2S. Szafa 
2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210x40x 49 cm

Szafa skrytkowa 4-komorowa
Szafka metalowa, ubraniowo - skrytkowa, 4-drzwiowa, 4-komorowa, stanowi idealną równowagę pomiędzy efektywnym zagospodarowaniem 
powierzchni szafki a funkcjonalnością. Doskonale sprawdzi się jako miejsce na garderobę oraz schowek na przedmioty. Szafka wykonana jest 
z metalu, co gwarantuje jej wytrzymałość i solidność. Każda ze skrytek posiada drzwi zamykane na zamek oraz haczyki na ubrania w każdej 
komorze.

Szafa skrytkowa  
4-komorowa na cokole

Szafa skrytkowa  
4-komorowa na ławce

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%

Nr art. Szafa skrytkowa  
4-komorowa

Wymiary (HxSxG)

76-62 Szafa metalowa skrytkowa 
SM-60-4S. Szafa 4-drzwio-
wa, 4-komorowa, na cokole.

180x60x49 cm

76-62-2 Szafa metalowa skrytkowa 
z ławką SML-60-4S. Szafa 
4-drzwiowa, 4-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210x60x49 cm

76-82 Szafa metalowa skrytkowa 
SM-80-4S. Szafa 4-drzwio-
wa, 4-komorowa, na cokole.

180x80x49 cm

76-82-2 Szafa metalowa skrytkowa 
z ławką SML-80-4S. Szafa 
4-drzwiowa, 4-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210x80x49 cm
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Szafy metalowe | Skrytkowe
Szafa skrytkowa 6-komorowa
Szafka metalowa, ubraniowo - skrytkowa, 6-drzwiowa, 6-komorowa, stanowi idealną równowagę pomiędzy efektywnym zagospodarowaniem 
powierzchni szafki a funkcjonalnością. Doskonale sprawdzi się jako miejsce na garderobę oraz schowek na przedmioty. Szafka wykonana jest 
z metalu, co gwarantuje jej wytrzymałość i solidność. Każda ze skrytek posiada drzwi zamykane na zamek oraz haczyki na ubrania w każdej 
komorze.

Nr art. Szafa skrytkowa 
6-komorowa 

Wymiary 
(HxSxG)

76-92 Szafa metalowa skryt-
kowa SM-90-6S. Sza-
fa 6-drzwiowa, 6-ko-
morowa, na cokole.

180x90x49 cm

76-92-2 Szafa metalowa 
skrytkowa, z ławką 
SML-90-6S. Szafa 
6-drzwiowa, 6-ko-
morowa, na ławce  
z listwami drewniany-
mi (wysokość ławki 
40 cm).

210x90x49 cm

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7% 

Szafa skrytkowa  
6-komorowa na ławce

Szafa skrytkowa  
6-komorowa na cokole

Kabina szatniowa
Metalowa kabina szatniowa, łącząca zalety ławki, wieszka oraz 
skrytki. Otwarta konstrukcja z listwami drewnianymi wewnątrz 
oraz podwójnymi wieszakami zapewnia odpowiednią ilość miejsca 
na odzież i elementy garderoby. 

Z kabiną zintegrowane są zamykane na klucz skrytki, w których 
można bezpiecznie przechowywać podręczne przemioty.

Wymiary: 180x80x41 cm Wymiary: 180x60x41 cm

Szafa metalowa na sprzęt sportowy  
SM-150-2P
Metalowa szafa na sprzęt sportowy, malowana proszkowo, o wymia-
rach 200x150x50 cm (HxSxG) z drzwiami przesuwnymi, zamykaną 
na klucz skrytką, regulowanymi półkami, przegrodą na kije i tyczki, 
haczykami oraz wanienką.
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Szafy metalowe | Stojaki, wózki, podia
Stojak na piłki - stacjonarny lub przejezdny
Wykonany z malowanych proszkowo metalowych rurek. Regulowane w poziomie półki pozwalają 
na dostosowanie szerokości do każdego rodzaju piłek. Wymiary: 140x140x40 cm.

Stojak stacjonarny Stojak przejezdny

Wózek na piłki zamykany
Zamykany na klucz wózek na piłki, wykonany z metalowych rurek. 
Przejezdny, zabezpieczony poprzez malowanie proszkowe. 
Wymiary: 100x70x70 cm.

Wózek na piłki prętowy
Solidny przejezdny wózek na piłki, wykonany z metalowych 
prętów, malowany proszkowo na kolor niebieski. Wyposażony  
w zamykaną klapę. Wymiary: 80x60x48 cm.

Podium dla zwycięzców
Podium wykonane z profili stalowych, z metalowymi płytami boczny-
mi oraz blatami z blachy ryflowanej. Oznakowane numerami miejsc, 
posiada zróżnicowaną wysokość stopni.

Podium na konstrukcji stalowej

Podium składane

Regał magazynowy
Regał magazynowy o wymiarach 
200x100x40 cm. Stelaż metalowy, półki 
z płyty laminowanej. Inne wymiary rega-
łów realizowane na specjalne zamówienie.

Podium drużynowe składane
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Wyposażenie szatni | Ławki, wieszaki, stojaki
Ławko-wieszaki do szatni 
jednostronne / dwustronne 
Konstrukcja ławko-wieszaka wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem 
proszkowym. Siedzisko wykonane jest z drewnianych listew malowanych lakierem 
bezbarwnym. 
Wysokość ławki - 40 cm, szerokość siedzenia - 40 cm.

Ławko-wieszak posiada półkę na obuwie, wykonaną z profili stalowych. Wieszaki 
wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm. 

Standardowo elementy stalowe wykonane są w kolorze niebieskim (RAL 5010). Na 
specjalne zamówienie istnieje możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor  
z dostępnej palety. 
Długość konstrukcji dopasowywana jest do wymiarów szatni. 

Ławko-wieszak 
do szatni jednostronny 

Ławko-wieszak 
do szatni dwustronny 

Wszystkie wieszaki i ławko-wieszaki 
wyposażone są w podwójne 

uchwyty wieszakowe

Wymiary ławko-wieszaka 
dwustronnego podane w mm

Stojak na ubrania dwustronny, wolnostojący

Konstrukcja stojaka wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem 
proszkowym. 

Dwustronna drewniana listwa wyposażona jest w uchwyty z dwóch stron, co 
pozwala na praktyczne zagospodarowanie przestrzeni, w której ustawiony jest 
stojak.
Szerokie stopy zapewniają stabilność konstrukcji.
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Wyposażenie szatni | Ławki, wieszaki, stojaki

Ławka do szatni lub na korytarz
Konstrukcja ławki do szatni wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane jest z listew drewnianych, 
malowanych lakierem bezbarwnym. Długość ławki dopasowana jest do wymiarów pomieszczenia. 
Ławka posiada półkę na obuwie. Wysokość - 40 cm, szerokość - 40 cm. 

Wieszak do szatni, mocowany do ściany na listwie drewnianej
Wieszak mocowany jest bezpośrednio do ściany na listwie drewnianej; posiada uchwyty wieszakowe. 

Wieszak do szatni, mocowany 
do ściany na ramie metalowej
Wieszak wykonany z profili stalowych, 
malowanych lakierem proszkowym. 
Konstrukcja mocowana jest bezpośrednio do 
ściany i posiada podwójne uchwyty wieszakowe.


