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Szafy ubraniowe Sul W

OZNACZENIE WYMIARY 

w mm.

wys. x szer. x gł.

OPIS

Sul 31 W 1800 x 300 x 
500

Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L".  Szafa 
zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. 
Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny 
wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym 
perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie  elementy  szafy 
wykonane z blachy 0,5 mm.  

Sul 31 W - na nóżkach 1800 x 300 x 
500

Pojedyncza  szafa  ubraniowa  z  drzwiami  w  kształcie  litery  „L"  na 
nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa zamykana zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.  Szafa wyposażona 
w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi 
szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym  perforacją  o 
nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
0,5 mm.  
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Sul 32 W 1800 x 600 x 
500

Podwójna szafa  ubraniowa z  drzwiami  w kształcie  litery  „L".  Szafa 
zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. 
Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny 
wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym 
perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie  elementy  szafy 
wykonane z blachy 0,5 mm.  

Sul 32 W - na nóżkach 1800 x 600 x 
500

Podwójna  szafa  ubraniowa  z  drzwiami  w  kształcie  litery  „L""  na 
nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa zamykana zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.  Szafa wyposażona 
w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi 
szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym  perforacją  o 
nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
0,5 mm.  

Sul 33 W 1800 x 900 x 
500

Potrójna  szafa  ubraniowa  z  drzwiami  w  kształcie  litery  „L".  Szafa 
zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. 
Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny 
wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym 
perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie  elementy  szafy 
wykonane z blachy 0,5 mm.  

Sul 33 W - na nóżkach 1800 x 900 x 
500

Potrójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L" na nóżkach 
(regulowanych  w  zakresie  10mm).  Szafa  zamykana  zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.  Szafa wyposażona 
w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi 
szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym  perforacją  o 
nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
0,5 mm.  

Sul 34 W 1800x1200x500 Poczwórna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L".  Szafa 
zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. 
Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny 
wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym 
perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie  elementy  szafy 



wykonane z blachy 0,5 mm.  

Sul 34 W - na nóżkach 1800x1200x500 Poczwórna  szafa  ubraniowa  z  drzwiami  w  kształcie  litery  „L"  na 
nóżkach (regulowanych w zakresie 10mm). Szafa zamykana zamkami 
cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.  Szafa wyposażona 
w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi 
szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym  perforacją  o 
nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 
0,5 mm.  

Sul 41 W 1800 x 400 x 
500

Pojedyncza szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L". Szafa 
zamykana  zamkami  cylindrycznymi  z  ryglowaniem  w  jednym 
punkcie.   Szafa  wyposażona  w drążek  ubraniowy  z  2  haczykami, 
samoprzylepny  wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem 
przemysłowym  perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie 
elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.  

Sul 41 W - na nóżkach 1800 x 400 x 
500

Pojedyncza  szafa  ubraniowa  z  drzwiami  w  kształcie  litery  „L"  na 
nóżkach  (regulowanych  w  zakresie  10mm).  Szafa  zamykana 
zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.  Szafa 
wyposażona  w  drążek  ubraniowy  z  2  haczykami,  samoprzylepny 
wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym 
perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie  elementy  szafy 
wykonane z blachy 0,5 mm.  

Sul 42 W 1800 x 800 x 
500

Podwójna szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L".  Szafa 
zamykana  zamkami  cylindrycznymi  z  ryglowaniem  w  jednym 
punkcie.   Szafa  wyposażona  w drążek  ubraniowy  z  2  haczykami, 
samoprzylepny  wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem 
przemysłowym  perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie 
elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.  



Sul 42 W - na nóżkach 1800 x 800 x 
500

Podwójna  szafa  ubraniowa  z  drzwiami  w  kształcie  litery  „L"  na 
nóżkach  (regulowanych  w  zakresie  10mm).  Szafa  zamykana 
zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.  Szafa 
wyposażona  w  drążek  ubraniowy  z  2  haczykami,  samoprzylepny 
wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym 
perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie  elementy  szafy 
wykonane z blachy 0,5 mm.  

Sul 43 W 1800x 1200 x 
500

Potrójna  szafa  ubraniowa  z  drzwiami  w  kształcie  litery  „L.  Szafa 
zamykana  zamkami  cylindrycznymi  z  ryglowaniem  w  jednym 
punkcie.   Szafa  wyposażona  w drążek  ubraniowy  z  2  haczykami, 
samoprzylepny  wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem 
przemysłowym  perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie 
elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.  

Sul 43 W - na nóżkach 1800x 1200 x 
500

Potrójna  szafa  ubraniowa  z  drzwiami  w  kształcie  litery  „L"  "  na 
nóżkach  (regulowanych  w  zakresie  10mm).  Szafa  zamykana 
zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.  Szafa 
wyposażona  w  drążek  ubraniowy  z  2  haczykami,  samoprzylepny 
wizytownik.  Drzwi  szafy  z  zastrzeżoną  znakiem  przemysłowym 
perforacją  o  nowoczesnym  designie.  Wszystkie  elementy  szafy 
wykonane z blachy 0,5 mm.  



Podstawowa kolorystyka szafek  

Wyposażenie szaf z linii WSU - cokoły, daszki, podstawy do szaf typu WSU

symbol wymiary waga opis

C310 gł. 500 mm 3

Cokół do szafy serii WSU. Elementy cokołu wykonane z 
giętej blachy o grubości 1,0 mm.  Konstrukcja spawana. 
Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za 
pomocą blachowkrętów.

C320 gł. 500 mm 4,7

C330 gł. 500 mm 6

C340 gł. 500 mm

C410 gł. 500 mm 3,6

C420 gł. 500 mm 5,7

C430 gł. 500 mm 8

D 310 gł. 500 mm 3,5 Daszek do szafy serii WSU. Daszek wykonany z blachy o 
grubości 0,8 mm. Wysokość daszka 200 mm. Mocowany z 
szafą za pomocą zatrzasków.

D 320 gł. 500 mm 5



D 330 gł. 500 mm 6,6

D 410 gł. 500 mm 4

D 420 gł. 500 mm 6

D 430 gł. 500 mm 8,5

WCn 311 gł. 500 mm 2,5

Podstawa nogi do szafy serii WSU. Wzdłużnice i poprzeczki 
wykonane z giętej blachy o grubości 1,5 mm. Konstrukcja 
spawana. Noga skośna z regulacją wysokości. Podstawa 
podwyższająca szafę o 140 mm. Skręcana z szafą za 
pomocą blachowkrętów.

WCn 321 gł. 500 mm 3

WCn 331 gł. 500 mm 4

WCn 341 gł. 500 mm

WCn 411 gł. 500 mm 2,6

WCn 421 gł. 500 mm 3,7

WCn 431 gł. 500 mm 4,8

P 311 gł. 500 mm 5

Podstawa do szaf ubraniowych Stelaż podstawy wykonany 
z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi 
podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca 
szafę o 390 mm.
Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za 
pomocą śrub.

P 321 gł. 500 mm 6,6

P 331 gł. 500 mm 8,6

P 411 gł. 500 mm 5,5

P 421 gł. 500 mm 8

P 431 gł. 500 mm 10

P 311 gł. 500 mm, pcv Podstawa do szaf ubraniowych. Stelaż podstawy 
wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. 
Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa 
podwyższająca szafę o 390 mm.
Wyposażona w trzy listwy PCV. Skręcana z szafą za 

P 321 gł. 500 mm, pcv

P 331 gł. 500 mm, pcv

P 411 gł. 500 mm, pcv



P 421 gł. 500 mm, pcv

P 431 gł. 500 mm, pcv

P 311 gł. 500 mm, b.siedziska

Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż 
podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja 
spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa 
podwyższająca szafę o 390 mm. Skręcana z szafą za 
pomocą śrub.

P 321 gł. 500 mm, b.siedziska

P 331 gł. 500 mm, b.siedziska

P 411 gł. 500 mm, b.siedziska

P 421 gł. 500 mm, b.siedziska

P 431 gł. 500 mm, b.siedziska

P 313 gł. 500 mm 5,6

Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane 
z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy 
wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana.Nogi 
podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca 
szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane. 
Skręcana z szafą za pomocą śrub.

P 323 gł. 500 mm 7

P 333 gł. 500 mm 9

P 413 gł. 500 mm 6

P 423 gł. 500 mm 8,5

P 433 gł. 500 mm 10

P 313 gł. 500 mm, pcv

Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane 
z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy 
wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana.Nogi 
podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca 
szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy z PCV. 
Skręcana z szafą za pomocą śrub.

P 323 gł. 500 mm, pcv

P 333 gł. 500 mm, pcv

P 413 gł. 500 mm, pcv

P 423 gł. 500 mm, pcv

P 433 gł. 500 mm, pcv

P 313 gł. 500 mm, b.siedziska
Podstawa do szaf socjalnych bez siedziska. Nogi podstawy 



wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki 
podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. 
Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa 
podwyższająca szafę o 390 mm. Skręcana z szafą za 
pomocą śrub.

P 323 gł. 500 mm, b.siedziska

P 333 gł. 500 mm, b.siedziska

P 413 gł. 500 mm, b.siedziska

P 423 gł. 500 mm, b.siedziska

P 433 gł. 500 mm, b.siedziska

Pw 311 gł. 500 mm 8

Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i 
stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. 
Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją 
wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. 
Wyposażona w trzy listwy drewniane. Skręcana z szafą za 
pomocą śrub.

Pw 321 gł. 500 mm 9

Pw 331 gł. 500 mm 9,5

Pw 411 gł. 500 mm 8

Pw 421 gł. 5000 mm 9

Pw 431 gł. 500 mm 10

Pw 311 gł. 500 mm, pcv

Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i 
stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. 
Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją 
wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. 
Wyposażona w trzy listwy z PCV. Skręcana z szafą za 
pomocą śrub.


