
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA   SZAFY UBRANIOWE METALOWE   
 

 P.H.U. BIS-MW s.c. 

ul. Michałowicza 13 

02-495 Warszawa 
 

 
 

 

 

Staramy się aby sprzedawane  

przez nas produkty były  

w atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach jak  

w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – poinformuj nas o tym, 

a my postaramy się tak wynegocjować 

ceny z Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i sprzedać  

Ci produkt taniej. 

 

 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. nieprzerwanie 

uczestniczymy w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg informacji 

świadczących o naszej wiarygodności. 

 
 

   

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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                                           S Z A F Y     U B R A N I O W E                        
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Szafki schowkowe dla sześciolatków i klas młodszych: 

 

                           
 

                                                                              

Oferta cenowa dla dzieci młodszych i przedszkoli w pliku: 

                 cennik   SZAFY  METALOWE  DLA  NAJMŁODSZYCH  

 

 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   
www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/pliki/SZAFY%20UBRANIOWE%20METALOWE%20DLA%20NAJMLODSZYCH.pdf
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Szafki  Sum W i MSU: 

 

       

 
Szafy ubraniowe Sum W 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Waga 

w kg. 
CENA 

Brutto  

OPIS 

WERSJA STANDARD 

 

Sum 310 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

Sum 310 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU 

0101020102 

1800 x 300 x 500 

 

 

 

 

1800 x 300 x 500 

 

18 

 

 

 

 

 

519,06 zł.  

 

 

 

 

532,59 zł.  

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.  
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Sum 311 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

Sum 311 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU 

0101020202 

1940 x 300 x 500 

 

 

 

 

1940 x 300 x 500 

 

20 548,58 zł.  

 

 

 

 

562,11 zł.  

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 

Sum 320 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 320 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0102020102 

1800 x 600 x 500 

 

 

 

 

1800 x 600 x 500 

 

35 778,59 zł.  

 

 

 

 

800,73 zł.  

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.  

 

Sum 321 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

Sum 321 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0102020202 

1940 x 600 x 500 

 

 

 

 

1940 x 600 x 500 

 

37 809,34 zł.  

 

 

 

 

830,25 zł.  

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 
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Sum 330 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

Sum 330 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0103020102 

1800 x 900 x 500 

 

 

 

 

1800 x 900 x 500 

 

45 1.172,19 zł.  

 

 

 

 

1.207,86 zł.  

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.  

 

Sum 331 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 331 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0103020202 

1940 x 900 x 500 

 

 

 

 

1940 x 900 x 500 

 

47 1.202,94 zł.  

 

 

 

 

1.238,61 zł.  

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 

Sum 340 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 340 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0104020102 

1800 x 1200 x500 

 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

59 1.690,61 zł.  

 

 

 

 

1.739,22 zł.  

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm.  
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Sum 341 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 341 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0104020202 

1940 x 1200 x500 

 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

61 1.720,77 zł.  

 

 

 

 

1.768,74 zł.  

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 

Sum 410 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 410 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0201020103 

1800 x 400 x 500 

 

 

 

 

1800 x 400 x 500 

23 596,55 zł.  

 

 

 

 

610,08 zł.  

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i 

ubrań codziennych. 

 

Sum 411 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 411 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0201020203 

1940 x 400 x500 

 

 

 

 

1940 x 400 x 500 

25 626,07 zł.  

 

 

 

 

637,14 zł.  

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i 
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ubrań codziennych. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną. 

 

Sum 420 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 420 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0202020103 

1800 x 800 x 500 

 

 

 

 

1800 x 800 x 500 

41 920,04 zł.  

 

 

 

 

947,10 zł.  

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i 

ubrań codziennych. 

 

Sum 421 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 421 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0202020203 

1940 x 800 x 500 

 

 

 

 

1940 x 800 x 500 

43 649,56 zł.  

 

 

 

 

979,08 zł.  

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i 

ubrań codziennych. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną. 

 

Sum 430 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 430 W st - zamek 

WSU   

0203020103 

1800 x 1200 x500 

 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

59 1.519,05 zł.  

 

 

 

 

1.557,18 zł.  

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 
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cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 
 nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i 

ubrań codziennych. 

 

Sum 431 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

Sum 431 W st - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0203020203 

1940 x 1200 x500 

 

 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

61 1.544,88 zł.  

 

 

 

 

 

1.581,78 zł.  

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Wszystkie elementy szafy wykonane z 

blachy 0,5 mm. Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i 

ubrań codziennych. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   
www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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WERSJA LUX 

 

Sum 310 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

Sum 310 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU 

0101020102 

1800 x 300 x 500 

 

 

 

 

1800 x 300 x 500 

 

 624,84 zł.  

 

 

 

 

635,91 zł.  

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z 

blachy 0,5 mm.   

            

Sum 311 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

Sum 311 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU 

0101020202 

1940 x 300 x 500 

 

 

 

 

 

1940 x 300 x 500 

 

 653,13 zł.  

 

 

 

 

 

  666,66 zł.  

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 

Sum 320 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 320 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0102020102 

1800 x 600 x 500 

 

 

 

 

1800 x 600 x 500 

 

 943,41 zł.  

 

 

 

 

968,01 zł.  

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z 

blachy 0,5 mm.   
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Sum 321 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

Sum 321 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0102020202 

1940 x 600 x 500 

 

 

 

 

 

1940 x 600 x 500 

 

 972,93 zł.  

 

 

 

 

 

997,53 zł.  

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną.   

 

Sum 330 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

Sum 330 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0103020102 

1800 x 900 x 500 

 

 

 

 

 

1800 x 900 x 500 

 

 

 1.402,20 zł.  

 

 

 

 

 

1.439,10 zł.  

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z 

blachy 0,5 mm.   

 

Sum 331 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 331 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0103020202 

1940 x 900 x 500 

 

 

 

 

1940 x 900 x 500 

 

 1.430,49 zł.  

 

 

 

 

1.468,20 zł.  

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną.   
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Sum 340 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 340 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0104020102 

1800 x 1200 x500 

 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

 2.014,74 zł.  

 

 

 

 

2.063,94 zł.  

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z 

blachy 0,5 mm.   

 

Sum 341 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 341 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0104020202 

1940 x 1200 x500 

 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

 2.041,80 zł.  

 

 

 

 

2.093,64 zł.  

Czterodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór) z 

blachy 0,5 mm. Nogi z blachy ocynkowanej 

gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną.   

 

Sum 410 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 410 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0201020103 

1800 x 400 x 500 

 

 

 

 

1800 x 400 x 500 

 719,55 zł.  

 

 

 

 

734,31 zł.  

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór - 

półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda 

komora szafy podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne umieszczenie 

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 
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Sum 411 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 411 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0201020203 

1940 x 400 x500 

 

 

 

 

1940 x 400 x 500 

 749,07 zł.  

 

 

 

 

760,14 zł.  

Jednodrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór - 

półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda 

komora szafy podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne umieszczenie 

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Nogi 

z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną. 

 

Sum 420 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

Sum 420 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0202020103 

1800 x 800 x 500 

 

 

 

 

1800 x 800 x 500 

 1.173,42 zł.  

 

 

 

 

1.202,94 zł.  

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór - 

półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda 

komora szafy podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne umieszczenie 

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

 

Sum 421 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

Sum 421 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0202020203 

1940 x 800 x 500 

 

 

 

 

1940 x 800 x 500 

 1.205,40 zł.  

 

 

 

 

1.296,42 zł.  

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 
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nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór - 

półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda 

komora szafy podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne umieszczenie 

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Nogi 

z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną. 

 

Sum 430 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

Sum 430 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0203020103 

1800 x 1200 x500 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

 1.814,25 zł.  

 

 

 

1.851,15 zł. 

 

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór - 

półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda 

komora szafy podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne umieszczenie 

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 

 

Sum 431 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

Sum 431 W lx - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

WSU   

0203020203 

1940 x 1200 x500 

 

 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

 1.845,00 zł.  

 

 

 

 

 

1.883,13 zł.  

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach 

(regulowanych w zakresie 10mm). Szafa 

wyposażona jest w plastikowy drążek, 

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  

lusterko oraz samoprzylepny plastikowy 

wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną 

znakiem przemysłowym perforacją o 

nowoczesnym designie. Światło pomiędzy 

półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, 

pozostałe elementy (wyposażenie komór - 

półki, przegrody) z blachy 0,5 mm.  Każda 

komora szafy podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne umieszczenie 
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odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Nogi 

z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Szafy ubraniowe MSU 
 

Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik  lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. 

Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie.  

Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm.  

Korpus wykonany z blachy 0,6 mm, drzwi z blachy 0,5 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.   

 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Ilość 

kolum

n 

Ilość 

drzwi 

CENA 

BRUTTO 

Informacje dodatkowe 

 

MSum 310  - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

MSum 310 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0101020102 

 

 

 

 

 

1800 x 300 x 500 

 

 

 

 

1800 x 300 x 500 

 

1 1 659,28 zł.  

 

 

 

 

672,81 zł.  

 

 

MSum 311 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

MSum 311 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0101020202 

1940 x 300 x 500 

 

 

 

 

 

1940 x 300 x 500 

 

1 1 691,26 zł. 

 

 

 

 

 

703,56 zł.  

Szafa wyposażona w nogi ze 

stopką regulacyjną 

(regulowaną w zakresie 10 

mm). 

 

MSum 320 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

MSum 320 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0102020102 

 

 

 

 

 

1800 x 600 x 500 

 

 

 

 

1800 x 600 x 500 

 

2 2 1.006,14 zł.  

 

 

 

 

1.031,97 zł.  
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MSum 321 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

MSum 321 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0102020202 

1940 x 600 x 500 

 

 

 

 

 

1940 x 600 x 500 

 

2 2 1.039,35 zł.  

 

 

 

 

 

1.065,18 zł.  

Szafa wyposażona w nogi ze 

stopką regulacyjną 

(regulowaną w zakresie 10 

mm). 

 

MSum 330 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

MSum 330 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0103020102 

1800 x 900 x 500 

 

 

 

 

 

1800 x 900 x 500 

 

3 3 1.509,21 zł.  

 

 

 

 

 

1.549,80 zł.  

 

 

MSum 331 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

MSum 331 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0103020202 

1940 x 900 x 500 

 

 

 

 

1940 x 900 x 500 

 

3 3 1.541,19 zł.  

 

 

 

 

1.581,79 zł.  

Szafa wyposażona w nogi ze 

stopką regulacyjną 

(regulowaną w zakresie 10 

mm). 

 

MSum 340 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

MSum 340 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0104020102 

1800 x 1200 x500 

 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

4 4 2.175,87 zł.  

 

 

 

 

2.231,22 zł.  
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MSum 341 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

MSum 341 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0104020202 

1940 x 1200 x500 

 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

4 4 2.202,39 zł.  

 

 

 

 

2.261,97 zł.  

Szafa wyposażona w nogi ze 

stopką regulacyjną 

(regulowaną w zakresie 10 

mm). 

 

MSum 410 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

MSum 410 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0201020103 

1800 x 400 x 500 

 

 

 

 

1800 x 400 x 500 

1 1 766,29 zł.  

 

 

 

 

779,82 zł.  

Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne 

umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań 

codziennych. 

 

MSum 411 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

MSum 411 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0201020203 

1940 x 400 x500 

 

 

 

1940 x 400 x 500 

1 1 798,27 zł.  

 

 

 

  810,57 zł.  

Każda komora szafy podzielona na 

dwa przedziały, umożliwiające 

oddzielne umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań codziennych. 

Szafa wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w zakresie 

10 mm). 

 

MSum 420 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

MSum 420 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0202020103 

1800 x 800 x 500 

 

 

 

 

1800 x 800 x 500 

2 2 1.258,29 zł.  

 

 

 

 

1.289,04 zł.  

Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne 

umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań 

codziennych. 
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MSum 421 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

 

MSum 421 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0202020203 

1940 x 800 x 500 

 

 

 

 

1940 x 800 x 500 

2 2 1.293,96 zł.  

 

 

 

 

 1.391,13 zł.  

Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne 

umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań 

codziennych. Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 

 

MSum 430 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie  

 

MSum 430 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0203020103 

1800 x 1200 x500 

 

 

 

1800 x 1200 x500 

3 3 1.959,39 zł.  

 

 

 

1.999,98 zł.  

Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne 

umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań 

codziennych. 

 

MSum 431 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w jednym punkcie 

 

 

 

MSum 431 - zamek 

cylindryczny zamykany 

w trzech punktach 

MSU 

0203020203 

1940 x 1200 x500 

 

 

 

 

1940 x 1200 x500 

3 3 1.990,14 zł.  

 

 

 

 

2.031,96 zł.  

Każda komora szafy 

podzielona na dwa przedziały, 

umożliwiające oddzielne 

umieszczenie odzieży 

ochronnej i ubrań 

codziennych. Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Szafki Sul W i Sul: 
 

 

     
 

Szafy ubraniowe SUL W 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 
CENA 

brutto 

OPIS 

WERSJA STANDARD 

Szerokość 300 

 

Sul 31 W st WSU 

0306030104 

1800 x 300 x 500 21,5 853,62 zł.  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   
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Sul 31 W st - na 

nóżkach 

WSU 

0306030204 

1940 x 300 x 500 23,5 890,52 zł.  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. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.   

 

Sul 32 W st WSU 

0307030104 

1800 x 600 x 500 39 1.506,75 zł.  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 st - na 

nóżkach 

WSU 

0307030204 

1940 x 600 x 500 59 1.538,73 zł.  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. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.   

 

Sul 33 W st WSU 

0308030104 

1800 x 900 x 500 57 2.289,03 zł.  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.   
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Sul 33 W st - na 

nóżkach 

WSU 

0308030204 

1940 x 900 x 500 59 2.323,47 zł.  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. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.   

 

Sul 34 W st WSU 

0309030104 

1800x1200x500 75 3.146,34 zł.  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 st - na 

nóżkach 

WSU 

0309030204 

1940x1200x500 77 3.182,01 zł.  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. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.  

Szerokość 400 

 

Sul 41 W st WSU 

0406030104 

1800 x 400 x 500 25 927,42 zł.  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.   
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Sul 41 W st - na 

nóżkach 

WSU 

0406030204 

1940 x 400 x 500 27 958,17 zł.  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. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.   

 

Sul 42 W st WSU 

0407030104 

1800 x 800 x 500 45 1.639,59 zł.  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 st - na 

nóżkach 

WSU 

0407030204 

1940 x 800 x 500 47 1.671,57 zł.  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. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.  

 

Sul 43 W st WSU 

0408030104 

1800x 1200 x 500 66,5 2.551,02 zł.  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.   
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Sul 43 W st - na 

nóżkach 

WSU 

0408030204 

1940x 1200 x 500 68,5 2.584,23 zł.  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. Nogi z blachy ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką 

regulacyjną.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

WERSJA LUX 

Szerokość 300 

 

Sul 31 W lx WSU 

0306030104 

1800 x 300 x 500  997,53 zł.   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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm.   

 

Sul 31 W lx - na 

nóżkach 

WSU 

0306030204 

1940 x 300 x 500  1.031,97 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 
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Sul 32 W lx WSU 

0307030104 

1800 x 600 x 500  1.760,13 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm 

 

Sul 32 W lx - na 

nóżkach 

WSU 

0307030204 

1940 x 600 x 500  1.795,80 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 

Sul 33 W lx WSU 

0308030104 

1800 x 900 x 500  2.591,61 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. 

 

Sul 33 W lx - na 

nóżkach 

WSU 

0308030204 

1940 x 900 x 500  2.624,82 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 
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Sul 34 W lx WSU 

0309030104 

1800x1200x500  3.494,43 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. 

 

Sul 34 W lx - na 

nóżkach 

WSU 

0309030204 

1940x1200x500  3.530,10 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

Szerokość 400 

 

Sul 41 W lx WSU 

0406030104 

1800 x 400 x 500  1.107,00 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. 

 

Sul 41 W lx - na 

nóżkach 

WSU 

0406030204 

1940 x 400 x 500  1.141,44 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 
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Sul 42 W lx WSU 

0407030104 

1800 x 800 x 500  1.955,70 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. 

 

Sul 42 W lx - na 

nóżkach 

WSU 

0407030204 

1940 x 800 x 500  1.991,37 zł. 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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 

 

Sul 43 W lx WSU 

0408030104 

1800x 1200 x 500  2.808,09 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. 

 

Sul 43 W lx - na 

nóżkach 

WSU 

0408030204 

1940x 1200 x 500  2.838,84 zł.  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. 

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda 

typu „L” z blachy 0,5 mm. Nogi z blachy 

ocynkowanej gr.1,5 mm ze stopką regulacyjną. 
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Szafy ubraniowe MSU 
 

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.  

Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,6 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.   
 

 

 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

 
Ilość 

kolumn 

Ilość 

drzwi 

CENA 

BRUTTO 

Informacje dodatkowe 

Szerokość 300 

 

MSul 31 MSU 

0306030104 

1800 x 300 x 500  1 2 1.065,18 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L".  

 

MSul 31 - na nóżkach MSU 

0306030204 

1940 x 300 x 500  1 2 1.104,54 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L". Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 

 

MSul 32 MSU 

0307030104 

1800 x 600 x 500  2 4 1.886,82 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L".  

 

MSul 32 - na nóżkach MSU 

0307030204 

1940 x 600 x 500  2 4 1.934,79 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L”. Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 
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MSul 33 MSU 

0308030104 

1800 x 900 x 500  3 6 2.805,63 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L".  

 

MSul 33 - na nóżkach MSU 

0308030204 

1940 x 900 x 500  3 6 2.841,30 zł. Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L". Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 

 

MSul 34  MSU 

0309030104 

1800x1200x500  4 8 3.790,86 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L".  

 

MSul 34 - na nóżkach MSU 

0309030204 

1940x1200x500  4 8 3.830,22 zł. Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L". Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 

Szerokość 400 

 

MSul 41  MSU 

0406030104 

1800 x 400 x 500  1 2 1.186,95 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L".  

 

MSul 41 - na nóżkach MSU 

0406030204 

1940 x 400 x 500  1 2 1.226,31 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L". Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 

 

MSul 42  MSU 

0407030104 

1800 x 800 x 500  2 4 2.111,91 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L".  
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MSul 42 - na nóżkach MSU 

0407030204 

1940 x 800 x 500  2 4 2.151,27 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L". Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 

 

MSul 43 MSU 

0408030104 

1800x 1200 x 500  3 6 3.041,79 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L”.  

 

MSul 43 - na nóżkach MSU 

0408030204 

1940x 1200 x 500  3 6 3.075,00 zł.  Szafa ubraniowa z drzwiami w 

kształcie litery „L". Szafa 

wyposażona w nogi ze stopką 

regulacyjną (regulowaną w 

zakresie 10 mm). 
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Szafy socjalne geometryczne 

 
 

   
 

 
 OZNACZENIE KOD WYMIARY w mm. 

wys. x szer. x gł. 

Ilość  

kolumn 

Ilość 

 drzwi 

CENA 

brutto 
Informacje dodatkowe 

 

MSum 410 Trójkąt XXP 020306 1800 x 382 x 460 1 1 1.419,42 zł.  Szafa trójkątna 

- konfiguracji zestawienia modułów 

trójkątnych jest wiele: np. koło, półkole, 

załamanie łuku pod kątem 45 stopni, itp. 

- pasuje do ciągu szaf prostokątnych z serii 

MSU i WEMO o gł. 500 mm 

- zamiast drążka, jest wieszak obrotowy 

umiejscowiony centralnie pod półką 

- do szafy pasuje cokół i daszek z serii szaf 

trójkątnych 

- możliwe wyposażenie dodatkowe: 

gniazdka (230V, USB), dwie lampki (nad 

półką i pod półką) reagujące na ruch 
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DMsum 410 Daszek XXP 020306A 200 x 382 x 460   162,36 zł.  Daszek do szafy trójkątnej. Mocowany 

jest za pomocą zatrzasków, bądź śrub 

(gdy szafa jest wyposażona w 

elektrykę). 

 

CMSU 410 Cokół z 

siedziskiem -Trójkąt 

XXP 020306B 320 x 603 x 600 1  849,93 zł.  Cokół z siedziskiem do szafy trójkątnej. 

Pasuje do szaf trójkątnych i jest 

kompatybilny z ciągiem szaf prostokątnych 

z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm. 

Siedzisko z płyty laminowanej. 

 

CWSU 410 Cokół z 

siedziskiem - 

Prostokąt 

CWSU 

02010100S88 

320 x 400 x 753 1  968,01 zł.  Cokół z siedziskiem do szaf prostokątnych 

z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm i 

szerokości 400 mm. Siedzisko z płyty 

laminowanej. 
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Wyposażenie szaf z linii WSU i MSU - cokoły, daszki, podstawy do szaf typu WSU i MSU 
 

 

Symbol Kod wyrobu 

Wymiary w mm 

(wys. x szer. x gł.) 

 

Waga 
Cena 

Brutto 
Opis 

 

Cokoły 
 

 C310 W CWSU  010101 140 x 300 x 450 3 172,20 zł.  

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 W CWSU  010102 140 x 600 x 450 4,7 306,64 zł.  

C330 W CWSU  010103 140 x 900 x 450 6 234,93 zł.  

C340 W CWSU  010104 140 x 1200 x 450  266,91 zł.  

C410 W CWSU  020101 140 x 400 x 450 3,6 186,96 zł.  

C420 W CWSU  020102 140 x 800 x 450 5,7 221,40 zł.  

C430 W CWSU  020103 140 x 1200 x 450 8 266,91 zł.  

 

Daszki 

 

 

D 310 W DWSU  010101 200 x 300 x 500 3,5 151,29 zł.  

Daszek do szafy serii WSU. Daszek wykonany 

z blachy o grubości 0,8 mm. Wysokość daszka 

200 mm (podwyższa szafę o 200 mm). 

Mocowany z szafą za pomocą zatrzasków. 

D 320 W DWSU  010102 200 x 600 x 500 5 198,03 zł.  

D 330 W DWSU  010103 200 x 900 x 500 6,6 239,85 zł.  

D 410 W DWSU  020101 200 x 400 x 500 4 162,36 zł.  

D 420 W DWSU  020102 200 x 800 x 500 6 221,40 zł.  

D 430 W DWSU  020103 200 x 1200 x 500 8,5 266,91 zł.  

 

Podstawy z nogami 

 

 WCn 311 W PWSU  09020101 140 x 275 x 450 2,5 221,40 zł.  
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 W PWSU  09020201 140 x 575 x 450 3 232,47 zł.  

WCn 331 W PWSU  09020301 140 x 875 x 450 4 277,98 zł.  

WCn 341 W PWSU  09020401 140 x 1175 x 450  292,74 zł.  

WCn 411 W PWSU  10020101 140 x 375 x 450 2,6 228,78 zł.  

WCn 421 W PWSU  10020201 140 x 775 x 450 3,7 252,15 zł.  

WCn 431 W PWSU  10020301  140 x 1175 x 450 4,8 277,98 zł.  
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Podstawy z siedziskiem z listew drewnianych 
 

 

P 311 W PWSU  01010102 390 x 290 x 745 5 239,85 zł.  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 W PWSU  01010202 390 x 590 x 745 6,6 369,00 zł.  

P 331 W PWSU  01010302 390 x 890 x 745 8,6 519,06 zł.  

P 411 W PWSU  02010102 390 x 390 x 745 5,5 275,52 zł.  

P 421 W PWSU  02010202 390 x 790 x 745 8 399,75 zł.  

P 431 W PWSU  02010302 390 x 1190 x 745 10 548,58 zł.  

 

Podstawy z siedziskiem z listew PCV 

 

 

P 311 W PWSU  01010103 390 x 290 x 745  265,68 zł.  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 pomocą śrub. 

P 321 W PWSU  01010203 390 x 590 x 745  404,67 zł.  

P 331 W PWSU  01010303 390 x 890 x 745  575,64 zł.  

P 411 W PWSU  02010103 390 x 390 x 745  296,43 zł.  

P 421 W PWSU  02010203 390 x 790 x 745  445,26 zł.  

P 431 W PWSU  02010303 390 x 1190 x 745  619,92 zł.  

 

Podstawy bez siedziska 

 

 P 311 W PWSU  01010101 390 x 290 x 490  217,71 zł.  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 W PWSU  01010201 390 x 590 x 490  332,10 zł.  

P 331 W PWSU  01010301 390 x 890 x 490  471,09 zł.  

P 411 W PWSU  02010101 390 x 390 x 490  248,46 zł.  

P 421 W PWSU  02010201 390 x 790 x 490  359,16 zł.  

P 431 W PWSU  02010301 390 x 1190 x 490  490,77 zł.  

 

Podstawy z siedziskiem z listew drewnianych – wersja ekonomiczna 

 

 P 313 W PWSU  05010102 390 x 290 x 745 5,6 265,68 zł.  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 W PWSU  05010202 390 x 590 x 745 7 327,18 zł.  

P 333 W PWSU  05010302 390 x 890 x 745 9 436,65 zł.  

P 413 W PWSU  06010102 390 x 390 x 745 6 287,82 zł.  

P 423 W PWSU  06010202 390 x 790 x 745 8,5 348,09 zł.  

P 433 W PWSU  06010302 390 x 1190 x 745 
   
  10 457,56 zł.  
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Podstawy z siedziskiem z listew PCV – wersja ekonomiczna 

 

 P 313 W PWSU  05010103 390 x 290 x 745  287,82 zł.  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 W PWSU  05010203 390 x 590 x 745     365,31 zł.  

P 333 W PWSU  05010303 390 x 890 x 745  492,00 zł.  

P 413 W PWSU  06010103 390 x 390 x 745  327,18 zł.  

P 423 W PWSU  06010203 390 x 790 x 745  403,44 zł.  

P 433 W PWSU  06010303 390 x 1190 x 745 
 

532,59 zł.  
 

Podstawy bez siedziska – wersja ekonomiczna 
 

 P 313 W PWSU  05010101 390 x 290 x 487  233,70 zł.  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 W PWSU  05010201 390 x 590 x 487  293,97 zł.  

P 333 W PWSU  05010301 390 x 890 x 487  394,83 zł.  

P 413 W PWSU  06010101 390 x 390 x 487  258,30 zł.  

P 423 W PWSU  06010201 390 x 790 x 487  313,65 zł.  

P 433 W PWSU  06010301 390 x 1190 x 487 
 

413,28 zł.  
 

Podstawy z wysuwanym siedziskiem z listew drewnianych 
 

 

Pw 311 W PWSU  07010102 390 x 290 x 745 8 419,43 zł.  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 W PWSU  07010202 390 x 590 x 745 9   482,16 zł.  

Pw 331 W PWSU  07010302 390 x 890 x 745 9,5 623,61 zł.  

Pw 411 W PWSU  08010102 390 x 390 x 745 8 458,79 zł.  

Pw 421 W PWSU  08010202 390 x 790 x 745 9 510,45 zł.  

Pw 431 W PWSU  08010302 390 x 1190 x 745 
 

10 651,00 zł.  
 

Podstawy z wysuwanym siedziskiem z PCV 
 

 Pw 311 W PWSU  07010103 390 x 290 x 745  447,72 zł.  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. 

Pw 321 W PWSU  07010203 390 x 590 x 745  519,06 zł.  

Pw 331 W PWSU  07010303 390 x 890 x 745  685,11 zł.  

Pw 411 W PWSU  08010103 390 x 390 x 745  500,61 zł.  

Pw 421 W PWSU  08010203 390 x 790 x 745  564,57 zł.  

Pw 431 W PWSU  08010303 390 x 1190 x 745 
 

734,31 zł.  
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Półki na buty do podstaw (standardowych, ekonomicznych i chowanych) 

 

Perforowane półki na buty umożliwiają ustawienie obuwia pod szafką. Półka ma głębokość 230 mm. Półki sprzedawane oddzielnie, do samodzielnego montażu. 

 

 

Symbol Kod wyrobu 

Wymiary w mm 

(szer. x gł.) 

 

 

 

Cena 

Brutto 

 

 

 

 

 

Półki do podstaw standardowych 
 

 

PpBKS 531/ P 311 W XPSUM 01160101 do szafy szer.300 mm 

237 x 230 

 91,02 zł.  

 
podstawa standardowa po zamontowaniu półki na buty 

 

PpBKS 541/ P 411 W XPSUM 01170101 do szafy szer.400 mm 

337 x 230 

 102,09 zł.  

PpBKS 532/ P 321 W XPSUM 01190101 do szafy szer.600 mm 

537 x 230 

 116,85 zł.  

PpBKS 542/ P 421 W XPSUM 01210101 do szafy szer.800 mm 

737 x 230 

 134,07 zł.  

PpBKS 533/ P 331 W XPSUM 01220101 do szafy szer.900 mm 

837 x 230 

 143,91 zł.  

PpBKS 543/ P 431 W XPSUM 01230101 do szafy szer.1200 mm 

1137 x 230 

 163,59 zł.  

 

Półki do podstaw ekonomicznych  

 

 PP 313 W XPSUM 01310101 do szafy szer.300 mm 

184 x 230 

 91,02 zł.  

 

podstawa ekonomiczna po zamontowaniu półki na buty 

PP 413 W XPSUM 01320101 do szafy szer.400 mm 

284 x 230 

 102,09 zł.  

PP 323 W XPSUM 01330101 do szafy szer.600 mm 

484 x 230 

 116,85 zł.  

PP 423 W XPSUM 01340101 do szafy szer.800 mm 

684 x 230 

 134,07 zł.  

PP 333 W XPSUM 01350101 do szafy szer.900 mm 

784 x 230 

 143,91 zł.  

PP 433 W XPSUM 01360101 do szafy szer.1200 mm 

1084 x 230 

 163,59 zł.  
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Półki do podstaw wysuwnych  

 

 PPw 311W XPSUM 01280101 do szafy szer.300 mm 

179 x 230 

 91,02 zł.  

 
 

podstawa wysuwna po zamontowaniu półki na buty 

PPw 411 W XPSUM 01290101 do szafy szer.400 mm 

279 x 230 

 102,09 zł.  

PPw 321 W XPSUM 01250101 do szafy szer.600 mm 

479 x 230 

 116,85 zł.  

PPw 421 W XPSUM 01260101 do szafy szer.800 mm 

679 x 230 

 134,07 zł.  

PPw 331 W XPSUM 01300101 do szafy szer.900 mm 

779 x 230 

 143,91 zł.  

PPw 431W XPSUM 01270101 do szafy szer.1200 mm 

1079 x 230 

 163,99 zł.  
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Szafy strażackie  

 

 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

 

CENA 

brutto 

OPIS 

 

Sus 41 SST 07010201 

 

1950 x 400 x 550 40 1.423,11 zł.  Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 

1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. 

Skrytka zamykana zamkiem cylindrycznym 

ryglowanym w jednym punkcie. Pod skrytką półka z 

drążkiem ubraniowym. Na wieńcu górnym montowany 

uchwyt do hełmu. 

 

Sus 42 SST 08010201 

 

1950 x 800 x 550 70 2.327,16 zł.  Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 

1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. 

Skrytki zamykane zamkami cylindrycznymi 

ryglowanymi w jednym punkcie. Pod skrytką półka z 

drążkiem ubraniowym. Na wieńcu górnym montowany 

uchwyt do hełmu. 
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Kolory RAL: 
 

 
 

Cena w ofercie dotyczy wybranych opcji:  
- korpus i fronty w jednym kolorze 

- korpus w kolorze szarym i front w dowolnym wybranym kolorze  
 

Możliwość doboru większej ilości kolorów frontów niż korpus za dodatkową opłatą *: 

- Fronty w dwóch różnych kolorach - dopłata 3%  
- Fronty w trzech różnych kolorach - dopłata 5%  
- Fronty w czterech różnych kolorach - dopłata 7% 

* zamawiane szafy muszę być tego samego modelu  
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Przedstawiony asortyment to przykład naszej bogatej oferty.  

Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  
był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 
przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 
 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi.  

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
 

Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 kwietnia 2022 r.  

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 

http://www.bismw.com.pl/
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