


WS2-01 stó∏ bazowy 
+ 1 pó∏ka W-P2 WS2-02 stó∏ bazowy 

+ 2 półki W-P2WS2-00 stó∏ bazowy 
(bez dodatkowego wyposa˝enia)

WS2-04 stó∏ bazowy + szafka WSZ-B 
+ 1 pó∏ka W-P1WS2-03 stó∏ bazowy 

+ szafka WSZ-A

Wymiary zewn´trzne sto∏u:
SzerokoÊç:  1355 mm
G∏´bokoÊç: 730 mm
WysokoÊç:  840 mm 
WysokoÊç z regulowanymi 
stopkami: od 855-870 mm



WS2-05 stó∏ bazowy + szafka WSZ-C 
+ 2 półki W-P1 WS2-06 stó∏ bazowy + szafka WSZ-A 

+ szafka WSZ-B

WS2-07 stó∏ bazowy + szafka WSZ-C 
+ szafka WSZ-B WS2-08 stó∏ bazowy + szafka WSZ-C 

+ szafka WSZ-D

Stó∏ wykonany jest z profi li metalowych 

z blachy o gruboÊci 2 mm, wyposa˝ony 

w lakierowany blat ze sklejki o gruboÊci 

35 mm. Przystosowany jest do monta˝u 

szafek i pó∏ek. Stela˝ malowany farbà

proszkowà (epoksydowo-poliestrowà) 

w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). 

Maksymalne obcià˝enie blatu sto∏u  

wynosi 400 kg (przy równomiernym 

 rozk∏adzie obcià˝enia).

Nogi sto∏u mogà byç wyposa˝one 

w regulowane stopki (opcja).

Pó∏ka w stole (opcja) 

wykonana jest z blachy 

o gruboÊci 1mm, 

wzmocniona 

dodatkowym 

profi lem.



WS3-00 stół bazowy 
(bez dodatkowego wyposa˝enia) WS3-01 stół bazowy 

+ 1 półka W-P3

WS3-02 stół bazowy 
+ 2 półki W-P3 WS3-03  stół bazowy 

+ szafka WSZ-A

Wymiary 

zewn´trzne sto∏u:
SzerokoÊç:  2000 mm
G∏´bokoÊç: 730 mm
WysokoÊç:  840 mm 
WysokoÊç 
z regulowanymi 
stopkami: 
od 855-870 mm



WS3-04 stół bazowy + szafka WSZ-B 
+ 1 półka W-P2 WS3-05 stół bazowy + szafka WSZ-C 

+ 2 półki W-P2

WS3-06 stół bazowy + szafka WSZ-A 
+ szafka WSZ-B WS3-07 stół bazowy + szafka WSZ-B 

+ szafka WSZ-C + 1 półka W-P1

Stó∏ wykonany jest  

z profi li metalowych z blachy 

o gruboÊci 2 mm, wyposa˝ony 

w lakierowany blat ze sklejki 

o gruboÊci 35 mm. 

Przystosowany jest do monta˝u 

szafek i pó∏ek. Stela˝ malowany 

farbà proszkowà (epoksydowo-

-poliestrowà) w kolorze 

RAL 7035 (jasny popiel). 

Maksymalne obcià˝enie 

 blatu sto∏u wynosi 400kg 

(przy równomiernym 

rozk∏adzie obcià˝enia). 

Nogi sto∏u mogà byç 

 wyposa˝one w regulowane 

 stopki (opcja).

Pó∏ka w stole (opcja)  wykonana 

jest z blachy  o gruboÊci 1mm, 

wzmocniona  dodatkowym 

profi lem.



Wymiary 
zewn´trzne sto∏u:
SzerokoÊç: 2000 mm
G∏´bokoÊç: 730 mm
WysokoÊç: 840 mm 
WysokoÊç 
z regulowanymi 
stopkami: 
od 855-870 mm

WS3-08 stó∏ bazowy + szafka WSZ-C 
+ szafka WSZ-D + 2 pó∏ki W-P1 WS3-09 stó∏ bazowy + szafka WSZ-C 

+ szafka WSZ-B + szafka WSZ-A

WS3-10 stó∏ bazowy + szafka WSZ-D 
+ szafka WSZ-C + szafka WSZ-A WS3-11 stó∏ bazowy + szafka WSZ-D 

+ szafka WSZ-C + szafka WSZ-B



Korpus szafki wykonany jest z blachy 

o gruboÊci 1 mm.  

Drzwi wykonane sà z blachy o gruboÊci 

0,8 mm. Wyposa˝one w zamek kluczowy 

z ryglowaniem w jednym punkcie. 

Szafka WSZ-A wyposa˝ona jest w jednà 

przestawnà pó∏k´.

Szufl ady zamykane centralnym zamkiem 

kluczowym, wyposa˝one w prowadnice 

teleskopowe o max. udêwigu 80 kg. 

Front szufl ady wykonany z blachy 1 mm, 

szufl ada z blachy 0,8 mm. Szafa posiada 

blokad´, która pozwala na wysuni´cie 

tylko jednej szufl ady. 

Ca∏oÊç malowana jest farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze 

RAL 7035 (jasny popiel) – korpus 

i RAL 6033 (mi´towy zielony) – drzwi 

lub szufl ady.

WSZ-A szafka 
1-drzwiowa WSZ-B szafka 1-drzwiowa 

+ 1 szufl ada

WSZ-C szafka 
3-szufl adowa WSZ-D szafka

4-szufl adowa

Wymiary zewn´trzne sto∏u:
SzerokoÊç:  607 mm
G∏´bokoÊç: 582 mm
WysokoÊç:  630 mm

Wymiary u˝ytkowe szufl ady:
SzerokoÊç: 523 mm
G∏´bokoÊç: 500 mm
WysokoÊç:  
150 mm (WSZ-B, WSZ-C) 
117 mm (WSZ-D)



                      Komplet przegród do szufl ady sto∏u 
                      warsztatowego. Przegrody wykonane 
sà z blachy ocynkowanej (nie malowanej) o gruboÊci 
0,6 mm. Majà mo˝liwoÊç demonta˝u.

W-PRZ                       Wk∏adka gumowa do szufl ady sto∏u 
                      warsztatowego. Wykonana jest z gumy 
ryfl owanej o gruboÊci 3 mm.
W-GSZ                       Nak∏adka gumowa na blat sto∏u 

                      warsztatowego 2-modu∏owego.
Nak∏adka wykonana jest z gumy ryfl owanej o gruboÊci 
3 mm, przyklejanej do blatu stołu warsztatowego.

W-GB2

                       Nak∏adka gumowa na blat sto∏u 
                       warsztatowego 3-modu∏owego.
Nak∏adka wykonana jest z gumy ryfl owanej o gruboÊci 
3 mm, przyklejanej do blatu stołu warsztatowego.

W-GB3 Nak∏adka na blat sto∏u warsztatowego wykonana jest 
z blachy ocynkowanej (nie malowanej) o gruboÊci 1,5 
lub 2 mm. Z przodu i boków posiada estetyczne 2-krotne 
gi´cie zakrywajàce blat. Mocowana za pomocà wkr´tów.

Nak∏adka z blachy ocynkowanej 
na blat sto∏u warsztatowego 

3-modu∏owego (gruboÊç blachy 1,5 mm).
W-MB3-1,5

Nak∏adka z blachy ocynkowanej 
na blat sto∏u warsztatowego 

3-modu∏owego (gruboÊç blachy 2 mm).
W-MB3-2

 Nak∏adka z blachy ocynkowanej 
na blat sto∏u warsztatowego 

2-modu∏owego (gruboÊç blachy 1,5 mm).
W-MB2-1,5

Nak∏adka z blachy ocynkowanej 
na blat sto∏u warsztatowego 

2-modu∏owego (gruboÊç blachy 2 mm).
W-MB2-2



Wymiary zewn´trzne 
oÊwietlenia:
SzerokoÊç: 1357 mm
G∏´bokoÊç: 500 mm
WysokoÊç: 480 mm

Wymiary zewn´trzne
oÊwietlenia:

SzerokoÊç: 2003 mm
G∏´bokoÊç: 500 mm
WysokoÊç: 480 mm

                     OÊwietlenie do sto∏ów 
                     warsztatowych 2-modu∏owych. 
Wykonane jest z profi li metalowych z blachy 
o gruboÊci 1,5 mm. OÊwietlenie stanowi 
Êwietlówka 36 W w zamkni´tej oprawie, 
w∏àczana przy pomocy w∏àcznika 
∏aƒcuszkowego. Ca∏oÊç przykr´cana  
jest do skrajnych s∏upków nadstawki.
Malowane jest farbami proszkowymi 
(epoksydowo-poliestrowymi) 
w kolorze RAL7035.

W-OS2

                      OÊwietlenie do stołów 
                      warsztatowych 3-modu∏owych. 
Wykonane jest z profi li metalowych z blachy 
o gruboÊci 1,5 mm. OÊwietlenie stanowi 
Êwietlówka 36 W w zamkni´tej oprawie, 
w∏àczana przy pomocy w∏àcznika 
∏aƒcuszkowego. Ca∏oÊç przykr´cana jest 
do skrajnych słupków nadstawki. Malowane 
jest farbami proszkowymi (epoksydowo-
-poliestrowymi) w kolorze RAL7035.

W-OS3



Wymiary zewn´trzne nadstawki:
SzerokoÊç: 1355 mm
WysokoÊç (1-rz´dowa): 530 mm
WysokÊç (2-rz´dowa): 1020 mm

Nadstawka składa si´ 

z profi lowanych 

s∏upów metalowych 

mocowanych do blatu 

sto∏u, oraz mocowanego 

do nich wyposa˝enia 

(panel perforowany, 

szafka typu W-F 

lub uchwyty na 

pojemniki plastikowe).  

Malowana jest 

farbà proszkowà 

(epoksydowo-poliestrowà) 

w kolorze RAL 7035 

(jasny popiel).

nadstawka 1-rz´dowa
2 panele perforowaneW-2N-1 nadstawka 2-rz´dowa

4 panele perforowaneW-2N-2 nadstawka 2-rz´dowa
3 panele perforowane, 
1 szafka W-F

W-2N-3

nadstawka 2-rz´dowa
2 panele perforowane,

4 uchwyty na pojemniki ma∏e, 
4 uchwyty na pojemniki du˝e*

W-2N-5 nadstawka 2-rz´dowa
2 panele perforowane,

4 uchwyty na pojemniki ma∏e, 
4 uchwyty na pojemniki du˝e*

W-2N-6nadstawka 2-rz´dowa
2 panele perforowane, 
2 szafki W-F

W-2N-4

* Akcesoria dodatkowe nie zawarte w opisie nie sà wyposa˝eniem danej nadstawki



Wymiary zewn´trzne nadstawki:
SzerokoÊç: 2000 mm
WysokÊç (1-rz´dowa): 530 mm 

WysokÊç (2-rz´dowa): 1020 mm

nadstawka 1-rz´dowa
3 panele perforowaneW-3N-1 nadstawka 2-rz´dowa

6 paneli perforowanychW-3N-2

nadstawka 2-rz´dowa
4 panele perforowane, 2 szafki W-FW-3N-4 nadstawka 2-rz´dowa

3 panele perforowane, 3 szafki W-F *W-3N-5

nadstawka 2-rz´dowa
5 paneli perforowanych, 1 szafka W-FW-3N-3

nadstawka 2-rz´dowa, 3 panele perforowane 
6 uchwytów na pojemniki ma∏e, 

6 uchwytów na pojemniki du˝e * 
W-3N-6

* Akcesoria dodatkowe nie zawarte w opisie nie sà wyposa˝eniem danej nadstawki



             Szafka 1-drzwiowa.
             Korpus szafki wykonany jest z blachy 1 mm. 
Drzwi wyposa˝one sà w zamek kluczowy z ryglowaniem 
jednopunktowym. Wykonane z blachy o gruboÊci 0,8 mm.
Szafka posiada jednà, przestawnà pó∏k´. Malowana jest 
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 
w kolorze RAL 7035, drzwi w kolorze RAL 6033.

W-F                Panel perforowany wykonany                 
z blachy 1 mm. Umo˝liwia 

zawieszanie wyposa˝enia dodatkowego 
tj. pó∏ki, uchwyty, haczyki. Malowany jest 
farbà proszkowà (epoksydowo-poliestrowà) 
w kolorze RAL 7035.

W-G

                   Mocowanie pojemnika du˝e.
                   Wykonane z blachy 1,5 mm, przeznaczone 
do mocowania czterech du˝ych pojemników. Malowane 
jest farbà proszkowà (epoksydowo-poliestrowà) 
w kolorze RAL 7035.

W-HP                  Mocowanie pojemnika ma∏e.
                 Wykonane z blachy 1 mm, 
Przeznaczone do mocowania szeÊciu ma∏ych 
pojemników. Malowane jest farbà proszkowà
(epoksydowo-poliestrowà) w kolorze RAL 7035.

W-IP

Wymiary 
zewn´trzne szafki:
SzerokoÊç: 647 mm
G∏´bokoÊç: 250mm
WysokoÊç: 500 mm
PrzeÊwit szafki:
SzerokoÊç: 558 mm
WysokoÊç: 440 mm

Wymiary 
panela:
SzerokoÊç:  
647 mm
WysokoÊç:  
500 mm

Gabaryty mocowania pojemnika:
SzerokoÊç: 647 mm, WysokoÊç: 118 mm

Gabaryty mocowania pojemnika:
SzerokoÊç: 647 mm, WysokoÊç: 85 mm

Wymiary 
zewn´trzne pojemnika:
SzerokoÊç: 269 mm (W-J)
150 mm (W-L)
150 mm (W-K)
G∏´bokoÊç:
205 mm (W-J i W-L)
100 mm (W-K)
WysokoÊç: 50 mm

Wymiary 
zewn´trzne uchwytu:
SzerokoÊç 1: 65 mm
SzerokoÊç 2: 145 mm
G∏´bokoÊç: 35 mm
WysokoÊç: 340 mm

Pojemnik wykonany z blachy 1,5 mm.
Przeznaczony do przechowywania 
nakr´tek, podk∏adek, Êrub itp. 
Malowany jest farbà proszkowà
(epoksydowo-poliestrowà) 
w kolorze RAL 6033.

W-J
W-K
W-L

                Uchwyt na klucze p∏askie.     
                Wykonany z blachy 1,5 mm. 
Przeznaczony do przechowywania trzynastu  kluczy 
p∏askich od wielkoÊci 10 do 22. Malowany 
jest farbà proszkowà (epoksydowo-poliestrowà) 
w kolorze RAL 6033.

W-M



               Uchwyt na wkr´taki. Wykonany z blachy 
               1,5 mm. Przeznaczony do przechowywania 
oÊmiu wkr´taków. Malowany jest farbà proszkowà 
(epoksydowo-poliestrowà) w kolorze RAL 6033. 

W-N                 Uchwyt na spray ma∏y.
                Wykonany z blachy 1,5 mm. 
Przeznaczony do przechowywania dwóch 
sprayów o maksymalnej Êrednicy 53 mm.
Malowany jest farbà proszkowà (epoksydowo-
-poliestrowà) w kolorze RAL 6033.

W-O                 Uchwyt na spray du˝y.
                Wykonany z blachy 1,5 mm. 
Przeznaczony do przechowywania dwóch 
sprayów o maksymalnej Êrednicy 68 mm. 
Malowany jest farbà proszkowà (epoksydowo-
-poliestrowà) w kolorze RAL 6033.

W-P

                Uchwyt na wiert∏a. Wykonany z blachy 
                1,5 mm. Przeznaczony do przechowywania 
dziewi´ciu wierte∏ o Êrednicy od 4 do 13 mm. 
Malowany jest farbà proszkowà (epoksydowo-
-poliestrowà) w kolorze RAL 6033.

W-R

               Uchwyt na kombinerki. Wykonany z blachy 
               1,5 mm. Przeznaczony do przechowywania 
jednej sztuki kombinerek. Malowany jest farbà 
proszkowà (epoksydowo-poliestrowà) w kolorze 
RAL 6033.

W-S

                    Haczyk pojedynczy.
                    Wykonany z pr´ta fi  6 mm. 

Przeznaczony do zawieszania np.: 
kluczy oczkowych, szpul drutu. 
Malowany jest farbà proszkowà 
(epoksydowo-poliestrowà) 

w kolorze RAL 6033. 

W-GH
W-HH
W-IH

Haczyk podwójny.
Wykonany z pr´ta fi  6 mm. 
Przeznaczony do zawieszania np.: 
kluczy oczkowych, szpul drutu, 
kombinerek. Malowany jest 
farbà proszkowà (epoksydowo-

-poliestrowà) w kolorze RAL 6033.

W-JH
W-KH
W-LH

Wymiary 
zewn´trzne uchwytu:
SzerokoÊç: 250 mm
G∏´bokoÊç: 30 mm
WysokoÊç: 40 mm

Wymiary 
zewn´trzne uchwytu:
SzerokoÊç: 140 mm
G∏´bokoÊç: 75 mm
WysokoÊç: 80 mm

Wymiary 
zewn´trzne uchwytu:
SzerokoÊç: 170 mm
G∏´bokoÊç: 90 mm
WysokoÊç: 110 mm

Wymiary 
zewn´trzne haczyka:
Ârednica: fi  6 mm
G∏´bokoÊç: 50 mm (W-JH)
100 mm (W-KH)
150 mm (W-LH)

Wymiary 
zewn´trzne haczyka:
Ârednica: fi  6 mm
G∏´bokoÊç: 50 mm (W-GH)
100 mm (W-HH)
150 mm (W-IH)

Wymiary 
zewn´trzne uchwytu:
SzerokoÊç: 250 mm
G∏´bokoÊç: 50 mm
WysokoÊç: 50 mm

Wymiary 
zewn´trzne uchwytu:
SzerokoÊç: 80 mm
G∏´bokoÊç: 50 mm
WysokoÊç: 50 mm



Wymiary zewn´trzne wózka:
SzerokoÊç: 1240 mm
G∏´bokoÊç: 650 mm
WysokoÊç: 916 mm

Wymiary u˝ytkowe szufl ady:
SzerokoÊç: 525 mm
G∏´bokoÊç: 500 mm
WysokoÊç: 155 mm (-A, -B, -C), 120 mm (-E)

Obcià˝enie ca∏kowite wózków:
130 kg (-A, -B, -C, -D),100 kg (-E),

wózek warsztatowy
5 szufl ad, 1 drzwiWWD-A wózek warsztatowy

4 szufl ady, 1 drzwiWWD-B wózek warsztatowy
2 szufl ady, 2 drzwiWWD-C

wózek warsztatowy
2 drzwiWWD-D wózek warsztatowy

10 szufl adWWD-E



Wózek warsztatowy wyposa˝ony jest 

w blat o gruboÊci 18 mm z pow∏okà 

antypoÊlizgowà; ko∏a o Êrednicy 80 mm 

z gumà oraz szufl ady lub/i drzwi. Korpus 

wózka wykonany jest  z blachy 1 mm. 

Drzwi ze wzmocnieniem wyposa˝one 

sà w zamek kluczowy z ryglowaniem 

w jednym punkcie, wykonane z blachy 

0,8 mm. W komorze z drzwiami znajduje 

si´ 1 pó∏ka wykonana z blachy 0,8 mm.

Szufl ady zamykane sà zamkiem 

kluczowym, wyposa˝one w prowadnice 

teleskopowe o max. udêwigu 80 kg. 

Fronty szufl ad wykonane sà z blachy  

1 mm, a szufl ady z blachy 0,8 mm.

Wózek malowany jest farbami proszkowymi 

(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze 

RAL7035 (jasny popiel) – korpus, 

oraz RAL 6033 (mi´towy zielony) 

– drzwi / szufl ady.

Wymiary zewn´trzne wózka:
SzerokoÊç: 870 mm
G∏´bokoÊç: 460 mm
WysokoÊç: 850 mm

Wymiary u˝ytkowe szufl ady:
SzerokoÊç: 340 mm
G∏´bokoÊç: 340 mm
WysokoÊç: 140 mm

Obcià˝enie ca∏kowite wózków:
160 kg

wózek warsztatowy
5 szufl ad, 1 drzwiWWM-A wózek warsztatowy

4 szufl ady, 1 drzwiWWM-B wózek warsztatowy
2 szufl ady, 2 drzwiWWM-C

wózek warsztatowy 
2 drzwiWWM-D wózek warsztatowy

8 szufl adWWM-E
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WWS/4
4 szufl adowy
wózek warsztatowy

Wymiary wózka:

s /g/w  650 x 450 x 950 mm

Wymiary szufl ad:

szufl ada 1: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 2: s/g/w 520 x 350 x 140 mm

szufl ada 3: s/g/w 520 x 350 x 215 mm

szufl ada 4: s/g/w 520 x 350 x 290 mm

Waga: 52 kg

Wózki wyposażone są w system blokad umożliwiających wysunięcie tylko 

jednej szufl ady, co zachowuje stabilność. Kompaktowa, zwarta i wytrzymała 

konstrukcja spawana nie posiadająca wystających poza obrys wózka elementów, 

 zapewnia w pełni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne użytkowanie!!!

Wózek wykonany w całości z profi lowanej wysokogatunkowej blachy o grubości

od 0,8-2,0 mm. Blat wzmacniany, wyścielony ryfl owaną gumą. Krawędzie 

blatu zawiniete w górę co zapobiega wypadaniu przewożonych elementów. 

WARSZTATOWE WÓZKI SAMOCHODOWE

WWS/5
5 szufl adowy
wózek warsztatowy

Wymiary wózka:

s /g/w  650 x 450 x 950 mm

Wymiary szufl ad:

szufl ada 1: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 2: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 3: s/g/w 520 x 350 x 140 mm

szufl ada 4: s/g/w 520 x 350 x 140 mm

szufl ada 5: s/g/w 520 x 350 x 290 mm

Waga: 55 kg
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Wszystkie szufl ady wysuwają się na teleskopowych, w pełni ułożyskowanych 

prowadnicach z pełnym wysuwem. Max. nośność jednej szufl ady to 45 kg. Wózek 

osadzony na czterech dużych kołach Ø 125 mm: 2 stałych i 2 skrętnych (1 z hamulcem).

WARSZTATOWE WÓZKI SAMOCHODOWE

WWS/6
6 szufl adowy
wózek warsztatowy

WWS/7
7 szufl adowy
wózek warsztatowy

Wymiary wózka:

s /g/w  650 x 450 x 950 mm

Wymiary szufl ad:

szufl ada 1: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 2: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 3: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 4: s/g/w 520 x 350 x 140 mm

szufl ada 5: s/g/w 520 x 350 x 140 mm

szufl ada 6: s/g/w 520 x 350 x 215 mm

Waga: 56 kg

Wymiary wózka:

s /g/w  650 x 450 x 950 mm

Wymiary szufl ad:

szufl ada 1: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 2: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 3: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 4: s/g/w 520 x 350 x 70 mm

szufl ada 5: s/g/w 520 x 350 x 140 mm

szufl ada 6: s/g/w 520 x 350 x 140 mm

szufl ada 7: s/g/w 520 x 350 x 140 mm

Waga: 58 kg
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