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Technical description
Karta techniczna produktu

Ściany, fronty, plecy
Walls, fronts, back
płyta meblowa melaminowana
/melamine faced chipboard

Wieńce
Top, bottom panel
płyta meblowa melaminowana
/melamine faced chipboard

light beech
W200

elm
W210

light oak
W220

wallnut
W250

dark oak
W310

natural oak
W240

graphite grey
U130

platinum grey
U120

ash grey
U110

white
U100

Informacje zawarte w tej publikacji są jedynie materiałem poglądowym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.
The information contained in this publication are only illustrative material and does not constitute an offer within 
the meaning of the law.
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Meble do przechowywania/Storage furniture

Materiał/Material Kolorystyka/Colors

Wieńce/
Top bottom

Płyta melaminowana 25mm, w okleinie PVC, ABS – 2mm/
Melamin faced chipboard 25mm, PVC, ABS tape 2mm

ź buk jasny/light beech
ź wiąz/elm
ź dąb jasny/light oak
ź dąb naturalny/natural oak
ź orzech/wallnut
ź dąb ciemny/dark oak
ź szary popiel/ash grey
ź szary platynowy/platinum grey
ź szary grafit/graphite grey
ź biały/white

Inne kolory na zapytanie/other colors on request

Boki/Sides
Płyta melaminowana 18mm, w okleinie PVC, ABS /

Melamin faced chipboard 18mm, PVC, ABS tape 2mm
– 2mm

Fronty/
Front panels

Płyta melaminowana 18mm, w okleinie PVC, ABS – 2mm/
Melamin faced chipboard 18mm, PVC, ABS tape 2mm

Półki/Shelves

Płyta melaminowana 18mm, w okleinie PVC, ABS 2mm. 
Zabezpieczenie przed wypadaniem półek/

Melamin faced chipboard 18mm, PVC, ABS tape 2mm.
Protection against falling shelves
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Meble do przechowywania/ Storage furniture

Ściana tylna/
Back plate

Płyta HDF 3,5mm, lub opcjonalnie za dopłatą płyta melaminowana 18mm/
HDF plate 3,5mm, or an optional melamine plate 18mm, extra charge

HDF
ź

opcja: płyta melaminowana 18mm/option:  melamine 
faced chipboard 18mm
ź buk jasny/light beech
ź wiąz/elm
ź dąb jasny/light oak
ź dąb naturalny/natural oak
ź orzech/wallnut
ź dąb ciemny/dark oak
ź szary popiel/ash grey
ź szary platynowy/platinum grey
ź szary grafit/graphite grey
ź biały/white

Inne kolory na zapytanie/other colors on request

popiel/grey

Zamki/Locks

W podstawowym standardzie wykonania, produkt posiada zamki tzw. patentowe, z 
zasuwkami góra, dół. Opcjonalnie za dopłatą można zamontować zamek 3 punktowy 

baskwilowy./
In the basic standard of the product has a patent locks, the point of bolts up and 

down. Optional extra charge can be mounted 3-point espagnolette locking.

ź chrom/chrome

Stopki/Foots

Stopka z tworzywa z metalowym elementem regulacji w zakresie ok 20mm. 
Regulacja odbywa się od wewnątrz szafy./

Plastic food with a metal element with the regulation of a range of approximately 
20mm. Adjustment takes place from inside the cabinet.

ź czarny/black



Meble do przechowywania/Storage furniture

Uchwyty/
Handles

Uchwyt prętowy stalowy. Inne uchwyty na zapytanie/
Steel rod handles. Other handles on request

ź aluminium/aluminum

Żaluzja/
Jalousie

Prowadnice oraz listwy uchwytowe wykonane z tworzywa./
Guides and grip rails made of plastic.

Opis 
dodatkowy/
Additional 
description

Szafy i regały wykonywane są w standardzie wykonania gwarantującym wysoką 
trwałość produktu. Druga półka jest zawsze półką tzw. konstrukcyjną na stałe 

zespoloną z bokami i plecami mebla. Ściana tylna szaf umieszczana jest w specjalnie 
w tym celu wyfrezowanym kanale i mocowana do korpusu za pomoca zszywek, co 

dodatkowo usztywnia całość konstrukcji. W przypadku szaf mających przenosić duże 
obciążęnia istnieje możliwość wykonania produktu w standardzie HEAVY DUTY. 

Wówczas ściana tylna wykonana jest z płyty o grubości 18mm./
Cabinets are made in the standard of guarantees high durability. The second shelf is 
always as an complex design of the fixed sides and back of the furniture. Rear side of 
the cabinet is placed in a specially milled channel and secured to the body by means 
of staples, which also stiffens the whole structure. In the case of cabinets designed to 
carry heavy loads is possible to make the product in the HEAVY DUTY standard, then, 

the rear wall is made of a plate having a thickness of 18mm.
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Classic container ks7
Kontener mobilny classic ks7
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Technical description
Karta techniczna produktu

Dekory
Decors
płyta meblowa melaminowana
/melamine faced chipboard

light beech
W200

elm
W210

light oak
W220

wallnut
W250

dark oak
W310

natural oak
W240

graphite grey
U130

platinum grey
U120

ash grey
U110

white
U100

Informacje zawarte w tej publikacji są jedynie materiałem poglądowym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.
The information contained in this publication are only illustrative material and does not constitute an offer within 
the meaning of the law.



Kontenery/Containers

Szuflady 
wnętrze/

Drawer inside

Premium: wkład metalowy ¾ wysuwu, na prowadnicach rolkowych. Classic: boki 
metalowe, dno i tylnia ścianka płyta melaminowana 16mm, Piórnik w obu wariantach 

wykonany z tworzywa/
Premium: metal inside of drawer ¾ extension, on roller guides. Classic: metal sides, 

bottom and rear plate melamine faced chipboard 16mm, pencil case in both variants 
made of plastic

ź Premium – czarny/black
ź Classic – biały/white
Piórnik w obu wariantach czarny/Pencil case in both 

variants black

Zamki/Locks

Zamek centralny zamykający wszystkie szuflady. Opcja Premium posiada tzw ANTY 
TILT system zapobiegający wysunięciu więcej niż jednej szuflady na raz, oraz łamany 

kluczyk zabezpieczający przed złamaniem w zamku./
Central locking all drawers. Premium additionaly equiped with ANTI TILT system 

preventing slipping more than one drawer at a time, and a broken key in protecting 
against fractures inside lock.

ź chrom/chrome

Stopki/Footers

Kontenery stacjonarne do wysokości biurka - stopka z tworzywa z metalowym 
elementem regulacji w zakresie ok 20mm. Regulacja odbywa się od wewnątrz 

kontenera. Kontenery mobilne posiadają kółka z tworzywa – 2 kółka z hamulcem./
Stationary containers (desk height) - plastic footers with a metal element with 

regulation of a range of approximately 20mm. Adjustment takes place from inside 
the container. Mobile containers have plastic wheels - 2 wheels with brake.

ź czarny/black

Uchwyty/
Handles

Uchwyt metalowy, prętowy lub listwa uchwytowa na boku kontenera./
Metal rod handle or handle bar on the side of the container.

ź stalowe w kolorze aluminium, listwa 
aluminiowa/aluminum color, handle bar aluminium

Informacje zawarte w tej publikacji są jedynie materiałem poglądowym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.
The information contained in this publication are only illustrative material and does not constitute an offer within the meaning of the law.
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Wielofunkcyjne kontenery mobilne/ Multifunctional mobile containers

Szuflady 
wnętrze/

Drawer inside

Płyta wiórowa melaminowana 18mm na prowadnicach rolkowych./ 
Melamine faced chipboard 18mm on roller guides.

ź buk jasny/light beech
ź wiąz/elm
ź dąb jasny/light oak
ź dąb naturalny/natural oak
ź orzech/wallnut
ź dąb ciemny/dark oak
ź szary popiel/ash grey
ź szary platynowy/platinum grey
ź szary grafit/graphite grey
ź biały/white

Inne kolory na zapytanie/other colors on request

Zamki/Locks
Pierwszy zamek do części żaluzjowej oraz drugi zamek do szuflady. 

/First lock for the shutter part and second lock for the drawer.

ź chrom/chrome

Stopki/Footers
Kontenery mobilne posiadają obrotowe kółka z tworzywa – 4 kółka z hamulcem.

/Mobile containers have plastic rotating wheels - 4 wheels with brake.

ź czarny/black

Uchwyty/
Handles

Uchwyt metalowy/
Metal rod handle 

ź stalowe w kolorze aluminium, listwa 
aluminiowa/aluminum color, handle bar aluminium

Informacje zawarte w tej publikacji są jedynie materiałem poglądowym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.
The information contained in this publication are only illustrative material and does not constitute an offer within the meaning of the law.
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