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MEBLE I WYPOSAŻENIE12
meble metalowe

SZAFA SZUFLADOWA NA MAPY A1/A0 
MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,6 – 1,5 mm; szafa szu-
fl adowa przeznaczona do przechowywania map 
o formacie A1/A0, zamykana centralnym zamkiem 
cylindrycznym z dwoma kluczykami patentowymi 
w komplecie; szafa posiada poziomy uchwyt na 
całej szerokości, dzięki odpowiedniemu wygięciu 
blachy; szafa posiada regulowane stopki, ułatwia-
jące wypoziomowanie szafy przy nierównościach 
podłoża.

Nr katalog. Format Ilość 
szuflad Cena netto Cena brutto

830099 a A1 10 4.072,00 5.008,56
830100 a A0 5 2.877,33 3.539,12

SZAFA SZUFLADOWA NA TECZKI 
ZAWIESZKOWE I KARTOTEKI TYP 
SK-A4 MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,6 – 1,5 mm; 
jednorzędowa szafa szufl adowa na kartoteki 
formatu A4, zamykana centralnym zamkiem 
cylindrycznym z dwoma kluczykami patento-
wymi w komplecie; szafa posiada specjalne 
zabezpieczenie uniemożliwiające wysunięcie 
więcej niż 1 szufl ady; każda szufl ada posiada 
wytłoczony z przodu wizytownik, pozwalający 
na oznakowanie zawartości; szufl ada posiada 
poziomy uchwyt na całej szerokości, dzięki 
odpowiedniemu wygięciu blachy; szafa wy-
posażona w regulowane stopki, ułatwiające 
wypoziomowanie szafy przy nierównościach 
podłoża; dopuszczalne obciążenie szufl ady 
wynosi 40kg. 

Nr katalog. Model Ilość szuflad Cena netto Cena brutto

830091 a SK-A4/2S 2 1.074,67 1.321,84
830019 a SK-A4/3S 3 1.250,67 1.538,32
830020 a SK-A4/4S 4 1.469,33 1.807,28
830021 a SK-A4/5S 5 1.741,33 2.141,84

SZAFA SZUFLADOWA NA 
TECZKI ZAWIESZKOWE 
I KARTOTEKI TYP SK-2XA4 
MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,6 – 1,5 
mm; dwurzędowa szafa szuflado-
wa na kartotekowi formatu A4, 
zamykana centralnym zamkiem 
cylindrycznym z dwoma kluczykami 
patentowymi w komplecie; szafa 
posiada specjalne zabezpieczenie 
uniemożliwiające wysunięcie więcej 
niż 1 szufl ady; każda szufl ada posia-
da wytłoczony z przodu wizytownik, 
pozwalający na oznakowanie za-
wartości; szufl ada posiada poziomy 
uchwyt na całej szerokości, dzięki 
odpowiedniemu wygięciu blachy; 
szafa wyposażona w regulowane 
stopki, ułatwiające wypoziomowanie 
szafy przy nierównościach podłoża; 
dopuszczalne obciążenie szuflady 
wynosi 70kg.

Nr katalog. Model Ilość szuflad Cena netto Cena brutto

830092 a SK-2xA4/2S 2 1.160,00 1.426,80
830022 a SK-2xA4/3S 3 1.794,67 2.207,44
830023 a SK-2xA4/4S 4 2.149,33 2.643,68
830024 a SK-2xA4/5S 5 2.530,67 3.112,72

SZAFA SZUFLADOWA NA TECZKI 
ZAWIESZKOWE I KARTOTEKI TYP SK-2XB5 
MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,6 – 1,5 mm; dwurzę-
dowa szafa szufl adowa na kartoteki formatu B5, 
zamykana centralnym zamkiem cylindrycznym 
z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie; 
szafa posiada specjalne zabezpieczenie uniemoż-
liwiające wysunięcie więcej niż 1 szufl ady; każda 
szufl ada posiada  wytłoczony wizytownik z przodu, 
pozwalający na oznakowanie zawartości; szufl ada 
posiada poziomy uchwyt na całej szerokości, 
dzięki odpowiedniemu wygięciu blachy; szafa 
wyposażona w regulowane stopki, ułatwiające wy-
poziomowanie szafy przy nierównościach podłoża; 
dopuszczalne obciążenie szufl ady to 70kg.

Nr katalog. Model Ilość 
szuflad Cena netto Cena brutto

830097 a SK-2xA4/3S 3 1.565,33 1.925,36
830025 a SK-2xA4/4S 4 1.890,67 2.325,52
830026 a SK-2xA4/5S 5 2.136,00 2.627,28
830027 a SK-2xA4/6S 6 2.298,67 2.827,36
830098 a SK-2xA4/7S 7 2.920,00 3.591,60

SZAFA SZUFLADOWA NA KARTOTEKI B5 
TYP SK-B5
Wykonanie szafy: blacha 0,6 – 1,5 mm; jedno-
rzędowa szafa szufl adowa na kartoteki formatu 
B5, zamykana centralnym zamkiem cylindrycznym 
z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie; 
szafa posiada specjalne zabezpieczenie uniemoż-
liwiające wysunięcie więcej niż 1 szufl ady; każda 
szufl ada posiada  wytłoczony wizytownik z przodu, 
pozwalający na oznakowanie zawartości; szufl ada 
posiada poziomy uchwyt na całej szerokości, 
dzięki odpowiedniemu wygięciu blachy; szafa 
wyposażona w regulowane stopki, ułatwiające wy-
poziomowanie szafy przy nierównościach podłoża; 
dopuszczalne obciążenie szufl ady to 35kg.

Nr katalog. Model Ilość 
szuflad Cena netto Cena brutto

830093 a SK-B5/3S 3 1.181,33 1.453,04
830094 a SK-B5/4S 4 1.362,67 1.676,08
830095 a SK-B5/5S 5 1.672,00 2.056,56
830096 a SK-B5/6S 6 1.917,33 2.358,32

Kolorystyka: meble biurowe całość popiel RAL 
7035 lub beż RAL 1015, meble pozostałe: całość 
popiel RAL 7035 lub korpus popiel RAL 7035 
i drzwi niebieskie RAL 5010.
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NADSTAWKA SZAFY BIUROWEJ 
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI TYP NSBP 
MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,8 – 1,5 mm; szafka 
wyposażona w jedną przestawną półkę o obc. 
40kg/p, której regulacja położenia jest możliwa 
dzięki perforacji w tylnej ścianie co 20 mm oraz 
zastosowaniu specjalnych zawieszek; zamykana 
w trzech punktach na zamek typu „wciśnij i obróć” 
z dwoma kluczykami patentowymi w komplecie; 
szafa wyposażona w wygodne uchwyty do prze-
suwania drzwi; zastosowanie drzwi przesuwnych 
zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni 
w pomieszczeniu; wewnątrz szafy umieszczone są 
gumowe odbojniki zapobiegające uderzaniu drzwi 
przesuwnych o ścianę boczną; przystosowana do 
postawienia na istniejącą już szafę biurową dzięki 
otworom w dnie pozwalającym na skręcenie 
nadstawki z szafą; takie rozwiązanie gwarantuje 
stabilność i bezpieczeństwo, uniemożliwiając zsu-
nięcie się szafki na podłogę.

Nr katalog.
Model
Wymiary (wys. 
x szer. x gł.)

Cena netto Cena brutto Cena brutto

830014 a NSBP-900
2000 x 900 x 435 1.048,00 1.289,04

830015 a NSBP-1000
2000 x 1000 x 435 1.074,67 1.321,84

830016 a NSBP-1200
2000 x 1200 x 435 1.250,67 1.538,32

SZAFA BIUROWA ZE SKARBCZYKIEM 
I DRZWIAMI UCHYLNYMI TYP SBS 
MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,8 – 1,5 mm; trzy 
przestawne półki (każda o obc. 40kg/p), których 
regulacja położenia jest możliwa dzięki perforacji 
w tylnej ścianie co 20 mm oraz zastosowaniu 
specjalnych zawieszek; szafa zamykana w trzech 
punktach na zamek obrotowy z dwoma kluczykami 
patentowymi w komplecie; skarbczyk wewnątrz 
szafy posiada osobne drzwiczki zamykane na klu-
czyk; szafa posiada regulowane stopki, ułatwiające 
wypoziomowanie szafy przy nierównościach podło-
ża, ponadto góra szafy posiada specjalne otwory, 
które pozwalają na skręcenie jej z postawioną na 
dach nadstawką szafy.

Nr katalog. Model
Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto Cena brutto

830008 a SBS-900
2000 x 900 x 435 1.864,00 2.292,72

830009 a SBS-1000
2000 x 1000 x 435 1.890,67 2.325,52

830010 a SBS-1200
2000 x 1200 x 435 2.066,67 2.542,00

SZAFA BIUROWA Z DRZWIAMI 
PRZESUWNYMI TYP SBP MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,8 – 1,5 mm; cztery 
przestawne półki (każda o obc. 40kg/p), których 
regulacja położenia jest możliwa dzięki perforacji 
w tylnej ścianie co 20 mm oraz zastosowaniu 
specjalnych zawieszek; zamykana na zamek typu 
„wciśnij i obróć” z dwoma kluczykami patentowy-
mi w komplecie; szafa wyposażona w wygodne 
uchwyty do przesuwania drzwi; zastosowanie drzwi 
przesuwnych zapewnia maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni w pomieszczeniu; wewnątrz szafy 
umieszczone są gumowe odbojniki zapobiegające 
uderzaniu drzwi przesuwnych o ścianę boczną; 
szafa posiada regulowane stopki, ułatwiające wy-
poziomowanie szafy przy nierównościach podłoża, 
ponadto góra szafy posiada specjalne otwory, które 
pozwalają na skręcenie jej z postawioną na dach 
nadstawką szafy.

Nr katalog. Model
Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto Cena brutto

830011 a SBP-900
2000 x 900 x 435 1.890,67 2.325,52

830012 a SBP-1000
2000 x 1000 x 435 1.917,33 2.358,32

830013 a SBP-1200
2000 x 1200 x 435 2.109,33 2.594,48

NADSTAWKA SZAFY BIUROWEJ 
Z DRZWIAMI UCHYLNYMI TYP 
NSB MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,8 – 1,5 mm; 
szafka wyposażona w jedną przestawną 
półkę o obc. 40kg/p, której regulacja 
położenia jest możliwa dzięki perforacji 
w tylnej ścianie co 20 mm oraz zastoso-
waniu specjalnych zawieszek; zamykana 
w trzech punktach na zamek obrotowy 
z dwoma kluczykami patentowymi 
w komplecie; .przystosowana do posta-
wienia na istniejącą już szafę biurową 
dzięki otworom w dnie pozwalającym 
na skręcenie nadstawki z szafą; takie 
rozwiązanie gwarantuje stabilność i bez-
pieczeństwo, uniemożliwiając zsunięcie 
się szafki na podłogę.

Nr katalog. Model Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto Cena brutto

830004 a NSB-900 800 x 900 x 435 749,33 921,68
830005 a NSB-1000 800 x 1000 x 435 762,67 938,08
830006 a NSB-1200 800 x 1200 x 435 981,33 1.207,04

SZAFA BIUROWA Z DRZWIAMI 
UCHYLNYMI TYP SB MEDROS
Wykonanie szafy: blacha 0,8 – 1,5 mm; czte-
ry przestawne półki (każda o obc. 40kg/p), 
których regulacja położenia jest możliwa 
dzięki perforacji w tylnej ścianie co 20 mm 
oraz zastosowaniu specjalnych zawieszek; 
szafa zamykana w trzech punktach na zamek 
obrotowy z dwoma kluczykami patentowymi 
w komplecie; szafa posiada regulowane 
stopki, ułatwiające wypoziomowanie szafy 
przy nierównościach podłoża; ponadto góra 
szafy posiada specjalne otwory, które pozwa-
lają na skręcenie jej z postawioną na dach 
nadstawką szafy.

Nr katalog. Model Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto Cena brutto

830001 a SB-900 2000 x 900 x 435 1.386,67 1.705,60
830002 a SB-1000 2000 x 1000 x 435 1.565,33 1.925,36
830003 a SB-1200 2000 x 1200 x 435 1.754,67 2.158,24

gł.) Cena netto Cena brutto

Kolorystyka: meble biurowe całość popiel RAL 7035 
lub beż RAL 1015, meble pozostałe: całość popiel 
RAL 7035 lub korpus popiel RAL 7035 i drzwi 
niebieskie RAL 5010.
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SU-400-P SU-600 SU-1200/4D

SU-1200/3P

Kolorystyka: meble biurowe całość popiel RAL 7035 
lub beż RAL 1015, meble pozostałe: całość popiel RAL 
7035 lub korpus popiel RAL 7035 i drzwi niebieskie 
RAL 5010.

ŁAWKA DO SZAFY URANIOWEJ MEDROS
Stelaż ławki jest wykonany z kształtownika zamknię-
tego o wymiarach 25 x 25 mm; ławka posiada dwie 
listwy drewniane; przystosowana do zamontowania 
pod szafy ubraniowe; możliwość wykonania na 
zamówienie wersji ławek wsuwanych pod szafki.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

830032 a do szafy SU-400-P 232,00 285,36
830033 a do szafy SU-600 314,67 387,04
830034 a do szafy SU-800-P 357,33 439,52

830035 a do szafy 
SU-1200/3P 421,33 518,24

830102 a do szafy 
SU-1200/4D 416,00 511,68

SU-400-P – jednokomorowa; dodatkowo wewnątrz 
jest zamontowana przegroda oddzielająca czyste 
i brudne ubrania

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830028 a 666,67 820,00

SU-600 – dwukomorowa; wersja bez dodatkowej 
przegrody oddzielającej czyste i brudne ubrania.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830029 a 856,00 1.052,88

SU-800-P – dwukomorowa; wersja z dodatkową 
przegrodą oddzielającą czyste i brudne ubrania.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830030 a 1.021,33 1.256,24

SU-1200/3P – trójkomorowa; dodatkowo we-
wnątrz w każdej komorze jest zamontowana 
przegroda oddzielająca czyste i brudne ubrania.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830031 a 1.496,00 1.840,08

SU-1200/4D – czterokomorowa; wersja bez do-
datkowej przegrody oddzielającej czyste i brudne 
ubrania.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830101 a 1.768,00 2.174,64

S 200/

SZAFA SKRYTKOWA SSK MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,0 mm; szafa skrytkowo – śniadaniowa; każde drzwiczki zamykane są 
osobno na patentowy zamek jednopunktowy z dwoma kluczykami w komplecie; bezpłatna możliwość 
zamontowania systemu MASTER KEY; każde drzwiczki mają wywietrzniki wykonane w postaci perforacji 
otworowej w kształcie fasolek; każde drzwi posiadają wytłoczony wizytownik umożliwiający oznakowanie 
zawartości szafki.

Nr katalog. Model Ilość skrytek Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto Cena brutto

830044 a SSK-5 5 1900 x 320 x 490 789,33 970,88
830045 a SSK-10 10 1900 x 580 x 490 1.413,33 1.738,40
830104 a SSK-15 15 1900 x 840 x 490 2.056,00 2.528,88

SSK-5 SSK-10 SSK-15

SZAFA UBRANIOWA BHP NA COKOLE TYP SU MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,0 mm; szafa ubraniowa BHP na cokole dla pracowników; wyposażona 
w górną półkę, a pod spodem w drążek z haczykami; szafka z daszkiem prostym; drzwiczki posiadają 
wywietrzniki w formie perforacji daszkowej w górnej i dolnej części; szafka zamykana na cylindryczny 
zamek patentowy jednopunktowy z dwoma kluczykami w komplecie; na drzwiach wytłoczone miejsce na 
wizytownik; bezpłatna możliwość zamontowania w szafce systemu zamykania MASTER KEY; możliwość 
dokupienia do szafki ławki stałej albo wysuwanej, zamontowania zamków na kłódkę, zamówienia drzwi 
z płyty meblowej lub wykonania wersji z daszkiem skośnym.
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Kolorystyka: meble biurowe całość popiel RAL 7035 lub beż RAL 1015, meble 
pozostałe: całość popiel RAL 7035 lub korpus popiel RAL 7035 i drzwi nie-
bieskie RAL 5010.

SZAFA SZKOLNA TYP 
SUL MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 
1,00 mm; szafka ubra-
n iowa,  które j  komory 
posiadają kształt litery L; 
taka konstrukcja zapewnia 
maksymalne wykorzysta-
nie szerokości szafy dzię-
ki likwidacji wewnętrznej 
belki pionowej; poszcze-
gólne przedziały oddziela 
niemalże tylko grubość 
blachy, dzięki czemu każdy 
z przedziałów „L” posiada 
maksimum szerokości i po-
jemności; każde drzwiczki 
posiadają otwory wenty-
lacyjne; każda komora za-
mykana na jednopunktowy 
zamek patentowy z dwoma 
kluczykami w komplecie; możliwość bezpłatnego zamontowania systemu 
MASTER KEY; do wyboru wersja dwudrzwiowa lub czterodrzwiowa; na zamó-
wienie możliwość wykonania dodatkowej stałej lub wysuwanej ławki pod szafę.

Nr katalog. Model Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto Cena brutto

830039 a SUL-400 1800 x 400 x 490 mm 898,67 1.105,36
830040 a SUL-800 1800 x 800 x 490 mm 1.522,67 1.872,88

ŁAWKA DO SZAFY SZKOLNEJ TYP SUL MEDROS
Stelaż ławki jest wykonany z kształtownika zamkniętego o wymiarach 25 x 
25 mm; ławeczka posiada dwie listwy drewniane; ławka przystosowana do 
zamontowania pod szafy ubraniowe; możliwość wykonania na zamówienie 
wersji ławek wsuwanych pod szafki.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

830041 a do szafy SUL-400 232,00 285,36
830042 a do szafy SUL-800 357,33 439,52

.

SZAFA PRZEDSZKOLNA NA ŁAWECZCE TYP SU 01051Ł MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; pięciokomorowa szafka przedszkolna na 
ławeczce; każda komora jest wyposażona w górną półkę i drążek z haczykami; 
drzwiczki są zamykane na cylindryczny zamek patentowy z dwoma kluczyka-
mi w komplecie oraz malowane na inny kolor: RAL 1018 (żółty), RAL 3000 
(czerwony), RAL 1015 (beżowy), RAL 6029 (zielony), RAL 5010 (niebieski); 
każde drzwi posiadają na górze i na dole wywietrzniki oraz mają wytłoczony 
wizytownik umożliwiający oznakowanie zawartości szafki; bezpłatna możliwość 
zamontowania systemu MASTER KEY.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830103 a 1.792,00 2.204,16

SZAFA SZKOLNA UBRANIOWO-SKRYTKOWA TYP SU MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; szafa szkolna ubraniowo-skrytkowa z 2 
poziomami skrytek; drzwi zamykane na zamek cylindryczny patentowy z dwo-
ma kluczykami w komplecie; bezpłatna możliwość zamontowania systemu 
MASTER KEY; w każdej komorze drążek z haczykami; każde drzwi posiadają 
górne i dolne otwory wentylacyjne w postaci perforacji daszkowej; na każdych 
drzwiczkach dodatkowo wytłoczony wizytownik umożliwiający oznakowanie 
zawartości szafki; możliwość wyboru wyposażenia: daszek prosty, daszek 
skośny, kieszeń na książki, bez kieszeni na książki; możliwość domówienia za 
dopłatą wersji z ławeczką stałą lub wysuwaną lub dodatkową półką w środku.

Nr katalog. Model Ilość komór Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto Cena brutto

830084 a SU-642 4 1830 x 610 x 490 978,67 1.203,76
830043 a SU-962 6 1830 x 890 x 490 1.386,67 1.705,60

STÓŁ WARSZTATOWY SW-2000-US MEDROS
Profesjonalny stół warsztatowy z blatem klejonym na gorąco z płyty wióro-
wej o grubości 32 mm pokrytym sklejką bukową o grubości 4 mm; brzeg 
blatu zabezpieczony kątownikiem; stół jest wyposażony w jedną szafkę z 4 
szufl adami jednakowej wielkości oraz szafkę z drzwiami uchylnymi; szafki są 
przykręcone do stołu, dodatkowo szafka uchylna posiada przestawną półkę; 
szafka szufl adowa jest zamykana na zamek cylindryczny z dwoma kluczykami 
w komplecie; szafka uchylna – zamknięcie w postaci jednopunktowego zamka 
z dwoma kluczykami w zestawie; stół wykonany z profi li zamkniętych 40 x 
40 mm oraz z profi li giętych 30 x 40 mm; dodatkowo możliwość wyłożenia 
blatu gumą olejoodporną, obicia blatu blachą, wykonania wzmocnienia blatu 
w wybranym miejscu pod imadło albo stelaża na oświetlenie.

Nr katalog. Wymiary (wys. x szer. x gł.) Cena netto Cena brutto

830067 a 2000 700 x 850 2.666,67 3.280,00

TABLICA NARZĘDZIOWA MEDROS
Wykonanie: blacha 0, 8 mm; tablica przystosowana do zawieszania narzędzi na 
zawieszkach; perforacja kwadratowa 10 x 10 mm oraz wzmocnienie pionowe 
z tyłu; przykręcana do stołu; istnieje również możliwość zamówienia tablicy 
TSW przystosowanej do zawieszenia na ścianie.

Nr katalog. Model Wymiary (szer. x wys.) Cena netto Cena brutto

830087 a TSW-1300 1300 x 850 509,33 626,48
830088 a TSW-1600 1600 x 850 594,67 731,44
830089 a TSW-2000 2000 x 850 701,33 862,64

SUL-400 SUL-800
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SNS

SNDS

SZAFA NARZĘDZIOWA TYP SN MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; zamykana trzypunktowo na kluczyk pa-
tentowy z dwoma kluczykami w komplecie.

SN-S – szafka narzędziowa z drzwiami uchylnymi i 2 przestawnymi półkami, 
możliwość dokupienia większej liczby półek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830107 a 669,33 823,28

SN-W – szafa narzędziowa do zawieszenia na ścianie, wyposażona w zawie-
sia na narzędzia oraz 2 przestawne półki; w komplecie zawiesia na klucze, 
śrubokręty i młotki; z tyłu szafki otwory umożliwiające zawieszenie na ścianie.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830108 a 594,67 731,44

SN-10 – szafa narzędziowa z ośmioma szufl adami, dwoma wysuwanymi 
półkami oraz pulpitem wyłożonym gumą.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830109 a 2.013,33 2.476,40

SNDS – szafa narzędziowa z drzwiami uchylnymi, wyposażona w 4 przestawne 
półki, każda o obc. 40kg/p.; wersja szafy bez pojemników; na wewnętrznej 
stronie drzwi wykonana jest perforacja.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830110 a 2.013,33 2.476,40

P SN MEDROS

SN-10

WÓZEK JEZDNY WW-1 
MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 
mm; wózek warsztatowy z bla-
tem, czterema podręcznymi szu-
fl adami z przegrodami na na-
rzędzia i obszernym schowkiem 
z drzwiami uchylanymi do góry; 
całość zamykana jest central-
nie na zamek cylindryczny pa-
tentowy z dwoma kluczykami 
w komplecie; w bocznej ścianie 
wózka jest wytłoczona perfo-
racja umożliwiająca zawieszenie narzędzi na zawiesiach oraz uchwyt, który 
ułatwia manewrowanie wózkiem.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830046 a 1.413,33 1.738,40

REGAŁ MAGAZYNOWY MEDROS
Obciążenie 90 kg na półkę; wykonany z blachy czarnej malowanej proszkowo; 
istnieje możliwość zamówienia opcji ocynkowanej; nogi regału są wykonane 
w całości jako jeden element; regulacja położenia półek na różnej wysokości; 
stabilna konstrukcja; trwałość materiału; kątowniki zakończone stopkami 
regulacyjnym; prosty montaż; dostępny w wersji skręcanej oraz wtykowej.

Wymiary (mm) Śrubowy Wtykowy Ilość 
półek Cena netto Cena brutto

930 x 320 x 2000 830111 a 830112 a 4 480,00 590,40
930 x 320 x 2000 830072 a 830073 a 5 485,33 596,96
930 x 320 x 2000 830078 a 830079 a 6 544,00 669,12
930x 420 x 2000 830113 a 830114 a 4 496,00 610,08
930x 420 x 2000 830074 a 830075 a 5 504,00 619,92
930x 420 x 2000 830080 a 830081 a 6 570,67 701,92
930 x 580 x 2000 830115 a 830116 a 4 581,33 715,04
930 x 580 x 2000 830076 a 830077 a 5 589,33 724,88
930 x 580 x 2000 830082 a 830083 a 6 661,33 813,44
930 x 930 x 2000 830117 a 830120 a 4 712,00 875,76
930 x 930 x 2000 830118 a 830121 a 5 816,00 1.003,68
930 x 930 x 2000 830119 a 830122 a 6 904,00 1.111,92
1170 x 320 x 2000 830123 a 830126 a 4 530,67 652,72
1170 x 320 x 2000 830124 a 830127 a 5 589,33 724,88
1170 x 320 x 2000 830125 a 830128 a 6 656,00 806,88
1170 x 420 x 2000 830129 a 830132 a 4 565,33 695,36
1170 x 420 x 2000 830130 a 830133 a 5 656,00 806,88
1170 x 420 x 2000 830131 a 830134 a 6 701,33 862,64
1170 x 550 x 2000 830135 a 830138 a 4 634,67 780,64
1170 x 550 x 2000 830136 a 830139 a 5 712,00 875,76
1170 x 550 x 2000 830137 a 830140 a 6 792,00 974,16
1170 x 750 x 2000 830141 a 830144 a 4 746,67 918,40
1170 x 750 x 2000 830142 a 830145 a 5 848,00 1.043,04
1170 x 750 x 2000 830143 a 830146 a 6 949,33 1.167,68
1170 x 1170 x 2000 830147 a 830150 a 4 928,00 1.141,44
1170 x 1170 x 2000 830148 a 830151 a 5 1.072,00 1.318,56
1170 x 1170 x 2000 830149 a 830152 a 6 1.221,33 1.502,24
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WÓZEK JEZDNY WW-RBS MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; wszechstronny 
wózek z rozsuwanym blatem roboczym wyłożo-
nym gumą olejoodporną; w skład skrzyni wózka 
wchodzi szafka z półką zamykaną zamkiem pa-
tentowym z dwoma kluczykami w komplecie oraz 
część z szufladami; górna część wykonana jest 
w postaci oddzielnie zamykanego rozsuwanego 
blatu, wyłożonego gumą olejoodporną; pod blatem 
umiejscowiony jest schowek na narzędzia; w bocz-
nej ściance wózka znajduje się uchwyt ułatwiający 
manewrowanie wózkiem; wózek posiada 4 skrętne 
koła, z których 2 posiadają hamulec.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830086 a 1.981,33 2.437,04

WÓZEK JEZDNY WW-2 MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; Konstrukcję 
wózka stanowi rama z dwoma blatami wyłożonymi 
gumą olejoodporną; Wózek posiada dwa stałe 
koła oraz dwa skrętne, w tym jedno z hamulcem 
oraz uchwyt ułatwiający manewrowanie wózkiem. 

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830105 a 946,67 1.164,40

WÓZEK JEZDNY WW-2/3 MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; konstrukcję 
wózka stanowi rama złożona z trzech blatów 
wyłożonych gumą olejoodporną; brzegi blatów 
posiadają krawędzie zabezpieczające materiały 
przewożone na wózku przed upadkiem; uchwyt 
ułatwiający manewrowanie wózkiem; wózek 
posiada dwa stałe koła oraz dwa skrętne, w tym 
jedno z hamulcem.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830047 a 1.106,67 1.361,20

WÓZEK JEZDNY WW-3 MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; wózek warszta-
towy z 6 szufl adami i blatem roboczym, wyłożonym 
gumą olejoodporną; wózek posiada 5 małych szu-
fl ad oraz 1 dużą; całość zamyka centralny zamek 
z dwoma kluczykami w komplecie; wyposażony w 2 
koła stałe oraz skrętne, w tym jedno z hamulcem; 
na bocznej ścianie wózka znajduje się uchwyt uła-
twiający manewrowanie wózkiem oraz perforacja 
pozwalająca na zawieszenie narzędzi.  

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830048 a 1.685,33 2.072,96

WÓZEK JEZDNY WW-4 MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; wózek na na-
rzędzia posiadający 7 szufl ad; blat wózka płaski, 6 
małych szufl ad oraz 1 duża; całość jest zamykana 
centralnym zamkiem z dwoma kluczykami w kom-
plecie; wózek posiada 2 koła stałe oraz 2 skrętne, 
w tym jedno z hamulcem; na bocznej ścianie wózka 
znajduje się uchwyt ułatwiający manewrowanie 
wózkiem oraz perforacja pozwalająca na zawie-
szenie narzędzi.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830049 a 1.658,67 2.040,16

WÓZEK JEZDNY WW-WIZ MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6  – 1,00 mm; wózek na 
narzędzia posiadający 4 szerokie szufl ady o pełnym 
wysuwie, zamykane na zamek centralny z dwoma 
kluczykami w komplecie; obok umieszczona jest 
jedna wąska szufl adka zamykana na zamek, pod 
którą znajduje się zamykana szafka z drzwiczkami 
uchylnymi; blat roboczy wyłożony gumą olejo-
odporną.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830106 a 2.237,33 2.751,92

WÓZEK JEZDNY WW-RB MEDROS
Wykonanie: blacha 0,6 – 1,00 mm; wszechstronny wózek z rozsuwanym blatem roboczym wyłożonym 
gumą olejoodporną; w skład skrzyni wózka wchodzi dwukomorowa szafka z półką zamykaną zamkiem 
patentowym z dwoma kluczykami w komplecie; górna część wykonana jest w postaci oddzielnie zamy-
kanego rozsuwanego blatu, wyłożonego gumą olejoodporną; pod blatem umiejscowiony jest schowek 
na narzędzia; w bocznej ściance wózka wykonany jest uchwyt ułatwiający manewrowanie wózkiem; 
wózek posiada 4 skrętne koła, z których 2 posiadają hamulec.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

830085 a 1.704,00 2.095,92
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fotele

FO TEL ME FI STO
Po sia da me cha nizm umoż li wia ją cy swo bod ne od chy la nie, blo ka dę w po zy cji 
do pracy i re gu la cję si ły od chy la nia; sta bil na pod sta wa wy po sa żo na w pięć 
kó łek do po wierzch ni dy wa no wych (kółka do powierzchni twardych jako 
opcja); stałe pod ło kiet ni ki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600184 a welur czarny 540,91 665,32
600098 a we lur gra na to wy 540,91 665,32
600204 a we lur zielony 540,91 665,32

FO TEL GA BI NE TO WY RAM ZES
Sie dzi sko i opar cie ta pi ce ro wa ne wy so kiej ja ko ści imi ta cją skó ry lub tkaniną 
welurową; po sia da me cha nizm umoż li wia ją cy swo bod ne od chy la nie, blo ka dę 
w po zy cji do pracy i re gu la cję si ły od chy la nia; sta bil na pod sta wa wy po sa żo na 
w pięć kó łek do po wierz ni dy wa no wych (kółka do powierzchni twardych jako 
opcja); stałe pod ło kiet ni ki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600092 a imitacja skóry – czarna 452,27 556,29
600136 a welur granatowy 452,27 556,29
600152 a welur szary 452,27 556,29

FOTEL LAGUNA
Siedzisko i oparcie tapicerowane z obydwu stron; szerokie, komfortowe 
siedzisko i ergonomicznie wyprofi lowane oparcie; tapicerka z wysokoga-
tunkowej skóry lub imitacji skóry; możliwość swobodnego „bujania się” lub 
blokady oparcia w pozycji do pracy; stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego; 
stabilna nylonowa podstawa; kółka do powierzchni dywanowych (kółka do 
parkietów jako opcja).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600189 a skóra naturalna czarna 838,64 1.031,53
600190 a skóra naturalna brązowa 838,64 1.031,53
600191 a skóra naturalna beżowa 838,64 1.031,53
600300 a imitacja skóry – czarna 679,55 835,85

FOTEL DENIS
Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofi lowane oparcie; 
siatka w oparciu; podstawa stalowa, chromowana; samohamowne kółka 
do powierzchni dywanowych w standardzie. 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600344 a czarny 338,64 416,53
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krzesła

KRZESŁO OBROTOWE METRON
Szerokie oparcie i siedzisko zapewniające komfort siedzenia; siedzisko i oparcie 
tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności; regulowane pod-
łokietniki; stabilna, nylonowa podstawa; kółka do powierzchni dywanowych 
(kółka do powierzchni twardych jako opcja).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600196 a ciemnoszare 602,27 740,79
600197 a granatowe 602,27 740,79
600198 a pomarańczowe 602,27 740,79
600199 a szare 602,27 740,79

KRZESŁO MERKURY STAR OFFICE
Ergonomicznie wyprofi lowane siedzisko i oparcie; siedzisko i oparcie tapi-
cerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności; podstawa: stalowa 
z nakładkami  z tworzywa sztucznego; samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych, możliwość zakupienia dodatkowo kółek do powierzchni 
twardych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600328 a granatowy 315,91 388,57
600329 a czarny 315,91 388,57
600330 a szary 315,91 388,57

KRZESŁO MERKURY R STAR OFFICE
Ergonomicznie wyprofi lowane siedzisko i oparcie; siedzisko i oparcie tapi-
cerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności; podstawa: stalowa z 
nakładkami z tworzywa sztucznego; samohamowne kółka do powierzchni dy-
wanowych, możliwość zakupienia dodatkowo kółek do powierzchni twardych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600331 a granatowy 361,36 444,47
600332 a czarny 361,36 444,47
600333 a szary 361,36 444,47

KRZESŁO AKORD GTP
Wysokie oparcie i komfortowo wyprofi lowane siedzisko; siedzisko i oparcie 
tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną; podstawa: czarna, nylonowa; 
samohamowne kółka do powierzchni dywanowych, możliwość zakupienia 
dodatkowo kółek do powierzchni twardych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600334 a czarny 268,18 329,86
600335 a granatowy 268,18 329,86
600336 a szary 268,18 329,86
600337 a brązowy 268,18 329,86

- profilowane siedzisko i oparcie
- metalowa podstawa
- mechanizm Ergon 2L

- profilowane siedzisko i oparcie
- regulowane podłokietniki
- metalowa podstawa
- mechanizm Ergon 2L

- regulowane podłokietniki

Krzesło posiada aertyfikat 
Cobrabid. Polecane do szkół, 
przeszkoli, świetlic, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych.
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KRZESŁO OBROTOWE FOCUS PROFIL GTP
Krzesło obrotowe z ergonomicznie profi lowanym oparciem; tapicerowane 
pianką tapicerską oraz wytrzymałą tkaniną; posiada podłokietniki; pięciora-
mienna metalowa podstawa z plastikowymi nakładkami zapewnia krzesłu 
stabilność, wyposażona jest w pięć kółek do powierzchni dywanowych (kółka 
do powierzchni twardych jako opcja).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600157 a czarne 270,45 332,65
600158 a szaro-czarna kratka 270,45 332,65
600159 a niebiesko-czarna kratka 270,45 332,65
600160 a brązowa kratka 270,45 332,65

KRZESŁO OBROTOWE LEON
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną welurową lub imitacją skóry; stałe 
podłokietniki; wyprofi lowane siedzisko; stabilna podstawa jezdna zapewnia 
komfort i bezpieczeństwo użytkowania; wyposażony w kółka do powierzchni 
dywanowych (kółka do powierzchni twardych jako opcja).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600165 a czarne 497,73 612,21
600168 a czarne/oparcie pomarańczowe 497,73 612,21
600210 a czarne / oparcie czerwone 497,73 612,21
600211 a czarne / oparcie granatowe 497,73 612,21
600309 a imitacja skóry – czarna 497,73 612,21

KRZESŁO UNION ERGO GTP
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z atestem 
trudnopalności; stałe podłokietniki; nylonowa 
podstawa krzesła; kółka do powierzchni dywa-
nowych, możliwość zakupienia dodatkowo kółek 
do parkietów.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600249 a czarne 384,09 472,43
600250 a szare 384,09 472,43
600364 a granatowe 384,09 472,43
600252 a pomarańczowe 384,09 472,43

KRZE SŁO ISO BLACK
Ra ma wy ko na na z pro fi  lów sta lo wych malowanych 
prosz ko wo na kolor czarny; siedzisko i oparcie 
ta pi ce ro wa ne pianką oraz wytrzymałą tka ni ną; 
ukła da ne w stos do 10 szt.; po sia da nie bru dzą ce 
stop ki, chro nią ce pod ło gę przed za ry so wa niem; 
pla sti ko wa osło na sie dzi ska za po bie ga prze cie ra-
niu tka ni ny pod czas użyt ko wa nia; pro fi  lo wa ne 
sie dzi sko umożliwia prawidłową cyrkulację krwi 
podczas siedzenia.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600093 a sza ro-czarna 
krat ka 115,91 142,57

600125 a brą zo wa krat ka 115,91 142,57
600126 a czar ne 115,91 142,57

600214 a niebiesko-
czarna kratka 115,91 142,57

600215 a zielono-czarna 
kratka 115,91 142,57

600183 a pulpit 
i podłokietnik 111,36 136,97

Imitacja skóry

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600338 a szary 115,91 142,57
600339 a czarny 115,91 142,57
600340 a beżowy 115,91 142,57
600341 a ciemny brąz 115,91 142,57



ZADBAJ O ZDROWIE
ZMIEŃ KRZESŁO

KRZESŁO STILLO
–   dekoracyjne oparcie
–   oparcie i siedzisko tapicerowane 

tkaniną z atestem trudnopalności
–   podstawa krzesła
–    mechanizm synchroniczny – nieza-

leżny ruch siedziska i oparcia

–   samohamowne kółka do po-
wierzchni dywanowych, możliwość 
zakupienia dodatkowo kółek 
do powierzchni twardych

EF031 EF808EF010 EF019

Kolor Nr katalog.

EF010 oban granatowy 600363 a

EF019 czarny 600206 a

EF031 szary 600207 a

EF808 pomarańczowy 600209 a

2 LATA 
GWARANCJI

FOTEL JOWISZ
–   siatkowe oparcie

–    siedzisko tapicerowane tkaniną 
z atestem trudnopalności

–   regulowane podłokietniki

–   metalowa, chromowana podstawa
–   samohamowne kółka do po-

wierzchni dywanowych, możliwość 
zakupienia dodatkowo kółek do 
powierzchnitwardych

EF808EF019 EF031

Kolor Nr katalog.

EF019 czarny 600366 a

EF031 szary 600367 a

EF808 pomarańczowy 600368 a

656,82 PLN
netto

807,89 PLN
brutto

KRZESŁO TAKTIK
–   ergonomicznie siatkowe oparcie 

posiada podparcie pod lędźwie

–    tapicerka z atestem trudnopalności
–   samohamowne kółka do po-

wierzchni dywanowych, opcja: 
kółka do powierzchni twardych

EF808EF010EF019 EF031

Kolor Nr katalog.

EF019 oban czarny 600357 a

EF010 oban granatowy 600358 a

EF808 oban pomarańczowy 600291 a

EF031 oban szary 600292 a

2 LATA 
GWARANCJI

czarna siatka

BN6016BN8033 BN8010

3 LATA 
GWARANCJI

2 LATA 
GWARANCJI

KRZESŁO INTRATA
–    wygodne, ergonomiczne oparcie 

i siedzisko tapicerowane tkaniną 
z atestem trudnopalności

–   mechanizm synchroniczny – 
niezależny ruch siedziska i oparcia

–   zagłówek

–    podłokietniki regulowane

–   samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych, możliwość zakupienia 
dodatkowo kółek do powierzchni 
twardych

BN3005

Kolor Nr katalog.

BN8033 czarny 600353 a

BN8010 szary 600355 a

BN6016 granatowy 600356 a

BN3005 żółty 600354 a

852,27 PLN
netto

1048,29 PLN
brutto

679,55 PLN
netto

835,85 PLN
brutto

527,27 PLN
netto

648,54 PLN
brutto
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krzesła / wieszaki / maty pod krzesła

KRZESŁO STACJONARNE CORTINA
Wy trzy ma ła ra ma ze sta li chro mo wa nej; sie dzi sko 
i opar cie wy ko na ne z two rzy wa sztucz ne go; ła twe 
do utrzy ma nia w czy sto ści; dzię ki moż li wo ści zmy-
wa nia ide al ne do po miesz czeń so cjal nych, po cze-
kal ni i se kre ta ria tów; skła do wa nie w pio nie do 8 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600064 a czarne 102,27 125,79
600066 a niebieskie 102,27 125,79
600065 a czerwone 102,27 125,79

MATA POD KRZESŁO ESSELTE
Przezroczysta mata pod krzesła obrotowe, ułatwia przesuwanie krzesła oraz zapobiegają rysowaniu 
podłogi lub przecieraniu wykładziny; wymiary: 120 x 150 am (szer. x wys.).

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

262786 a na podłogę 648,80 798,02
262787 a na wykładzinę 764,69 940,57

WIESZAK ARIZONA
Posiada uchwyt na parasole 
i podstawkę na ściekającą 
z nich wodę; wysokość 
187 cm; stabilna podstawa, 
średnica 62 cm; 8 uch-
wy tów na ubrania; 2 lata 
gwarancji.

Wykonany z rur stalowych pokrytych czarną farbą 
proszkową
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

600089 a 215,91 265,57
Wykonany z metalowych chromowanych rur;
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

600124 a 259,09 318,68
Wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na 
kolor aluminium
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

600123 a 225,00 276,75

KRZESŁO ISO CHROME
Ra ma wy ko na na z pro fi  lów sta lo wych, chro mo wa-
na; ta pi ce ro wa ne pianką oraz wytrzymałą tka ni ną; 
ukła da ne w stos do 10 szt.; po sia da nie bru dzą ce 
stop ki, chro nią ce pod ło gę przed za ry so wa niem; 
pla stiko wa osło na sie dzi ska za po bie ga prze cie-
ra niu tka ni ny pod czas użyt ko wa nia; pro fi  lo wa ne 
sie dzi sko umoż li wia pra wi dło wą cyr ku la cję krwi 
pod czas sie dze nia.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

600116 a szaro-czarna kratka 140,91 173,32
600117 a czarne 140,91 173,32
600118 a brązowa kratka 140,91 173,32
600212 a niebiesko-czarna kratka 140,91 173,32
600213 a zielono-czarna kratka 140,91 173,32

MATA POD KRZESŁO LEVIATAN
Mata skutecznie chroni podłogi twarde i wykładziny (009975, 009981) oraz dywany (009980) przed 
wytarciem i zarysowaniem na skutek ciągłego przesuwania krzesła w tym samym miejscu; wycisza hałas 
kółek toczących się po podłodze; bezpiecznie zaokrąglone narożniki zabezpieczają przed potknięciem 
i skaleczeniem; idealnie nadaje się do użytku zarówno w biurze jak i domu; w kształcie prostokąta 
o wymiarach 1200 x 900 mm.

Nr katalog. Model Rodzaj Grubość (mm) Cena netto Cena brutto

700202 c 009980 na dywan 2,2 235,64 289,84
700203 c 009975 podłogi twarde 2,2 235,64 289,84
700204 c 009981 podłogi twarde 1,7 211,44 260,07

KRZESŁO ISO WOOD CHROME
Wytrzymała rama wykonana z elementów stalo-
wych, chromowana; siedzisko i oparcie ze sklejki 
bukowej; możliwość składowania w stosie (max. 
10 szt.); produkt posiada Atest Badań Wytrzyma-
łościowych Remodex.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

600635 a 225,00 276,75
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taborety / wózki / znaki magazynowe identyfi kacyjne

TABORET BIUROWY TWINCO TWIN LIFT
Taboret jest wytrzymały na intensywne użytkowanie 
bez utraty wyglądu; bardzo odporny na zarysowa-
nia i nierdzewny; taboretowi amortyzację zapew-
niają sprężynowe ahowane kółka w zależności od 
obciążenia; dwustopniowy.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

030823 a czarny 158,33 194,75
030824 a czerwony 158,33 194,75
030825 a niebieski 158,33 194,75
030826 a szary 158,33 194,75 TABORET BIUROWY TWINCO 

TWIN EASY STEP
Taboret jest wytrzymały na intensywne użytko-
wanie bez utraty wyglądu; bardzo odporny na 
zarysowania i nierdzewny; taboretowi amortyzację 
zapewniają sprężynowe ahowane kółka w zależno-
ści od obciążenia.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

030831 a czarny 137,83 169,53
030832 a czerwony 137,83 169,53
030833 a niebieski 137,83 169,53
030834 a szary 137,83 169,53

TABORET BIUROWY TWINCO TWIN 
METALOWY
Taboret jest wytrzymały na intensywne użytkowanie 
bez utraty wyglądu; bardzo odporny na zarysowa-
nia i nierdzewny; taboretowi amortyzację zapew-
niają sprężynowe ahowane kółka w zależności od 
obciążenia; wykonany jest z mocnej stali malowanej 
proszkowo; wyposażony jest w gumowe maty 
antypoślizgowe.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

030827 a czarny 243,17 299,10
030828 a czerwony 243,17 299,10
030829 a niebieski 243,17 299,10
030830 a szary 243,17 299,10

WÓZEK PLATFORMOWY TWINCO
Składany biało-niebieski wózek platformowy 
posiada wysoki aluminiowy uchwyt; po złożeniu 
jest niezwykle płaski ao powoduje oszczędność 
miejsca przechowywania; wymiary po rozłożeniu: 
73 x 84 x 48 am.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030847 a 318,67 391,96

WÓZEK MAGAZYNOWY TWINCO
Wykonany z wysokiej jakości aluminium składany 
wózek magazynowy, posiada możliwość rozłożenia 
w bardzo krótkim azasie; po złożeniu jest niezwy-
kle płaski ao powoduje oszczędność w miejsca 
przechowywania.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030846 a 437,83 538,53

ZNAKI IDENTYFIKACJI POZIOMEJ TARIFOLD
Stworzone dla bezpieczeństwa pracowników podczas prze-
mieszczania się po magazynach, zakładach produkcyjnych 
oraz drogach ewakuacyjnych; znaki w kształcie litery “T”, “L”, 
“kształcie stopy” i “podłużnej linii” do różnych zastosowań; 
elementy są wyraźnie widoczne; łatwy i szybki montaż; dostęp-
ne w 4 wyrazistych i standaryzowanych ISO kolorach; PVC jest 
odporne na zużycie przy użytkowaniu maszyn ruchomych, jak 
i ruchu pieszych; idealny współczynnik grubości i jakości (350μ) 
nieutrudniający jednocześnie poruszania się po oklejonych 
powierzchniach; całkowicie wodoodporne; opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

031159 a pasy 200 x 50 mm żółty 73,32 90,18
031160 a pasy 200 x 50 mm niebieski 73,32 90,18
031161 a pasy 200 x 50 mm czerwony 73,32 90,18
031162 a pasy 200 x 50 mm zielony 73,32 90,18
031163 a „L” 100 x 50 mm żółty 48,32 59,43
031164 a „L” 100 x 50 mm niebieski 48,32 59,43
031165 a „L” 100 x 50 mm czerwony 48,32 59,43
031166 a „L” 100 x 50 mm zielony 48,32 59,43
031167 a „T” 150 x 50 mm żółty 58,32 71,73
031168 a „T” 150 x 50 mm niebieski 58,32 71,73
031169 a „T” 150 x 50 mm czerwony 58,32 71,73
031170 a „T” 150 x 50 mm zielony 58,32 71,73
031171 a stopy 280 x 84 mm żółty 106,65 131,18

UCHWYT NA DOKUMENTY PALETOWE 
TARIFOLD
Najłatwiejszy i najbardziej efektywny sposób na 
zapewnienie widocznej identyfi kacji towarów skła-
dowanych na paletach; przednia strona wykonana 
jest z przezroczystego tworzywa, które chroni 
dokumenty przed zabrudzeniami i wilgocią; wyko-
nany z wytrzymałego polipropylenu o grubości 800 
mikronów, w 100% podlegającego recyklingowi; 
format A4 lub A5; opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Format Kolor Cena netto Cena brutto

031172 a A4 niebieski 184,98 227,53
031173 a A5 niebieski 154,98 190,63

Easy to see, to file, to find

Easy to see, to file, to find
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kosze / apteczki

KOSZ NA ŚMIECI METALOWY TWINCO
Kosz posiada dekoracyjne perforacje o szerokości 
40 mm oraz elegancki metalowy design; kosz 
jest bardzo stabilny dzięki wykonaniu z metalu; 
pojemność 15 l.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

030841 a czarny 77,00 94,71
030842 a srebrny 77,00 94,71

KOSZ NA PARASOLE 
TWINCO
Metalowy stojak na pa-
rasole z ozdobną perfo-
racją; posiada powłokę 
epoksydową z poliestru 
i gumy; pojemność 28,5 
litra; wysokość: 59 am, 
średnica: 27 am.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030843 a 218,00 268,14

KOSZ NA ŚMIECI EUROPOST VIVIDA 
ESSELTE
Element kolekcji Vivida; pojemność 14 litrów; 
wykonany z mocnego plastiku.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263482 a biały 23,56 28,98
263483 a żółty 23,56 28,98
263484 a czerwony 23,56 28,98
263485 a niebieski 23,56 28,98
263486 a zielony 23,56 28,98
263487 a czarny 23,56 28,98

KOSZ NA ŚMIECI LEITZ WOW
Gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia azyszcze-
nie; specjalnie wyprofi lowana obręcz dla lepszej 
obsługi; pojemność 15 litrów.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263756 a biały 29,60 36,41
263757 a różowy 29,60 36,41
263758 a niebieski 29,60 36,41
263759 a pomarańczowy 29,60 36,41
263760 a zielony 29,60 36,41
264129 a turkusowy 29,60 36,41
264130 a fioletowy 29,60 36,41

KOSZ NA ŚMIECI 
DURABLE
Metalowy, okrągły 15l

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160270 a srebrny 93,11 114,53
160271 a czarny 93,11 114,53
160272 a grafitowy 93,11 114,53
160269 a szary 93,11 114,53

KOSZ NA ŚMIECI 
DURABLE
Metalowy, okrągły 15l.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160274 a srebrny 128,93 158,58
160275 a czarny 128,93 158,58
160276 a grafitowy 128,93 158,58
160273 a szary 128,93 158,58

KOSZ NA ŚMIECI TREND DURABLE
Kosz na śmieci o zastosowaniu biurowym; pojem-
ność 16 l; wygodny uchwyt; wymiary: średnica 315 
mm, wysokość 330 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160342 a biały 24,46 30,09
160343 a zielony 24,46 30,09
160344 a różowy 24,46 30,09
160345 a niebieski 24,46 30,09
160219 a czarny 24,46 30,09
160346 a czerwony 24,46 30,09

160337 a różowy 
przezroczysty 24,46 30,09

160339 a zielony 
przezroczysty 24,46 30,09

160340 a przezroczysty 24,46 30,09

160220 a niebieski 
przezroczysty 24,46 30,09

160341 a fioletowy 
przezroczysty 24,46 30,09

APTECZKA FIRST AID BOX DURABLE
Apteczka na medyczne wyposażenie pierwszej 
pomocy; wykonana z aluminium; dwie wielkości: 
z dwiema (1970) i trzema szufl adami (1973); na 
wewnętrznej ściance drzwiczek znajduje się specjal-
ne miejsce na umieszczenie informacji o zawartości 
apteczki; zamykana na zamek; w komplecie dwa 
klucze.

1970 mała
Nr katalog. Wymiary [mm] Cena netto Cena brutto

160713 a 302 x 280 x 118 425,85 523,80
1973 duża
Nr katalog. Wymiary [mm] Cena netto Cena brutto

160714 a 302 x 400 x 118 559,78 688,53



403

MEBLE I WYPOSAŻENIE 12
apteczki / skrzynki na klucze / kasetki

SKRZYNKA NA KLUCZE 
DURABLE
Przednia azęść wykonana jest 
z aluminium w odcieniu mato-
wym; zasto sowano tu materiały 
najwyższej jakości; skrzynka od-
powiada na oczeki wania klien-
tów, którzy oprócz względów 
azysto praktycznych poszukują 
produktów stanowiących rów-
nież ozdobę w każdym biurze; 
wersja na 12 kluczy zamykana 
jest na rygiel; wszystkie pozo-
stałe skrzynki zamykane są na 
klucz; każda skrzynka wypo-
sażona jest dodatkowo w 6 
zawieszek na klucze.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

160083 a na 12 kluczy 253,92 312,32
160084 a na 18 kluczy 321,25 395,14
160085 a na 36 kluczy 394,31 485,00
160086 a na 48 kluczy 497,82 612,32
160087 a na 54 klucze 521,10 640,95
160088 a na 72 klucze 616,01 757,69

ZAWIESZKI DO KLUCZY KEY CLIP DURABLE
Zawieszki na klucze; rewolucja w zawieszkach na klucze; 
budowa zawieszki umożliwia łatwe korzystanie z informa-
cji zawartej na opisie; po zawieszeniu kluczy zawieszka wisi 
prosto i nie przekręca się; każde opakowanie wyposażone 
jest we wkłady do opisu; opakowanie 6 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160110 a czarne 18,61 22,89
160111 a czerwone 18,61 22,89
160112 a żółte 18,61 22,89
160113 a niebieskie 18,61 22,89

SZAFKI NA KLUCZE
Metalowe szafki na klucze; kolor szary; zamek na klucz; w komplecie zawieszki 
na klucze.

Nr katalog. Model szafki Ilość zawieszek 
na klucze Wymiary (mm) Cena netto Cena brutto

080540 a HF 200C-22K 20 200x150x78 114,11 140,36
080544 a HF 250N-32K 40 250x200x78 128,56 158,13
080542 a HF 300C-52K 60 300x230x78 137,22 168,78
080543 a HF 300C-100K 100 300x230x78 215,22 264,72

SZAFKA NA KLUCZE HF550T-50K
Metalowa szafka na klucze ze szklanymi drzwicz-
kami; kolor jasnopopielaty; 50 miejsc na klucze; 
zamek aylindryczny; w komplecie 60 zawieszek do 
kluczy; wymiary: 550x380x80 mm

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080563 a 303,33 373,10

APTECZKA HF072B
Metalowe szafki zamykane na 1 klamrę; 
funkcjonalny rozkład półek; wygodny 
uchwyt do przenoszenia apteczki; kolor 
biały – na drzwiczkach biały krzyż na 
zielonym tle; wymiary 290x230x80 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080541 a 137,22 168,78

KA SET KA NA PIE NIĄ DZE EAGLE
Me ta lo we ka set ki la kie ro wa ne; o za okrą glo nych brze gach; za my ka ne na klu-
czyk; posiadają przegródki na bilon; roz mia ry: XS, S, M i L.

Kolor
Rozmiar

XS 70x120x153 S 77x157x207 M 82x192x262 L 100x217x300
Nie bie ski 020165 a 020166 a 020167 a 020168 a
Czer wo ny 020169 a 020170 a 020171 a 020172 a
Czar ny 020173 a 020174 a 020175 a 020176 a
Cena netto 54,38 67,07 90,62 125,09
Cena brutto 66,89 82,50 111,46 153,86

ZAWIESZKI DO KLUCZY
Róż no ko lo ro we, pla sti ko we za wiesz ki do klu czy, po sia da ją ce za bez pie czo ne 
prze zro czy stą fo lią okien ko do wpi sa nia nu me ru po miesz cze nia; opakowanie 
100 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

080177 a 39,00 47,97
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zegary / lampy

ZEGAR ATTRACTION UNILUX
Klasyczny model; podstawa magnesowa – przykleja 
się do każdej metalowej powierzchni; kwarcowy 
mechanizm; średnica 19,5 cm; grubość: 4 cm; 
wykonany ze stali, szkła i tworzywa ABS.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131981 a 91,50 112,55

ZEGAR WAVE RADIO CONTROLLED CLOCK 
UNILUX
Czas kontrolowany radiowo; mechanizm kwarco-
wy; średnica 30,5 cm; grubość: 2,5 cm; wykonany 
ze stali, szkła i tworzywa ABS.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131987 a 191,99 236,15

ZEGAR TEMPUS UNILUX
Z termometrem; mechanizm kwarcowy; średnica 
30,5 cm; grubość: 2,5 cm; wykonany ze stali, szkła 
i tworzywa ABS.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131985 a 162,57 199,96

ZEGAR DST CLOCK UNILUX
Z datownikiem LCD: dzień, miesiąc; mechanizm kwarcowy; średnica 30,5 cm; 
grubość: 2,5 cm; wykonany ze stali, szkła i tworzywa ABS.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131986 a 151,13 185,89

ZEGAR F66151R
Doskonały do pomieszczeń biurowych, szkół, 
urzędów etc.; cichy mechanizm kwarcowy; płynna 
wskazówka sekundnika; rodzaj zasilania: 1 bateria 
AA; obramowanie w kolorze białym; średnica 
305 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

081089 a 93,89 115,48

ZEGAR F7045R
Doskonały do nowoczesnych pomieszczeń biuro-
wych; precyzyjny mechanizm kwarcowy; szklany, 
kwadratowy cyferblat; rodzaj zasilania: bateria 
1xAA; przekątna 315 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

081086 a biały 115,56 142,14
081087 a czarny 115,56 142,14
081088 a czerwony 115,56 142,14

LAMPA CRISTAL WŁĄCZANA NA 
DOTYK UNILUX
Włącznik i wyłącznik dotykowy w chro-
mowanej nasadce na klosz i w podstawie; 
elegancki projekt – doskonała do stylowych 
wnętrz; klosz z grubego szkła z mrożoną 
powłoką; srebrne wykończenia, błyszczą-
ce i matowe; długość kabla zasilającego 
2,06 m.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131980 a 416,26 512,00

ZEGAR ŚCIENNY W99158
Precyzyjny mechanizm kwarcowy; wyraźny cyfer-
blat; duże cyfry; rodzaj zasilania: bateria 1xAA; 
obramowanie w kolorze białym; średnica 225 mm.

Nr katalog Cena netto Cena brutto

081108 a 50,56 62,19
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lampy

LAMPA BIURKOWA MEDINA
Stal lakierowana; źródło światła: 1 x E27; moc 25W; 
wysokość 40 cm; średnica 15 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

650140 a biała 84,94 104,48
650141 a srebrna 84,94 104,48
650142 a czarna 84,94 104,48

LAMPA BIURKOWA POCATELLO
Stal lakierowana; źródło światła: 1 x E27; moc 18W; 
wysokość 36 cm; średnica 13 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

650143 a biała 62,59 76,99
650144 a czarna 62,59 76,99
650145 a srebrna 62,59 76,99
650146 a zielona 62,59 76,99
650147 a niebieska 62,59 76,99
650148 a różowa 62,59 76,99

LAM PA E NER GO O SZ CZĘ D NA
Źró dło świa tła: 1 x G23 (świe tlów ka ener go osz częd na), 
max 11W; świe tlów ka nie jest w kom ple cie.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

650001 a bia ła 110,66 136,11
650002 a czar na 110,66 136,11

LAMPA HALOGENOWA DAKOTA
Wykonana ze stali niklowanej; wykończenia nikiel 
satyna; przeguby stalowe zaciskane imadłami; 
produkt bardzo mocny, trwały; źródło światła 
G9 1 x 40W; żarówka w komplecie; przewód 
przyłączeniowy transparentny o długości 150 cm; 
wysokość 56 cm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

650135 a 156,47 192,46

LAM PA BIUR KO WA STU DENT
Źró d ło świa tła: 1 x E27, max 60W.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

650150 a srebrna 76,00 93,48
650003 a bia ła 76,00 93,48
650004 a czar na 76,00 93,48

LAMPA LED TOBAGO
Zasilanie:~230V; materiał: tworzywo sztuczne, 
stal lakierowana; wysokość:48,5 cm; średnica:11,5 
cm; źródło światła: LED 3.5W 270 lm; gwarancja 
12 miesięcy.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

650158 a srebrna 191,65 235,73
650157 a biała 182,47 224,44
650159 a czarna 182,47 224,44

LAMPA LED ARUBA
Zasilanie:~230V; materiał: tworzywo sztucz-
ne, stal lakierowana; wysokość:37,5 cm; 
średnica:17 cm; źródło światła: LED 4.5W 
480lm; gwarancja 12 miesięcy.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

650152 a srebrna 248,47 305,62
650151 a biała 238,12 292,89
650153 a czarna 238,12 292,89

LAMPA LED NASSAU CLIP
Zasilanie:~230V; materiał: tworzywo sztuczne, 
stal lakierowana; wysokość:41,5 cm; średnica:16 
cm; źródło światła: LED 2.5W 150 lm; gwarancja 
12 miesięcy.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

650155 a srebrna 116,47 143,26
650154 a biała 110,00 135,30
650156 a czarna 110,00 135,30


