Szafy ubraniowe - składane

Oznaczenie

Kod

Wymiary w mm

Waga

wys. x szer. x gł.

w kg

Ssm 300

Art. 1301012
Art. 1301008

1800 x 300 x 500

28

Opis
Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 0,8
mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w prosty
sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest szafą
podstawową, mającą w swym składzie wszystkie ściany, do której
można dostawiać dostawki, tworząc w ten sposób ciąg szaf. Szafa
wyposażona w wieszak z drutu na ubranie.
Uwagi
Art. 1301012 - zamek na kłódkę
Art. 1301008 - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach

Oznaczenie

Kod

Wymiary w mm

Waga

wys. x szer. x gł.

w kg

Ssm 301

Art. 1302012
Art. 1302008

1800 x 300 x 500

23

Opis
Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 0,8
mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w prosty
sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest dostawką
do szafy podstawowej, nie posiada w swym składzie jednej ściany
bocznej. Można je łączyć z szafą podstawową, tworząc w ten
sposób ciąg szaf. Szafa wyposażona w wieszak z drutu na ubranie.
Uwagi
Art. 1302012 - zamek na kłódkę
Art. 1302008 - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach

Oznaczenie

Kod

Wymiary w mm

Waga

wys. x szer. x gł.

w kg

Ssm 400

Art. 1303012
Art. 1303008

1800 x 400 x 500

36

Opis
Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 0,8
mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w prosty
sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest szafą
podstawową, mającą w swym składzie wszystkie ściany, do której
można dostawiać dostawki, tworząc w ten sposób ciąg szaf. Szafa
wyposażona w wieszak z drutu na ubranie. Komora szafy
podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne
umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
Uwagi
Art. 1303012 - zamek na kłódkę
Art. 1303008 - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach

Oznaczenie

Kod

Wymiary w mm

Waga

wys. x szer. x gł.

w kg

Ssm 401

Art. 1304012
Art. 1304008

1800 x 400 x 500

30

Opis
Wszystkie elementy szafy wykonuje się z blachy stalowej gr. 0,8
mm. Szafa dostarczana w elementach, które pozwalają w prosty
sposób bez użycia narzędzi złożyć szafę. Ta szafa jest dostawką
do szafy podstawowej, nie posiada w swym składzie jednej ściany
bocznej. Można je łączyć z szafą podstawową, tworząc w ten
sposób ciąg szaf. Szafa wyposażona w wieszak z drutu na ubranie.
Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające
oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.
Uwagi
Art. 1304012 - zamek na kłódkę
Art. 1304008 - zamek ryglujący drzwi w trzech punktach

