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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

od strony 9/4 od strony 9/6

od strony 9/22 od strony 9/24od strony 9/23

od strony 9/41od strony 9/40

od strony 9/57 od strony 9/72od strony 9/61

od strony 9/139od strony 9/132

od strony 9/8

od strony 9/39

od strony 9/123 od strony 9/124 od strony 9/125

od strony 9/142

od strony 9/171 od strony 9/174 od strony 9/175

Liny stalowe, 
wózki paletowe, 
wózki z uchwytem jednoręcznym, 
wciągarki dźwigniowe, 
hydrauliczne stoły podnośne, 
wózki do skrzyń, 
małe artykuły żelazne, 
taczki do worków, 
wózki transportowe

Skrzynki aluminiowe, 
pojemniki do ustawiania w stos, 
wiadra,  
walizki z tworzywa sztucznego, 
pojemniki wielozadaniowe, 
pojemniki transportowe

Pojemnik do zbierania odpadów 
i surowców wtórnych,  
popielniczki, wanny ociekowe, 
kanistry, 
worki z tworzywa sztucznego, 
stojaki na worki na śmieci, 
beczki z szerokim wlewem, 
wiadra na odpady z dźwignią 
nożną, lejki

Krzesła robocze, wykładzina  
podłogowa na stanowiska pracy, 
eLOGS, systemy płyt perfo-
rowanych, systemy regałowe, 
skrzynki regałowe z otwartą przednią 
częścią, stołki do pracy 
w pozycji półstojącej, ławy war-
sztatowe, uchwyty narzędziowe, 
szafki na narzędzia

Kozły robocze, 
podesty robocze, 
drabiny przystawne, 
kobyłki, 
podesty składane, 
drabiny wielofunkcyjne, 
drabiny stojące

Miotły, gaśnice, 
rozwijarki do folii, wycieraczki, 
zmiotki ręczne, 
wózki do sprzątania, 
tabliczki, znaki bezpieczeństwa, 
materiał pakowy, 
szczotki do mycia podłogi

Popielniczki,  
urządzenia do opisywania, 
organizacja biurowa,  
krzesła biurowe, 
stojaki na rowery, kosze na papier, 
kółka, rolki, słupki ograniczające, 
piaskarki, termometry, 
lustra drogowe
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

od strony 9/9 od strony 9/11 od strony 9/14 od strony 9/16 od strony 9/17 od strony 9/19

od strony 9/26 od strony 9/32

od strony 9/45od strony 9/44

od strony 9/94 od strony 9/109od strony 9/85od strony 9/77

od strony 9/146od strony 9/141

od strony 9/177 od strony 9/183od strony 9/181 od strony 9/207 od strony 9/212od strony 9/187

od strony 9/35 od strony 9/36

od strony 9/47 od strony 9/49 od strony 9/52 od strony 9/54

od strony 9/110

od strony 9/151 od strony 9/156 od strony 9/168od strony 9/150

od strony 9/118

od strony 9/128 od strony 9/126 od strony 9/130 od strony 9/131
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 90 00 443 042 90 00 443 043

Udźwig kg 125 125

Wysokość mm 1030 1130

Szer. całkowita mm 490 490

Waga kg 5,7 6

Ogumienie polimer polimer

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 250 x 490 410 x 490

Koło Ø x szer. 185 x 40 185 x 40

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 685 x 490 x 55 730 x 490 x 55

Taczka transportowa
składana · rama z rury stalowej, powlekana tworzywem sztucznym, 
łopata wykonana z aluminium · tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem 
szklanym · uchwyt z tworzywa sztucznego o ergonomicznym kształcie dla 
komfortowego przenoszenia · system Spannfix dla zabezpieczenia ładunku ·  
koła z polimerową obręczą zapewniają komfort jazdy · piasty z łożyskami 
kulkowymi · funkcja toczenia również w stanie złożonym

Nr art. EUR KO

90 00 443 042 98,00 IRZ9

90 00 443 043 109,00 IRZ9

Nr art. 90 00 443 040

Udźwig kg 125

Wysokość mm 1130

Szer. całkowita mm 490

Waga kg 6,0

Ogumienie polimer

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 410 x 490

Koło Ø x szer. 185 x 40

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 730 x 490 x 55

Taczka transportowa
składana · rama ze stali nierdzewnej, łopata wykonana z aluminium · 
tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym · bardzo duży kąt 
otwarcia łopaty · do przygotowania wystarcza jeden ruch - łopata i koła 
rozkładają się jednocześnie · wyjątkowa oszczędność miejsca - po złożeniu 
tylko 55 mm głębok. · system Spannfix dla zabezpieczenia ładunku · 
koła z polimerową obręczą zapewniają komfort jazdy · piasty z łożyskami 
wałeczkowymi

Nr art. EUR KO

90 00 443 040 184,00 IRZ9

Nr art. 90 00 443 050

Udźwig kg 250

Wysokość mm 1250

Szer. całkowita mm 655

Waga kg 11,5

Ogumienie PU

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 420 x 595

Koło Ø x szer. 210 x 50

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 840 x 595 x 120

Taczka transportowa
składana · solidna rama z rur stalowych powlekanych tworzywem 
sztucznym · łopata z aluminium · tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem 
szklanym · stabilne duża łopata do transportu wielkopowierzchniowych, 
wielkogabarytowych towarów · ogumienie PU odporne na przebicie, piasty 
z łożyskami kulkowymi · funkcja toczenia również w stanie złożonym

Nr art. EUR KO

90 00 443 050 289,00 IRZ9

Nr art. 90 00 443 051

Udźwig kg 100

Wysokość mm 1120

Szer. całkowita mm 615

Waga kg 6,8

Ogumienie polimer

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 420 x 495

Koło Ø x szer. 200 x 95

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 740 x 495 x 120

Taczka transportowa
wysoki komfort jazdy nawet na nierównym i miękkim podłożu dzięki 
wyjątkowo szerokim, łożyskowanym kołom · rama z chromowanej rury 
stalowej, łopata wykonana z aluminium · tworzywo sztuczne wzmacniane 
włóknem szklanym · do przygotowania wystarcza kilka ruchów - łopata 
i koła rozkładają się jednocześnie · oszczędzający miejsce, składany · 
system Spannfix dla zabezpieczenia ładunku · koła z obręczą z polimeru 
zabezpieczającą przed przebiciem · piasty z łożyskami kulkowymi · funkcja 
toczenia również w stanie złożonym

Nr art. EUR KO

90 00 443 051 145,00 IRZ9



Nr art. 90 00 443 020

Udźwig kg 125

Wysokość mm 1090

Szer. całkowita mm 488

Waga kg 5,2

Ogumienie polimer

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 320 x 480

Koło Ø x szer. 170 x 35

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 765 x 488 x 64

Taczka transportowa
składana · konstrukcja z aluminium oraz rur stalowych · łopata z  
aluminium · koła i łopata komfortowo z składane i rozkładane jednym 
chwytem, wsuwany trzonek uchwytu · taśma i listwa mocująca do 
bezpiecznego transportu towarów · koła z obręczą polimerową,  
niebiesko-szare, nie pozostawiają śladów · piasty z łożyskami wałeczkowymi

Nr art. EUR KO

90 00 443 020 95,50 IC49
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 90 00 443 016

Udźwig kg 250

Wysokość mm 1150

Szer. całkowita mm 590

Waga kg 12

Ogumienie opony

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 150 x 400

Koło Ø x szer. 260 x 85

Taczka do worków
stabilna, spawana konstrukcja stalowa rurowa z platformą z blachy  
stalowej · powlekanie proszkowo kolor brylantowy niebieski, RAL 5007 ·  
z osłoną kół i uchwytami bezpieczeństwa · opony pneumatyczne · piasty z 
łożyskami wałeczkowymi

Nr art. EUR KO

90 00 443 016 104,00 IX49

Nr art. 90 00 443 049

Udźwig kg 250

Wysokość mm 1150

Szer. całkowita mm 540

Waga kg 10

Ogumienie opony

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 170 x 400

Koło Ø x szer. 260 x 85

Taczka do worków
ogumienie pneumatyczne · stabilna spawana konstrukcja z rur  
stalowych · platforma z blachy stalowej, osłona koła i uchwyty 
bezpieczeństwa · lakierowana proszkowo, kolor gołębi niebieski,  
RAL 5014  

Nr art. EUR KO

90 00 443 049 88,00 PX40

Nr art. 90 00 443 139

Udźwig kg 200

Wysokość mm 1150

Szer. całkowita mm 570

Waga kg 11

Ogumienie opony

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 250 x 320

Koło Ø x szer. 260 x 85

Taczka transportowa dwukołowa
ogumienie pneumatyczne  · stabilna spawana konstrukcja z rur  
stalowych · platforma z blachy stalowej · osłony kół i uchwyty 
bezpieczeństwa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014

Nr art. EUR KO

90 00 443 139 89,00 PX40
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. EUR KO

90 00 443 058 109,00 PX40

Nr art. 90 00 443 059

Udźwig kg 300

Wysokość mm 1300

Szer. całkowita mm 580

Waga kg 16

Ogumienie opony

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 250 x 320

Koło Ø x szer. 260 x 85

Taczka transportowa dwukołowa
z płozami · stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma 
z blachy stalowej, osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowany 
proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · płozy z zabezpieczeniem 
krawędzi schodów · opony pneumatyczne

Nr art. EUR KO

90 00 443 059 120,00 PX40

Nr art. 90 00 443 017

Udźwig kg 300

Wysokość mm 1300

Szer. całkowita mm 580

Waga kg 15

Ogumienie opony

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 250 x 320

Koło Ø x szer. 260 x 85

Taczka transportowa dwukołowa
z płozami · stabilna, spawana konstrukcja stalowa rurowa z platformą z 
blachy stalowej · powlekanie proszkowo kolor brylantowy niebieski,  
RAL 5007 · z osłoną kół i uchwytami bezpieczeństwa · opony  
pneumatyczne · piasty z łożyskami wałeczkowymi · z wymiennymi  
płozami z tworzywa sztucznego

Nr art. EUR KO

90 00 443 017 135,00 IX49

Nr art. 90 00 445 050

Udźwig kg 150

Wysokość mm 1290

Szer. całkowita mm 545

Waga kg 17

Ogumienie koła pełne

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 245 x 300

Koło Ø x szer. 235 x 50

Taczka transportowa dwukołowa
z płozami · stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma 
z blachy stalowej, osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowana 
proszkowo, kolor purpurowy, RAL 3002 · płozy z zabezpieczeniem krawędzi 
schodów · koła z ogumieniem pełnym szare, bezśladowe

Nr art. EUR KO

90 00 445 050 109,00 IXZ9

Nr art. 90 00 443 058

Udźwig kg 300

Wysokość mm 1300

Szer. całkowita mm 580

Waga kg 12,4

Ogumienie opony

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 250 x 320

Koło Ø x szer. 260 x 85

Taczka transportowa dwukołowa
ogumienie pneumatyczne  · stabilna spawana konstrukcja z rur  
stalowych · platforma z blachy stalowej · osłony kół i uchwyty 
bezpieczeństwa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014



Nr art. 90 00 443 170

Udźwig kg 200

Wysokość mm 1300

Szer. całkowita mm 590

Waga kg 9

Ogumienie opony

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 250 x 320

Koło Ø x szer. 260 x 85

Taczka transportowa dwukołowa
aluminium · z wymienną płozami z tworzywa sztucznego · z przykręcaną 
platformą i uchwytami bezpieczeństwa · niska waga · opony  
pneumatyczne · piasty z łożyskiem ślizgowym

Nr art. EUR KO

90 00 443 170 166,00 IX49

Nr art. 90 00 445 051

Udźwig kg 150

Wysokość mm 1200

Szer. całkowita mm 390

Waga kg 14,5

Ogumienie koła pełne

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 250 x 280

Koło Ø x szer. 125 x 45

Taczka do transportu po schodach
stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej, 
osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowana proszkowo, kolor 
purpurowy, RAL 3002 · 2 trójramienne zespoły kół każdy z 3 kołami pełnymi

Nr art. EUR KO

90 00 445 051 119,00 IXZ9

Nr art. 90 00 443 160

Udźwig kg 200

Wysokość mm 1300

Szer. całkowita mm 615

Waga kg 20

Ogumienie ogumienie TPE

Rozmiar łyżki dł. x szer. mm 250 x 300

Koło Ø x szer. 160 x 40

Taczka do transportu po schodach
stabilna spawana konstrukcja z rur stalowych · platforma z blachy stalowej, 
osłona koła i uchwyty bezpieczeństwa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi 
niebieski, RAL 5014 · 2 trójramienne zespoły kół każdy z 3 kółkami TPE, 
unieruchamiane

Nr art. EUR KO

90 00 443 160 214,00 PX40

Nr art. 91 10 443 181

Udźwig kg 350

Wysokość mm 1440

Szer. całkowita mm 680

Waga kg 16

Ogumienie powietrze

Naładka dł. x szer. 500 x 200

Koło Ø x szer. 260 x 85

Wózek do płyt
do wzdłużnego transportu płyt wielkopowierzchniowych z drewna i tworzyw 
sztucznych · konstrukcja z rury stalowej z pokryciem proszkowym · koła, 
piasty z łożyskami rolkowymi · powłoka platformy z blachy stalowej, dł. 500 
x szer. 200 mm · 2 rolki nośne Ø 50 mm

Nr art. EUR KO

91 10 443 181 174,50 PX40
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kolor Nr art. EUR KO

niebieski 90 00 444 240 49,00 IX04

czerwony 90 00 444 241 49,00 IX04

Nr art. 90 00 443 070

Udźwig kg 250

Długość zewnętrzna mm 300

Szerokość zewnętrzna mm 305

Wysokość zewnętrzna mm 310

Ogumienie opony

Ø koła mm 260

Szerokość koła mm 85

Wózek do transportu płyt
ze szczęką zaciskową · maks. szerokość zacisku 0-60 mm · bezpieczniejszy 
zacisk wymuszony ciężarem ładunku · stalowa konstrukcja spawana 
lakierowana proszkowo w kolorze gołębi niebieski, RAL 5014 · powierzchnia 
wewnętrzna wyłożona filcem · ogumienie pneumatyczne, piasty z łożyskami 
rolkowymi
Ładunek zabezpiecza się samoistnie. Zacisk odbywa się na skutek 
masy przewożonego materiału na konstrukcji składanej.

Nr art. EUR KO

90 00 443 070 96,50 PB14

Pompka nożna
w komplecie z manometrem · Wąż · złączka nakładana i złączka redukcyjna · 
do samochodów osob., taczek itd.

Moc bar Długość węża mm Nr art. EUR KO

5 ok. 600 40 00 363 130 16,90 IXZ9

Pompka nożna
z podwójnym cylindrem · w komplecie z manometrem · Wąż · złączka 
nakładana i złączka redukcyjna

Moc bar Długość węża mm Nr art. EUR KO

5 ok. 600 40 00 363 135 25,20 IXZ9

Nr art. 90 00 444 230

Udźwig kg 250

Rama otwarta

Wysokość załadunkowa mm 182

Ogumienie ogumienie TPE

Ø koła mm 125

Waga kg 9,2

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 605 x 405

Wózek do skrzyń
konstrukcja spawana z kątownika stalowego · lakierowany proszkowo, kolor 
gołębi niebieski, RAL 5014 · przeznaczone do skrzynek transportowych dł. 
600 x szer. 400 mm · z 4 kółkami skrętnymi z tego 2 z blokadą · piasty z 
łożyskami kulkowymi zwykłymi   ·dostawa w częściach

Nr art. EUR KO

90 00 444 230 80,50 PX39

Nr art. 90 00 444 235

Udźwig kg 250

Rama otwarta

Wysokość załadunkowa mm 145

Ogumienie poliamid

Ø koła mm 100

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 605 x 405

Wózek do skrzyń
rama z tworzywa sztucznego ABS · przeznaczone do skrzynek 
transportowych dł. 600 x szer. 400 mm · z 4 kółkami skrętnymi z tego 2 z 
blokadą · dostawa w częściach 
Dostawa bez pojemnika transportowego

Nr art. EUR KO

90 00 444 235 61,00 IX49

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

stabilna rama

Nr art. 90 00 444 240 90 00 444 241

Udźwig kg 250 250

Rama otwarta otwarta

Wysokość załadunkowa mm 145 145

Ogumienie guma guma

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 605 x 405 605 x 405

Wózek do skrzyń
ramy z tworzywa sztucznego · przeznaczone do skrzynek transportowych dł. 
600 x szer. 400 mm · z 4 kółkami skrętnymi z tego 2 z blokadą



Nr art. 90 00 444 231 90 00 444 232

Udźwig kg 250 250

Rama otwarta z kratką

Wysokość załadunkowa mm 190 190

Ogumienie polimer polimer

Ø koła mm 100 100

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 600 x 400 600 x 400

Wózek do skrzyń
z tworzywa sztucznego ABS, higieniczny/przystosowany do żywności ·  
4 kółka skrętne z osłoną · Kółka z łożyskami igiełkowymi

Nr art. EUR KO

90 00 444 231 58,00 IXZ9

90 00 444 232 65,50 IXZ9

do artykułów 
spożywczych

Nr art. 90 00 444 171

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 600 x 500

Udźwig całkowity kg 250

Wysokość załadunkowa mm 195

Ogumienie ogumienie TPE

Waga kg 11

Koło Ø x szer. 125 x 32

Wózek z uchwytem jednoręcznym
wytrzymała konstrukcja z rur stalowych powlekana proszkowo, kolor gołębi 
niebieski, RAL 5014, trwałe zabezpieczona powierzchnia · 1 powierzchnia 
ładowania z umieszczoną wewnątrz płytą drewnopochodną, górna 
powierzchnia z wzorem drewna bukowego · przykręcany chwyt przesuwny · 
2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE · 
piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi 
 
Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO

90 00 444 171 136,00 PX39

Nr art. 90 00 445 071

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 545 x 445

Udźwig całkowity kg 200

Wysokość załadunkowa mm 190/740

Ogumienie bezśladowe koła z ogumieniem pełnym

Waga kg 14

Koło Ø x szer. 125 x 30

Wózek z uchwytem jednoręcznym
stabilna konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo, karmazynowy, 
RAL 3002 · 2 piętra · powierzchnia ładowana z wodoodpornej sklejki z 
antypoślizgową powierzchnią · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka 
skrętne z blokadą · koła z ogumieniem pełnym szare, bezśladowe · piasty  
z łożyskami kulkowymi · udźwig górnej powierzchni ładunkowej 50 kg 
 
Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO

90 00 445 071 125,00 IBZ9

Nr art. 90 00 444 173

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 600 x 450

Udźwig całkowity kg 250

Wysokość załadunkowa mm 195/770

Ogumienie ogumienie TPE

Waga kg 19

Koło Ø x szer. 125 x 32

Wózek z uchwytem jednoręcznym
wytrzymała konstrukcja z rur stalowych powlekana proszkowo, kolor gołębi 
niebieski, RAL 5014, trwałe zabezpieczona powierzchnia · 2 poziomy z 
umieszczonym wewnątrz blatem z płyty drzewnej, górna powierzchnia 
z wzorem drewna bukowego · przykręcany chwyt przesuwny · 2 kółka 
skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skretne z blokadą · ogumienie TPE · piasty  
z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 100 kg 
 
Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO

90 00 444 173 221,00 PX39

9/9

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. EUR KO

40 00 818 175 37,50 IXZ9

Nr art. 91 10 444 014

Wymiary całkowite dł. x szer. mm 815 x 470 x 930

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 720 x 450

Udźwig całkowity kg 250

Wysokość załadunkowa mm 206

Ogumienie ogumienie TPE

Ø koła mm 125

Waga kg 16

Wózek platformowy
ze składanym pałąkiem · stalowa rura lakierowana proszkowo, kolor gołębi 
niebieski, RAL 5014 · platforma załadowcza z płyt drewnopochodnych, 
powierzchnia z wzorem drewna bukowego · uchwyt do pchania składany na 
zawiasach na platformę · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne 
z blokadą · ogumienie TPE · Ø koła 125 mm · piasty z łożyskami kulkowymi 
zwykłymi

Nr art. EUR KO

91 10 444 014 156,00 PX39

Nr art. 90 00 444 130

Wymiary całkowite dł. x szer. mm 940 x 450 x 910

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 850 x 450

Udźwig całkowity kg 200

Wysokość załadunkowa mm 206

Ogumienie ogumienie TPE

Ø koła mm 125

Waga kg 15

Wózek platformowy
rama spawana z rur i kątowników stalowych, powlekana proszkowo 
w kolorze szaro niebieskim RAL 5014 · platforma załadowcza z płyt 
drewnopochodnych, powierzchnia z wzorem drewna bukowego · 2 kółka 
skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE · piasty  
z łożyskami kulkowymi zwykłymi

Nr art. EUR KO

90 00 444 130 112,00 PX39

Nr art. 90 00 445 070

Wymiary całkowite dł. x szer. mm 910 x 445 x 900

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 830 x 390

Udźwig całkowity kg 200

Wysokość załadunkowa mm 190

Ø koła mm 125

Waga kg 14

Wózek platformowy
rama spawana z rur i kątowników stalowych, powlekana proszkowo 
w kolorze karmazynowym RAL 3002 · powierzchnia załadowcza z 
wodoodpornej sklejki z antypoślizgową powierzchnią · 2 kółka skrętne i 2 
kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · koła z ogumieniem pełnym szare, 
bezśladowe · piasty z łożyskami kulkowymi
Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO

90 00 445 070 89,00 ICZ9

Nr art. 40 00 818 175

Wymiary całkowite dł. x szer. mm 740 x 480 x 830

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 720 x 470

Udźwig całkowity kg 150

Wysokość załadunkowa mm 150

Ogumienie tworzywo sztuczne z powłoką gumową

Ø koła mm 100

Waga kg 8

Wózek platformowy
platforma załadowcza wykonana z blachy stalowej z antypoślizgową 
plastikową matą · okalająca osłona krawędzi · składany uchwyt przesuwny · 
2 kółka skrętne i 2 kółka nieskrętne



Nr art. EUR KO

90 00 444 140 185,00 PX39

90 00 444 141 204,00 PX39

Nr art. EUR KO

90 00 445 075 159,00 IXZ9

Nr art. 90 00 445 075

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 790 x 490

Udźwig całkowity kg 250

Wysokość piętra mm 190/790

Ø koła mm 125

Waga kg 14

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowany proszkowo, kolor 
purpurowy, RAL 3002 · powierzchnia załadowcza z wodoodpornej sklejki 
z antypoślizgową powierzchnią · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka 
skrętne z blokadą · koła z ogumieniem pełnym szare, bezśladowe · piasty z 
łożyskami kulkowymi · udźwig górnej powierzchni ładunkowej 100 kg

Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO

90 00 444 128 193,00 PX39

90 00 444 129 216,00 PX39

Nr art. 90 00 444 128 90 00 444 129

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 850 x 500 1000 x 600

Udźwig całkowity kg 300 300

Wysokość piętra mm 200/820 200/820

Ø koła mm 125 125

Waga kg 29 37

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowana proszkowo, kolor 
gołębi niebieski, RAL 5014  · odporny na uderzenia i zadrapania · platformy 
załadowcze z płyt drewnopochodnych, górna powierzchnia z wzorem 
drewna bukowego, spoczywająca na ramie stalowej z kątownika, krawędź 
o wysokości 12 mm · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne · 
ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej 
powierzchni ładunkowej 80 kg

Dostawa w częściach
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 90 00 444 131 90 00 444 132

Wymiary całkowite dł. x szer. mm 1100 x 450 x 910 1250 x 600 x 910

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 850 x 450 1000 x 600

Udźwig całkowity kg 250 250

Wysokość załadunkowa mm 206 206

Ogumienie ogumienie TPE ogumienie TPE

Ø koła mm 125 125

Waga kg 15 20

Wózek platformowy
rama spawana z rur i kątowników stalowych, powlekana proszkowo w 
kolorze szaro niebieskim RAL 5014 · przykręcany uchwyt przesuwny · 
platforma załadowcza z płyty drewnopochodnej, górna powierzchnia ze 
wzorem drewna bukowego · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka 
skrętne z blokadą · ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi
Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO

90 00 444 131 136,00 PX39

90 00 444 132 153,00 PX39

Nr art. 90 00 444 140 90 00 444 141

Wymiary całkowite dł. x szer. mm 1125 x 709 x 990 1325 x 809 x 990

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 1000 x 700 1200 x 800

Udźwig całkowity kg 600 600

Wysokość załadunkowa mm 270 270

Ø koła mm 200 200

Waga kg 30 35

Wózek platformowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · trwale zabezpieczona  
powierzchnia · odporny na uderzenia i zadrapania · lakierowany  
proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · platforma załadowcza z  
płyt drewnopochodnych, powierzchnia z wzorem drewna bukowego ·  
2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE · 
piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi
Dostawa w częściach



Nr art. EUR KO
90 00 444 119 193,00 PX39

90 00 444 120 216,00 PX39

Nr art. 90 00 444 119 90 00 444 120

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 850 x 500 1000 x 600
Udźwig całkowity kg 300 300
Wysokość piętra mm 200/820 200/820
Ø koła mm 125 125
Waga kg 29 36

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · trwale chroniona 
powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, górna powierzchnia 
z wzorem drewna bukowego, spoczywająca na ramie stalowej z kątownika, krawędź o wysokości 12 mm · 2 kółka 
skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej 
platformy 80 kg

Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO
90 00 444 122 255,00 PX39

90 00 444 123 275,00 PX39

Nr art. 90 00 444 122 90 00 444 123

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 850 x 500 1000 x 600
Udźwig całkowity kg 300 300
Wysokość piętra mm 200/510/820 200/510/820
Ø koła mm 125 125
Waga kg 36 49

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · trwale chroniona 
powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, górna powierzchnia 
z wzorem drewna bukowego, spoczywająca na ramie stalowej z kątownika, krawędź o wysokości 12 mm · 2 kółka 
skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · nośność górnej i 
środkowej platformy załadowczej 80 kg 

Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO
90 00 444 113 236,00 PX39

Nr art. 90 00 444 113

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 600 x 600
Udźwig całkowity kg 500
Wysokość piętra mm 228/860
Ø koła mm 160
Waga kg 37

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · powlekana proszkowo, kolor gołębi niebieski RAL 5014, trwałe zabezpieczona 
powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, powierzchnia 
z wzorem drewna bukowego · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne, ogumienie TPE · piasty z łożyskami 
kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 200 kg

Dostawa w częściach

udźwig całkowity 
500 kg
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. EUR KO
90 00 444 125 255,00 PX39

90 00 444 126 275,00 PX39

Nr art. 90 00 444 125 90 00 444 126

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 850 x 500 1000 x 600
Udźwig całkowity kg 300 300
Wysokość piętra mm 200/510/820 200/510/820
Ø koła mm 125 125
Waga kg 36 50

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · lakierowana proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · trwale chroniona 
powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, górna powierzchnia 
z wzorem drewna bukowego, spoczywająca na ramie stalowej z kątownika, krawędź o wysokości 12 mm · 2 kółka 
skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi · Ø koła 125 mm · nośność 
górnej i środkowej platformy załadowczej 80 kg

Dostawa w częściach
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 91 10 444 114 90 00 444 115 90 00 444 116 90 00 444 117

Powierzchnia ładunkowa dł. x szer. mm 850 x 500 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 800
Udźwig całkowity kg 500 600 600 600 
Wysokość piętra mm 228/860 270/900 270/900 270/900
Ø koła mm 160 200 200 200
Waga kg 37 44 49 58

Wózek magazynowy
rury stalowe i profile stalowe spawane · powlekana proszkowo, kolor gołębi niebieski RAL 5014, trwałe zabezpieczona 
powierzchnia, odporna na uderzenia i zarysowania · platformy załadowcze z płyt drewnopochodnych, powierzchnia 
z wzorem drewna bukowego · 2 kółka skrętne z ustalaczem i 2 kółka nieskrętne, ogumienie TPE · piasty z łożyskami 
kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 200 kg

Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO
91 10 444 114 269,50 PX39

90 00 444 115 273,00 PX39

90 00 444 116 275,00 PX39

90 00 444 117 298,00 PX39

Nr art. EUR KO
90 00 444 082 259,50 IXE2

Nr art. 90 00 444 082

Udźwig całkowity kg 226
Ø koła mm 130
Wymiary całkowite dł. x szer. mm 990 x 450 x 850

Wózek piętrowy
do przewożenia ciężkich ładunków · wytrzymała konstrukcja z pianki strukturalnej (polipropylen) · odporny i łatwy 
w czyszczeniu · platformy ładunkowe z krawędzią o wysokości 70 mm · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka skretne z 
blokadą · Koła z pełną, gumową oponą · maksymalne obciążenie na podłoże 113 kg

Dostawa w częściach

Nr art. EUR KO
90 00 444 090 257,50 IXE2

Nr art. 90 00 444 090

Udźwig całkowity kg 90
Wymiary całkowite dł. x szer. mm 854 x 473 x 959

Wózek piętrowy
do małych obciążeń · solidna konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen) · kolor czarny · platforma 
załadowcza odporna na zarysowania · elementy łączące ze szczotkowanego aluminium · maksymalne obciążenie na 
podłoże 30 kg

Dostawa w częściach

Wersja Nr art. JS EUR KO
z 2 haczykami 90 00 445 102  + 2 6,201) IUZ9
z 1 hakiem/1 klamrą 90 01 445 103  + 2 6,201) IUZ9
1) cena za szt.

Nr art. 90 00 445 102  + 90 01 445 103  +

Wersja z 2 haczykami z 1 hakiem/1 klamrą
Dł. całkowita mm 500 550
Szerokość pasa mm 37 37

Pas opinający
nadaje się do pojemników na kółkach o szerokości 720 mm · kolor czarny 

Nr art. EUR KO
90 00 444 105 241,50 PX39

90 00 444 106 289,00 PX39

Nr art. 90 00 444 105 90 00 444 106

Wymiary wanny dł. x szer. mm 850 x 500 1000 x 700
Udźwig całkowity kg 400 400
Wysokość piętra mm 207/829 248/870
Ø koła mm 160 200
Waga kg 37 50

Wózek magazynowy
spawana konstrukcja stalowa · lakierowany proszkowo, kolor gołębi niebieski, RAL 5014 · trwale zabezpieczona 
powierzchnia · wanny z blachy stalowej, zespawane w sposób olejoszczelny · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, kółka 
skretne z blokadą · ogumienie TPE · piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · udźwig górnej platformy 200 kg

Dostawa w częściach

wanna z blachy 
stalowej spawana 
olejoszczelnie
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. EUR KO
90 00 444 455 605,00 PX39

Nr art. 90 00 444 455

Udźwig całkowity kg 400
Liczba półek 2
Liczba drzwi skrzydłowych 1
Liczba szuflad x wys. mm 6 x 95
Wymiary wewnętrzne szuflady szer. x dł. mm 280 x 470
Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm 920 x 1080 x 590

Wózek warsztatowy
stabilne wykonanie z blachy stalowej · zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym · platforma załadowcza z płyty 
drzewnej, powierzchnia z wzorem drewna bukowego, grubość 19 mm · regulowana półka · 2 kółka skrętne i 2 kółka 
sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · korpus/front kolor gołębi 
niebieski, RAL 5014 

Ze względów transportowych płyta robocza i kółka nie są montowane. Łatwy samodzielny montaż.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Nr art. EUR KO
90 00 444 456 605,00 PX39

Nr art. 90 00 444 456

Udźwig całkowity kg 400
Liczba półek 2
Liczba drzwi skrzydłowych 1
Liczba szuflad x wys. mm 3 x 95, 2 x 142
Wymiary wewnętrzne szuflady szer. x dł. mm 280 x 470 
Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm 920 x 1080 x 590

Wózek warsztatowy
stabilne wykonanie z blachy stalowej · zamknięcie centralne z zamkiem cylindrycznym · platforma załadowcza z płyty 
drzewnej, powierzchnia z wzorem drewna bukowego, grubość 19 mm · regulowana półka · 2 kółka skrętne i 2 kółka 
sztywne, kółka skrętne z blokadą · ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi · korpus/front kolor gołębi 
niebieski, RAL 5014 

Ze względów transportowych płyta robocza i kółka nie są montowane. Łatwy samodzielny montaż.

90 00 444 456

Nr art. EUR KO
90 00 443 410 339,00 IBC9

90 00 443 411 339,00 IBC9

Nr art. 90 00 443 410 90 00 443 411

Udźwig kg 2200 2200
Długość wideł mm 1150 1150
Szerokość nośna mm 525 525
Zakres podnoszenia mm 85-200 85-200
Kółka skrętne poliuretan koła pełne
Kółka skrętne - Ø koła x szer. mm 200 x 55 200 x 55
Kółka do wózków widłowych podwójne nylon poliuretan
Rolki do wózków widłowych, Ø x szer. rolki mm 82 x 60 82 x 60

Wózek paletowy g

wytrzymała, odporna na skręcanie konstrukcja stalowa · głowica dyszla z funkcjami podnoszenie - jazda - opuszczanie · 
nośność: 2200 kg · wysokiej jakości lakierowanie proszkowe · europejska produkcja

Nr art. 90 00 443 351 90 00 443 352 90 00 443 355 90 00 443 353

Udźwig kg 2500 2500 2500 2000
Długość wideł mm 1150 800 1150 2000
Szerokość nośna mm 540 540 540 540
Zakres podnoszenia mm 85-200 85-200 85-200 85-200
Kółka skrętne poliuretan poliuretan koła pełne poliuretan
Kółka do wózków widłowych podwójne poliamid poliamid poliuretan poliuretan
Kółka skrętne - Ø koła x szer. mm 200 x 50 200 x 50 200 x 50 200 x 50
Rolki do wózków widłowych, Ø x szer. rolki mm 80 x 70 80 x 70 80 x 70 80  x 70

Wózek paletowy g

wytrzymała, odporna na skręcanie konstrukcja stalowa · dyszel bezpieczeństwa z funkcjami podnoszenie - jazda - 
opuszczanie, wzmacniana noga dyszla · bezobsługowy system hydrauliczny · zabezpieczenie przed przeciążeniem · 
dozowana prędkość opuszczania · rolki wjazdowe dla bezproblemowego wjazdu na szerokość europalet · zabezpieczenie 
powierzchni za pomocą wysokiej jakości wielokrotnego lakierowania w kolorze gołąbkowym niebieskim, RAL 5014

Nr art. EUR KO
90 00 443 351 359,00 PR05

90 00 443 352 359,00 PR05

90 00 443 355 359,00 PR05

90 00 443 353 774,00 PR05
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. EUR KO
90 00 443 602 369,00 IB25

Nr art. 90 00 443 602

Udźwig kg 2500
Długość wideł mm 1150
Szerokość nośna mm 540
Szerokość wideł mm 160
Zakres podnoszenia mm 85-200
Promień skrętu mm 1330
Kółka do wózków widłowych podwójne poliuretan
Kółka skrętne - Ø koła x szer. mm 200 x 50
Rolki do wózków widłowych, Ø x szer. rolki mm 80 x 70

Wózek paletowy g

odporna na skręcanie, wytrzymała konstrukcja stalowa · zabezpieczenie powierzchni przez wysokiej jakości lakierowanie 
proszkowe · ergonomiczna główka dyszla z funkcjami podnoszenie - jazda - opuszczanie · niemal bezobsługowy 
system hydrauliczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem · dozowana prędkość opuszczania · rolki wjazdowe dla 
bezproblemowego wjazdu od strony szerokości europalet

Nazwa Wyposażenie Koło Ø x szer. Długość piasty x  
Ø osi mm

Ogumienie Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

Rolka widełkowa do wózka paletowego PROMAT  
do roku prod. 2008

 80 x 63 63 x 20 poliamid 700 90 00 443 360 29,50 PX44

Rolka widełkowa do wózka paletowego PROMAT  
i Pfaff od roku prod. 11/2014

 80 x 70 70 x 20 poliamid 700 90 00 443 611 29,50 IX25

Rolka widełkowa do wózka paletowego PROMAT  
i Pfaff od roku prod. 11/2014

 80 x 70 70 x 20 poliuretan 700 90 00 443 612 29,50 IX25

Kółko skrętne do wózka paletowego PROMAT  
do roku prod. 10/2014

194 x 50 50 x 20 poliuretan 700 90 00 443 362 52,00 PX44

Kółko skrętne do wózka paletowego PROMAT  
do roku prod. 10/2014

194 x 50 50 x 20 koła pełne 350 90 00 443 363 46,50 PX44

Kółko skrętne do wózka paletowego PFAFF do  
roku prod. 10/2014

200 x 50 55 x 20 koła pełne 450 90 00 443 610 46,50 IX25

Kółko skrętne1) do wózka paletowego PROMAT  
i Pfaff od roku prod. 11/2014

200 x 50 43 x 20 koła pełne 350 90 00 443 623 46,50 IX25

Kółko skrętne1) do wózka paletowego PROMAT  
i Pfaff od roku prod. 11/2014

200 x 50 43 x 20 poliuretan 700 90 00 443 624 52,00 IX25

Kółko skrętne do wózka paletowego PROMAT  
i Pfaff od roku prod. 11/2014

200 x 50 43 x 20 koła pełne 350 90 00 443 626 46,50 IX25

Kółko skrętne do wózka paletowego PROMAT  
i Pfaff od roku prod. 11/2014

200 x 50 43 x 20 poliuretan 700 90 00 443 627 52,00 IX25

1) z obręczą z 
tworzywa sztucznego

Kółka skrętne i rolki widełkowe do wózków paletowych PROMAT i Pfaff g

Rolka widełkowa 
z poliamidu lub poliuretanu z metalowym środkiem · krążki z 2 precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · przeznaczone do 
dużych nośności 
 
Kółko skrętne 
z pełnej gumy elastycznej lub poliuretanu na feldze z formowanego wtryskowo aluminium lub z tworzywa sztucznego ·  
z łożyskiem kulkowym · mocne i odporne na ścieranie dla dużych obciążeń

Kółka skrętne i rolki widełkowe do wózków paletowych
Rolka widełkowa 
z poliamidu lub poliuretanu z metalowym środkiem · krążki z 2 precyzyjnymi łożyskami kulkowymi · przeznaczone do 
dużych nośności 
 
Kółko skrętne 
z pełnej gumy elastycznej lub poliuretanu na feldze z formowanego wtryskowo aluminium · z łożyskiem kulkowym · 
mocne i odporne na ścieranie dla dużych obciążeń

Nazwa Koło Ø x szer. Długość piasty x 
Ø osi mm

Ogumienie Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

Rolka widełkowa  82 x  60  56 x 20 poliamid  600 90 00 443 240 24,80 IA19
Rolka widełkowa  82 x  70  66 x 20 poliamid  700 90 00 443 241 21,20 IA19
Rolka widełkowa  82 x  70  70 x 25 poliamid  700 90 00 443 242 22,10 IA19
Rolka widełkowa  82 x  98  98 x 20 poliamid 1000 90 00 443 243 27,50 IA19
Rolka widełkowa  85 x  60  59 x 25 poliamid  600 90 00 443 244 23,90 IA19
Rolka widełkowa  85 x  90  90 x 20 poliamid  900 90 00 443 245 27,70 IA19
Rolka widełkowa  85 x 100 100 x 20 poliamid 1000 90 00 443 246 31,20 IA19
Rolka widełkowa  75 x  62  61,6 x 20 poliuretan  470 90 00 443 250 32,60 IA19
Rolka widełkowa  75 x  75  75 x 20 poliuretan  570 90 00 443 251 33,40 IA19
Rolka widełkowa  80 x  54  54 x 20 poliuretan  500 90 00 443 252 32,40 IA19
Rolka widełkowa  82 x  75  75 x 20 poliuretan  750 90 00 443 254 37,30 IA19
Rolka widełkowa  82 x  90  90 x 20 poliuretan  900 90 00 443 255 39,80 IA19
Rolka widełkowa  85 x  40  40 x 20 poliuretan  400 90 00 443 256 32,90 IA19
Rolka widełkowa  85 x 100  93 x 17 poliuretan 1000 90 00 443 257 45,10 IA19
Kółko skrętne 180 x  50  60 x 20 ogumienie pełne elastyczne  350 90 00 443 261 28,80 IA19
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 90 00 443 370

Udźwig kg 1000
Zakres podnoszenia mm 85-800
Środek ciężkości ładunku mm 600
Dł. całkowita mm 1650
Długość wideł mm 1150
Szerokość nośna mm 540
Waga kg 152
Wysokość przejazdowa mm 85
Promień skrętu mm 1440
Kółka skrętne poliuretan
Rolki widełkowe poliuretan

Wózek paletowy nożycowy g

ręczny hydrauliczny · możliwość zastosowania jako wózek paletowy i stół 
podnoszony · z 1-stopniową hydrauliką · system hydrauliczny z zaworem 
bezpieczeństwa · dozowana prędkość opuszczania · szybki skok dla 
ciężarów do 200 kg · przygotowywanie, przemieszczanie lub podnoszenie 
paletowanych towarów - bez podnoszenia ciężkich przedmiotów lub 
schylania się · podpórki zabezpieczające dla zapewnienia stabilnej pozycji 
przy podniesionych widłach · wysokiej jakości powłoka proszkowa, kolor 
gołębi niebieski, RAL 5014

Nr art. EUR KO
90 00 443 370 760,00 PX41

Nr art. 90 00 443 380 90 00 443 381

Udźwig kg 1000 1000
Zakres podnoszenia mm 90-940 90-1530
Środek ciężkości ładunku mm 600 600
Wysokość konstrukcyjna mm 1390 1980
Długość wideł mm 1150 1150
Szerokość nośna mm 540 540
Promień skrętu mm 1205 1205
Kółka skrętne poliuretan poliuretan
Rolki widełkowe poliamid poliamid
Waga kg 168 194
Kółka skrętne - Ø koła x szer. mm 150 x 40 150 x 40
Rolki do wózków widłowych,  
Ø x szer. rolki mm

75 x 78 75 x 78

Wózki widłowe wysokiego składowania g

nośność: 1000 kg  ·wózek przeznaczony do lekkich, sporadycznych 
zastosowań wewnątrzzakładowych · wytrzymałe podwozie jezdne, 
spawana konstrukcja masztu z precyzyjnych profili · manualne podnoszenie 
i przesuwanie · Szybkie podnoszenie obciążalność stosu ok. 150 kg · 
dozowana prędkość obniżania dla opuszczania ładunku z wyczuciem · z 
metalową kratą ochronną dla optymalnej obserwacji · wytrzymały system 
hydrauliczny z zabezpieczeniem przed przeciążeniem · hamulec ustalający ·  
zabezpieczenie powierzchni za pomocą wysokiej jakości wielokrotnego 
lakierowania w kolorze gołąbkowym niebieskim, RAL 5014

Nr art. EUR KO
90 00 443 380 1110,00 PX42

90 00 443 381 1164,00 PX42

90 00 443 38190 00 443 380

Nr art. 90 00 443 400 90 00 443 401

Udźwig kg 150 250
Zakres podnoszenia mm 265-755 330-910
Waga kg 41 78
Powierzchnia stołu dł. x szer. mm 700 x 450 830 x 500
Wymiary całkowite dł. x szer. mm 950 x 450 1010 x 500

Wózek podnośnikowy nożycowy g

do niezależnego od lokalizacji podnoszenia i dostarczania ładunków ·  
bezstopniowe obniżanie dźwignią ręczną · podnoszenie za pomocą 
hydraulicznej pompy stopowej · nożyce pojedyncze · solidna konstrukcja · 
koła poliuretanowe · kółka skrętne i kółka sztywne, ma łożyskach kulkowych ·  
kółka skrętne z ustalaczem · wysokiej jakości lakier wielokrotny, kolor gołębi 
niebieski, RAL 5014 · zgodny z EN 1570, prEN 1757-4 

Nr art. EUR KO
90 00 443 400 353,00 PC10

90 00 443 401 454,00 PC10

90 00 443 401

Nr art. 90 00 443 402 90 00 443 403

Udźwig kg 500 750
Zakres podnoszenia mm 435-1000 442-1000
Waga kg 118 120
Powierzchnia stołu dł. x szer. mm 1010 x 520 1010 x 520
Wymiary całkowite dł. x szer. mm 1185 x 520 1260 x 520

Wózek podnośnikowy nożycowy g

do niezależnego od lokalizacji podnoszenia i dostarczania ładunków ·  
bezstopniowe obniżanie dźwignią ręczną · podnoszenie za pomocą 
hydraulicznej pompy stopowej · nożyce pojedyncze · solidna konstrukcja · 
koła poliuretanowe · kółka skrętne i kółka sztywne, ma łożyskach kulkowych ·  
kółka skrętne z ustalaczem · wysokiej jakości lakier wielokrotny, kolor gołębi 
niebieski, RAL 5014 · zgodny z EN 1570, prEN 1757-4 

Nr art. EUR KO
90 00 443 402 542,00 PC10

90 00 443 403 588,00 PC10

90 00 443 403
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wciągarka dźwigniowa g

obudowa i dźwignia ręczna z blachy stalowej · łańcuch ze stali okrągłej · hak nośny i ładunkowy z pałąkiem 
zabezpieczającym · automatyczny hamulec ładunku 

Udźwig kg Wysokość podnoszenia m Waga z łańcuchem kg Nr art. EUR KO
 750 1,5  7 40 00 360 000 132,00 PX43
1500 1,5 11 40 00 360 001 183,00 PX43
3000 1,5 21 40 00 360 002 249,00 PX43

Wciągarka łańcuchowa g

zamknięta obudowa z blachy stalowej · łańcuch ze stali okrągłej · z hakiem do zawieszania i ładunkowym · mała wysokość 
konstrukcyjna · niska waga · łożysko walcowe i kulkowe na wszystkich obracających się częściach · automatycznie 
działający hamulec dociskowy ładunku

Udźwig  
kg

Wysokość podnoszenia  
m

Liczba pasm łańcuchowych Waga z łańcuchem  
kg

Nr art. EUR KO

1000 3 1 10,0 40 00 360 050 146,00 PC11
2000 3 1 15,0 40 00 360 051 199,00 PC11

Nr art. EUR KO
40 00 361 050 86,00 ICZ9
40 00 361 051 79,00 ICZ9
40 00 361 052 99,20 ICZ9
40 00 361 053 132,00 ICZ9
40 00 361 054 214,50 ICZ9

Nr art. 40 00 361 050 40 00 361 051 40 00 361 052 40 00 361 053 40 00 361 054

Siła rozciągająca kg 350 500 750 900 1500
Siła podnoszenia kg 190 340 500 650 900
Ø bębna mm 27 36 45 54 63
Proporcje przełożenia 1/2,57 1/2,57 1/3,5 1/4,85 1/9,71
Lina o Ø mm 3 4 5 6 7
Uchwyt liny m 8 10 12 19 12
Dł. x szer. x wys. mm 126 x 50 x 96 128 x 90,5 x 96 161 x 99 x 128 200 x 100 x 167 214 x 119,5 x 170

Wciągarka linowa
wersja ocynkowana · samohamująca · wyposażona w hamulec cierny dla przytrzymania obciążenia · zgodna z 
przepisami BHP (VBG 8) i przepisami o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom · do użytku z liną stalową wg normy  
DIN 3051/3060, wytrzymałość liny 1770 N/mm²

Zestaw nie obejmuje liny

Nożycowy podnośnik samochodowy
przeznaczony do wszystkich typów samochodów osobowych

Udźwig  
kg

Skok  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Wysokość końcowa  
mm

Nr art. EUR KO

1500 260 100 365 40 00 363 050 22,30 IXZ9

Hydrauliczny podnośnik samochodowy
z zaworem bezpieczeństwa i składaną dźwignią pompy

Udźwig  
kg

Skok  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Wysokość końcowa  
mm

Nr art. EUR KO

2000 110 158 300 40 00 363 060 20,10 IXZ9
5000 140 200 400 40 00 363 065 29,20 IXZ9
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Udźwig kg Długość liny m Lina o Ø mm Waga kg Nr art. EUR KO
0,4-1 1,6 2,0 0,6 90 00 444 000 52,70 IXC6
1-2 1,6 2,0 0,6 90 00 444 001 59,60 IXC6
2-3 1,6 2,0 0,7 90 00 444 002 64,00 IXC6

Balanser g

obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · elastyczna i wytrzymała lina stalowa · odporne na tarcie tuleje i 
precyzyjne prowadzenie liny · hak zabezpieczający i trwała sprężyna · zawieszenie zabezpieczające · po każdym cyklu 
pracy narzędzie jest odciągane do pozycji wyjściowej 
 
wymiary A 109 x 272 x C 55, D 8 mm, E 6 mm 

Udźwig kg Długość liny m Lina o Ø mm Waga kg Nr art. EUR KO
1-2,5 2,0 2,0 2,0 90 00 444 004 142,40 IXC6
2-4 2,0 2,0 2,0 90 00 444 005 144,60 IXC6
4-6 2,0 2,0 2,3 90 00 444 006 169,90 IXC6

Balanser g

 obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · elastyczna i wytrzymała lina stalowa · odporne na tarcie tuleje i 
precyzyjne prowadzenie liny · hak zabezpieczający i trwała sprężyna · zawieszenie zabezpieczające · po każdym cyklu 
pracy narzędzie jest odciągane do pozycji wyjściowej 
 
wymiary A 149 x 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm

Łańcuch z pręta stalowego o przekroju okrągłym DIN 5685
ocynk ogniowy · ogniwa C · JS = 1 zwój 

Typ Grubość znamionowa łańcucha mm Długość m Nr art. EUR KO
C 40 4,0 30 10 00 131 104 44,60 IXC4
C 60 6,0 30 10 00 131 106 90,60 IXC4
C 80 8,0 30 10 00 131 108 141,90 IXC4

Łańcuch węzłowy DIN 5685
ocynk galwaniczny · zwoje à 30 m · JS = 1 zwój

Typ Grubość znamionowa łańcucha mm Długość m Nr art. EUR KO
K 16 1,6 30 10 00 131 116 18,90 IEC4
K 22 2,0 30 10 00 131 120 20,40 IEC4
K 27 2,5 30 10 00 131 125 25,60 IEC4

Łańcuch odgradzający
z prostymi długimi członami · odporny na działanie zimna · odporny na najechanie i nie przewodzi prądu · 100% odporny 
na UV · JS = 1 zwój

Kolor Grubość łańcucha mm Długość m Nr art. EUR KO
żółty/czarny 6 25 10 00 131 200 19,80 IUZ9
czerwony/biały 6 30 10 00 131 202 21,00 IUZ9

Kolor Grubość łańcucha mm Nr art. JS EUR KO
czerwony 6 10 00 131 235 10 0,701) IUZ9
czarny 6 10 00 131 236 10 0,701) IUZ9
1) cena za szt.

Ogniwo zapasowe
z nylonu · dla grubości łańcucha 6 mm
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Lina stalowa
ocynkow.

Ø mm Długość m Konstrukcja Minimalna siła zerwania kN Nr art. EUR KO

2,0 400 6 x  7 + 1 rdzeń żelazny  2,34 10 00 134 011 81,00 IUC4

3,0 280 6 x  7 + 1 rdzeń żelazny  5,28 10 00 134 013 85,50 IUC4

4,0 200 6 x  7 + 1 rdzeń żelazny  9,38 10 00 134 014 114,60 IUC4

5,0 100 6 x 12 + 1 rdzeń żelazny  9,19 10 00 134 016 102,30 IUC4

6,0  80 6 x 12 + 1 rdzeń żelazny 13,24 10 00 134 025 147,00 IUC4

8,0  40 6 x 12 + 1 rdzeń żelazny 23,54 10 00 134 035 129,10 IUC4

Lina stalowa
ocynkowana, z osłoną z tworzywa sztucznego

Ø mm Długość m Konstrukcja Minimalna siła zerwania kN Nr art. EUR KO

3,0 - 4,0 170 6 x 7 + 1 rdzeń żelazny 5,28 10 00 134 051 174,00 IUC4

Lina stalowa
stal nierdzewna · materiał 1.4401

Ø mm Długość m Konstrukcja Minimalna siła zerwania kN Nr art. EUR KO

2,0 30 7 x  7 2,25 10 00 134 148 19,20 IUC4

3,0 30 7 x  7 5,06 10 00 134 149 34,80 IUC4

4,0 30 7 x 19 9,38 10 00 134 151 69,60 IUC4

Lina stalowa
ocynkow.

Ø mm Długość m Konstrukcja Minimalna siła zerwania kN Nr art. EUR KO

2,0 10 6 x 7 + 1 rdzeń żelazny 2,34 10 00 134 104 2,801) IUC4

3,0 10 6 x 7 + 1 rdzeń żelazny 5,28 10 00 134 105 4,001) IUC4

4,0 10 6 x 7 + 1 rdzeń żelazny 9,38 10 00 134 106 12,401) IUC4

5,0 10 6 x 7 + 1 rdzeń żelazny 9,19 10 00 134 107 12,801) IUC4
1) cena za szt.

Lina stalowa
ocynkowana, z osłoną z tworzywa sztucznego · wersja przezroczysta

Ø mm Długość m Konstrukcja Minimalna siła zerwania kN Nr art. EUR KO

2,0 - 3,0 10 6 x  7 + 1 rdzeń żelazny 2,34 10 00 134 113 4,001) IUC4

3,0 - 4,0 10 6 x  7 + 1 rdzeń żelazny 5,28 10 00 134 114 11,601) IUC4

5,0 - 6,0 10 6 x 12 + 1 rdzeń żelazny 9,19 10 00 134 115 16,801) IUC4
1) cena za szt.

Wielkość znamionowa mm Gwint Nr art. JS EUR KO

 3,0 M4 10 00 120 114 250 6,501) IU88

 5,0 M5 10 00 120 117 250 9,601) IU88

 6,5 M5 10 00 120 119 200 11,101) IU88

 8,0 M6 10 00 120 118 100 15,901) IU88

 9,5 M8 10 00 120 120  50 29,201) IU88

11,0 M8 10 00 120 121  50 30,201) IU88

13,0 M10 10 00 120 123  50 50,701) IU88

16,0 M12 10 00 120 126  25 79,801) IU88

19,0 M12 10 00 120 127  25 98,001) IU88

22,0 M14 10 00 120 128  10 149,001) IU88
1) cena za 100 szt.

Zacisk liny stalowej
stal · ocynk galwaniczny · Zaciski do lin stalowych dla podrzędnych wymagań 
 
zbliżone do DIN 741

Wskazówka: 
Podany wymiar nominalny odnosi się do liny
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wielkość znamionowa 
mm

Gwint Maks. moment dokręcający 
Nm

Nr art. JS EUR KO

 5,0 M5 2,2 10 00 120 145 100 17,201) IU88

 6,5 M6 3,85 10 00 120 146 100 25,401) IU88

 8,0 M8 6,6 10 00 120 148  50 41,601) IU88

10,0 M8 9,9 10 00 120 149  50 46,201) IU88
1) cena za 100 szt.

Zabezpieczający zacisk liny stalowej DIN 1142-EN 13411-5
stal · ocynk galwaniczny · Zaciski do lin stalowych spełniają we wszystkich zakresach stawiane im wymogi 
bezpieczeństwa 

Wskazówka: 
Zaciski do lin stalowych zgodnie z niniejszą normą (DIN 1142 EN 13411-5) są przeznaczone do wykonywania rozłącznych 
zakończeń liny, o ile stawiane są im wymogi z zakresu techniki zabezpieczeń tj. jeśli usterka zakończenia liny może wiązać 
się z zagrożeniami dla osób lub mienia · mogą być one stosowane w eksploatacji urządzeń dźwigowych 
Podany wymiar nominalny odnosi się do liny

Wielkość  
znamionowa  
mm

Szerokość 
żłobień  
mm

Wersja Długość 
wewnętrzna 
mm

Szerokość wew. 
mm

Nr art. JS EUR KO

 2,5  3 ocynk galwaniczny 19 12 10 00 120 169 100 9,601) IU88

 3,5  4 ocynk galwaniczny 21 13 10 00 120 171 100 12,201) IU88

 4,0  5 ocynk galwaniczny 23 14 10 00 120 173 100 14,901) IU88

 5,0  6 ocynk galwaniczny 25 16 10 00 120 175 100 18,901) IU88

 7,0  8 ocynk ogniowy 32 20 10 00 120 168 100 26,401) IU88

 9,0 10 ocynk ogniowy 38 24 10 00 120 170  50 31,401) IU88

11,0 12 ocynk ogniowy 45 28 10 00 120 172  50 54,201) IU88
1) cena za 100 szt.

Kausza
z głębokim rowkiem · średnio ciężka · Kształt B 
 
(DIN 6899)

Wskazówka: 
Nadaje się do lin konopnych i stalowych. 
Podany wymiar nominalny odnosi się do liny

Sworznie  
mm

Pałąk/sworzeń 
mm

Udźwig  
kg

Długość 
wewnętrzna 
mm

Szerokość 
rozwarcia  
mm

Nr art. JS EUR KO

 4,76 (3/16 cal.)  5   80 20 10 10 00 120 201 50 25,501) IU88

 6,35 (1/ 4 cal.)  6  100 24 12 10 00 120 203 50 29,401) IU88

 7,94 (5/16 cal.)  8  200 32 16 10 00 120 204 25 50,001) IU88

 9,53 (3/ 8 cal.) 10  300 40 20 10 00 120 207 25 78,601) IU88

12,70 (1/ 2 cal.) 12  500 48 24 10 00 120 209 25 119,001) IU88

15,88 (5/ 8 cal.) 16  800 64 32 10 00 120 212 10 235,601) IU88

19,05 (3/ 4 cal.) 19 1100 74 38 10 00 120 213 10 413,001) IU88

22,23 (7/ 8 cal.) 22 1500 88 44 10 00 120 215 10 608,001) IU88

25,40 (1”) 25 2000 96 48 10 00 120 217 10 812,001) IU88
1) cena za 100 szt.

Szekla
kuty · z trzpieniem kołnierzowym · wyroby metalowe · prosta forma · ocynk galwaniczny · w normalnej wersji handlowej

Długość mm Grubość drutu mm Szerokość oczka mm Udźwig kg Nr art. JS EUR KO

 50  5  8 100 10 00 120 180 100 25,201) IU88

 60  6  9 120 10 00 120 182 100 32,901) IU88

 70  7 10 180 10 00 120 184 100 41,601) IU88

 80  8 10 230 10 00 120 186  50 54,401) IU88

 90  9 12 250 10 00 120 187  50 72,001) IU88

100 10 15 350 10 00 120 189  25 92,401) IU88

120 11 18 450 10 00 120 190  25 126,201) IU88

140 12 20 510 10 00 120 192  10 163,001) IU88
1) cena za 100 szt.

Karabińczyk
(zbliżony do normy DIN 5299) · kształt C  ·drut SM · ocynk galwaniczny

Wskazówka: 
Karabińczyków nie można stosować do podnoszenia ciężarów!
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Rozmiar Szerokość wew.  
mm

Szerokość rozwarcia 
mm

Wysokość wewnętrzna  
mm

Nr art. JS EUR KO

 4 10  5,5 33 10 00 120 504 100 25,901) IU88

 5 12  6,5 39 10 00 120 505 100 34,801) IU88

 6 13  7,5 45 10 00 120 506 100 45,001) IU88

 8 16 10,0 59 10 00 120 508  50 77,401) IU88

10 20 12,0 70 10 00 120 510  25 133,001) IU88
1) cena za 100 szt.

Szybki zamek łańcucha
(Quick-Links) · wyroby metalowe · ocynk galwaniczny · zamek łańcucha do lekkich prac związanych z mocowaniem

Gwint Szerokość oczka 
mm

Otwór hakowy 
mm

Długość bez haka i ucha 
mm

Długość  
mm

Nr art. JS EUR KO

M6  9  8,5 110 172 - 252 10 00 120 406 10 1,121) IU88

M8 10 11 110 182 - 257 10 00 120 408 10 1,341) IU88

M10 14 13,5 125 213 - 298 10 00 120 410 10 1,961) IU88

M12 16 15,5 125 238 - 318 10 00 120 412 10 2,541) IU88

M14 18 18,5 140 263 - 353 10 00 120 414 10 4,201) IU88

M16 22 19 170 320 - 430 10 00 120 416 10 5,301) IU88

M20 24 20,5 200 367 - 497 10 00 120 417  5 8,901) IU88
1) cena za szt.

Śruba rzymska DIN 1480
z hakiem i oczkiem

DIN 1480 
 
Stal 37 · ocynk galwaniczny

Gwint D2 mm d3 mm d4 mm h mm k mm Nr art. JS EUR KO

M6 17 28 16 36  8 50 00 615 130 50 52,001) IU88

M8 20 36 20 36  8 50 00 615 131 50 53,001) IU88

M10 25 45 25 45 10 50 00 615 132 50 73,401) IU88

M12 30 54 30 53 12 50 00 615 133 25 105,001) IU88

M16 35 63 35 62 14 50 00 615 135 25 190,001) IU88
1) cena za 100 szt.

Nakrętka oczkowa DIN 582
stal C15 · ocynk galwaniczny

Gwint D2 mm d3 mm d4 mm h mm k mm L mm Nr art. JS EUR KO

M6 17 28 16 31  6 13 50 00 601 200 50 50,801) IU88

M8 20 36 20 36  8 13 50 00 601 201 50 52,801) IU88

M10 25 45 25 45 10 17 50 00 601 202 50 72,001) IU88

M12 30 54 30 53 12 20.5 50 00 601 203 25 108,401) IU88

M16 35 63 35 62 14 27 50 00 601 205 25 177,001) IU88
1) cena za 100 szt.

Śruba pierścieniowa DIN 580
z gwintem metrycznym · stal C15 · ocynk galwaniczny 
 
DIN 580 
(zastępowana przez ISO 3266)
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO
1200 x 800 90 00 451 030 na zapytanie KV00

Paleta
europejska paleta wymienna o certyfikowanej jakości z dostępem z czterech stron · certyfikacja jakości zgodnie z normą 
UIC 435-2 · kontrola jakości przez Control-Co, na zlecenie Gemeinschaft Paletten e.V. · nośność 1000 kg

Cena na zapytanie

Wersja Materiał Do długości 
palety mm

Dla szerokości 
palety mm

Do wysokości 
palet mm

Nr art. EUR KO

4 zawiasy drewna drzew 
iglastych

1200 800 200 90 00 451 095 23,401) IEZ9

1) cena bez palety drewnianej

Nadstawka do układania palet
składane po przekątnej, nie zajmują wiele miejsca · nadstawki z grubego heblowanego drewna iglastego o grubości 24 
mm · nitowane specjalne zawiasy narożnikowe · powierzchnia obrobiona · narożniki przytrzymujące pod wszystkimi 4 
narożnikami jako zabezpieczenie antypoślizgowe

całość bez palety

Wersja Kolor Nr art. JS EUR KO
z dwoma podciągami naturalne 90 00 451 098  + 5 16,30 IEZ9

Pokrywa
do nadstawki 800 x 1200 mm ∙ grubość 6 mm ∙ z dwoma podciągami ∙ ze sklejki

w komplecie bez palety i nadstawki

Wersja Materiał Dł. x szer. mm Nr art. JS EUR KO
przegroda podłużna sklejka 1154 x 190 90 00 451 080  + 2 19,90 IRZ9
przegroda poprzeczna sklejka  756 x 190 90 00 451 081  + 2 17,60 IRZ9

Podzielnik ramowy nakładany
stabilne elementy działowe ze sklejki · grubość 12 mm · z metalowymi okuciami · do drewnianych ram nakładanych wys. 
200 mm · elastyczne przegródki · łatwy montaż

w komplecie bez palety i nadstawki

Nr art. JS EUR KO
90 00 451 050  + 20 3,05 IEZ9

Narożniki do sztaplowania
do układania w stos palet na drewnianych nadstawkach · solidne wykonanie · odporny materiał kopolimer blokowy 
polipropylenu · do wielokrotnego użycia

cena bez palety drewnianej i nadstawki

zestaw bez palety i nadstawki

Wersja Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
DIN A4 305 x 230 90 00 451 088 315,001) IRZ9
DIN A5 235 x 170 90 00 451 089 173,501) IRZ9
1) cena za JS

Obwoluta na dokumenty
do palet · do umieszczania specyfikacji wysyłkowych i innych dokumentów w zakresie transportu, magazynowania · 
praktyczny zacisk · do wielokrotnego użycia · JS = 100 sztuk

zestaw bez palety i nadstawki



Obwoluta na dokumenty
z elastycznym pałąkiem drucianym  ·wytrzymała kieszeń z folii PP · nadaje się do skanowania, trwała · nadaje się 
również do stosowania na zewnątrz dzięki klapie chroniącej przed kurzem i deszczem · idealna do mocowania na 
ramie drewnianej i kartonach paletowych · tylna strona niebieska, przednia strona transparentna · JS = 50 sztuk

Do formatu Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
DIN A5 poziomy 210 x 148 90 00 451 020 125,501) IC41
DIN A4 pionowo 210 x 297 90 00 451 021 156,901) IC41
DIN A4 poziomo 297 x 210 90 00 451 022 156,901) IC41
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Obwoluta na dokumenty
służy do ochrony dokumentacji · dla pojemników siatkowych, ram nakładanych, pojemników do magazynowania i 
transportu itd. · z przyspawanym pałąkiem do zawieszenia · JS = 100 sztuk

Do formatu Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO
DIN A4 pionowo 280 x 325 90 00 451 038 285,001) ICZ9
DIN A4 poziomo 325 x 235 90 00 451 039 285,001) ICZ9
DIN A5 poziomy 275 x 180 90 00 451 040 194,501) ICZ9
1) cena za JS

Obwoluta na dokumenty
posiada jeden pasek magnetyczny · szybkie mocowanie i zdejmowanie kieszeni na metalowych zbiornikach 
magazynowych i transportowych · JS = 50 sztuk

Do formatu Szerokość mm Wysokość mm Nr art. EUR KO
DIN A4 305 245 90 00 451 075 223,701) ICZ9
1) cena za JS

Kieszeń magnetyczna
do pojemników magazynowych i transportowych, pojemników kratowych itd. · z 2 bardzo mocno przywierającymi 
magnesami neodymowymi

Do formatu Szer. x wys. mm Nr art. JS EUR KO
DIN A5 235 x 185 + 40 90 00 451 060  + 50 3,701) ICZ9
DIN A4 poziomo 325 x 245 + 40 90 00 451 061  + 50 4,401) ICZ9
DIN A4 pionowo 240 x 350 + 40 90 00 451 062  + 50 4,401) ICZ9
1) cena za szt.

Pojemnik wielozadaniowy
do przechowywania i transportu, możliwość zastosowania także jako kontener na odpady · z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego (PE) · odporny na temperatury od -29°C do +60°C · z kanałami wentylacyjnymi · z niełamliwego tworzywa 
sztucznego odpornego na temperaturę, odkształcenia, uderzenia i zadrapania · wzmocnienie krawędzi zwiększa 
wytrzymałość i odporność na zużycie · zaokrąglone wgłębienia uchwytowe ułatwiają podnoszenie · z zaciskami worka dla 
łatwej wymiany worków na odpady · możliwość włożenia pojemników jeden w drugi · zewn. Ø w tym uchwyty

Zawartość l Ø zewn. mm Wys. całkowita mm Kolor Nr art. EUR KO
 38 400 435 biały 90 00 450 350 33,70 IKE2
 38 400 435 szary 90 00 450 351 33,70 IKE2
 76 495 581 szary 90 00 450 353 55,20 IKE2
 76 495 581 niebieski 90 00 450 348 55,20 IKE2
121 560 692 biały 90 00 450 354 70,10 IKE2

121 560 692 szary 90 00 450 355 70,10 IKE2

121 560 692 czerwony 90 00 450 345 70,10 IKE2

121 560 692 niebieski 90 00 450 356 70,10 IKE2
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pokrywa umożliwiająca ustawianie w stos
ze szczelnie zamykającym zamknięciem zatrzaskowym

Pasuje do pojemności l Ø mm Kolor Nr art. EUR KO
 38 400 szary 90 00 450 363 11,30 IKE2
 76 495 szary 90 00 450 365 14,30 IKE2
121 560 szary 90 00 450 367 19,70 IKE2

Ø mm Wersja Nr art. EUR KO
455 okrągły 90 00 450 374 95,00 IKE2

Podwozie jezdne
kolor czarny  · z tworzywa sztucznego  · z zamkiem bagnetowym i 5 kółkami skrętnymi Ø 100 mm · pasuje do wszystkich 
pojemników wielozadaniowych 76 i 121 l

Pojemnik wielozadaniowy
prostokątny · bezpieczne układanie w stosy dzięki kształtowi zachodzących na siebie uchwytów · do przechowywania i 
transportu, możliwość zastosowania także jako kontener na odpady · z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) ·  
odporny na temperatury od -29°C do +60°C · z niełamliwego tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę, 
odkształcenia, uderzenia i zadrapania · wzmocnienie krawędzi zwiększa wytrzymałość i odporność na zużycie

Zawartość l Kolor Wymiary całkowite dł. x szer. mm Nr art. EUR KO
105 szary 545 x 545 x 570 90 00 450 381 67,90 IXE2
151,5 szary 595 x 595 x 730 90 00 450 383 95,70 IXE2

Pokrywa płaska
kolor szary  · do pojemników wielozadaniowych

Dla zawartości l Nr art. EUR KO
105 90 00 450 386 21,30 IXE2
151,5 90 00 450 388 29,50 IXE2

Pasuje do pojemności l Wersja Kolor Nr art. EUR KO
105/151,5 prostokątny czarny 90 00 450 390 80,30 IXE2

Podwozie jezdne
z tworzywa sztucznego · z zamkiem bagnetowym i 4 kółkami skrętnymi · pasuje do wszystkich pojemników 
wielozadaniowych

w komplecie bez pojemnika  
wielozadaniowego

Pojemniki lekkie
do składowania i transportowania · z otworem odpływowym i zatyczkami · płaskie powierzchnie umożliwiają łatwe 
czyszczenie · odporność na kwasy · możliwość układania elementów wewnętrznie lub w stos za pomocą specjalnej 
pokrywy

Pojemnik: 
z wysokiej jakości polietylenu (HDPe)

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Kolor Zawartość l Waga kg Nr art. EUR KO

790 x 605 x 680 bazaltowo-szary 210 10,0 90 00 450 270 77,60 IK30

945 x 725 x 830 bazaltowo-szary 400 17,5 90 00 450 271 134,00 IK30

Pasuje do pojemności l Kolor Nr art. EUR KO
210 zielony 90 00 450 275 32,40 IK30
400 zielony 90 00 450 276 46,40 IK30

Pokrywy
do pojemnika transportowego
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Kolor Zawartość  
l

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

945 x 725 x 930 bazaltowo-szary 400 21,0 90 00 450 273 237,50 IC30

Pojemniki lekkie
z pokrywą wyposażoną w zawiasy · stabilna konstrukcja pokrywy · farba kryjąca pomarańczowa · na solidnych 
zawiasach · z zamknięciem umożliwiającym dodatkowe zabezpieczenia za pomocą kłódki (poza zakresem dostawy) · z 
otworem wypływowym (z kranem) · odporny na temperatury od -30 °C do +70 °C

Pasuje do pojemności l Wersja Nr art. EUR KO
210 prostokątny 90 00 450 290 178,90 IK30
400 prostokątny 90 00 450 292 178,90 IK30

Podwozie jezdne
stal ocynkowana · do pojemnika transportowego

dostawa bez pojemnika  
transportowego

Pasuje do Nr art. EUR KO
pojemnik transportowy 90 00 450 295 8,45 IK30

Kran spustowy
tworzywo sztuczne białe · gwint łączący 19,05 (¾ cal.) mm · NW 18 · do pojemnika transportowego bazaltowo-szary

Zawartość  
l

Kolor Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Nr art. EUR KO

 9,4 naturalne 428 x 307 x  88 397 x 287 x  85 90 00 450 320 9,80 ICA4
19,0 szary 503 x 340 x 142 463 x 300 x 135 90 00 450 321 16,90 ICA4
37,0 szary 503 x 340 x 257 463 x 300 x 250 90 00 450 322 24,20 ICA4
20,0 szary 600 x 400 x 123 560 x 360 x 110 90 00 450 323 19,20 ICA4

Pojemniki transportowe
z polietylenu · o dużej wytrzymałości i wyposażone w dodatkowe żebra stabilizujące umożliwiające układanie w stos · 
gładkie powierzchnie wewnętrzne, łatwe do czyszczenia · do produktów spożywczych · odporny na temperatury od -20°C 
do +90°C

Pojemnik z tworzywa sztucznego
polietylen ND · do higienicznego składowania i transportowania. · sprawdzone w różnych rodzajach zastosowań · 
oszczędność miejsca dzięki możliwości włożenia jeden w drugi · wyjątkowo odporny na deformacje i pęknięcia przy 
niewielkim ciężarze własnym · odporność temperaturowa - 30 °C do + 70 °C · do produktów spożywczych · w znacznym 
stopniu odporne na kwasy i zasady · łatwy w czyszczeniu

Zawartość 
l

Kolor Waga kg Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Nr art. EUR KO

25 naturalne 1,6 475 x 340 x 220 90 00 450 300 23,00 IC30
55 naturalne 2,6 750 x 445 x 200 90 00 450 305 33,80 IC30

Pojemnik z tworzywa sztucznego
polietylen · ścianki boczne nachylone · oszczędność miejsca dzięki możliwości włożenia jeden w drugi · gładka 
powierzchnia wewnątrz i na zewnątrz · do produktów spożywczych · w znacznym stopniu odporne na kwasy i zasady · 
odporność temperaturowa -20 °C do +40 °C · kolor naturalny 

Zawartość  
l

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne (na podłodze)  
dł. x szer. mm

Nr art. EUR KO

 60 480 x 480 x 370 380 x 380 90 00 450 330 37,10 IX59
 65 650 x 450 x 330 490 x 310 90 00 450 331 42,20 IX59
 80 750 x 490 x 310 610 x 360 90 00 450 332 57,50 IX59
160 883 x 638 x 364 780 x 540 90 00 450 333 72,10 IX59
220 883 x 638 x 504 780 x 540 90 00 450 334 86,30 IX59
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość l Kolor Ø u góry mm Wys. całkowita mm Nr art. EUR KO
30 naturalne 420 350 90 00 450 590 9,90 IB59
45 naturalne 490 380 90 00 450 591 12,70 IB59
70 naturalne 550 425 90 00 450 592 16,10 IB59
30 zielony 420 350 90 00 450 593 9,90 IB59
45 zielony 490 380 90 00 450 594 12,70 IB59
70 zielony 550 425 90 00 450 595 16,10 IB59
30 antracytowy 420 350 90 00 450 596 9,90 IB59
45 antracytowy 490 380 90 00 450 597 12,70 IB59
70 antracytowy 550 425 90 00 450 598 16,10 IB59

Pojemnik z tworzywa sztucznego
okrągły · ze stabilnego polipropylenu · z 2 stabilnymi uchwytami do przenoszenia · do higienicznego składowania 
i transportowania. · gładkie powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz · odporność temp. od - 20 °C do + 50 °C · łatwy 
w czyszczeniu

Ø x wys. mm Zawartość l Kolor Waga kg Nr art. EUR KO
590 x 330 65 naturalne 2,4 90 00 450 510 29,80 IC30
628 x 385 85 naturalne 3,3 90 00 450 512 36,80 IC30

Pojemnik
polietylen PE-HD · z wgłębieniami uchwytów  · do higienicznego składowania i transportowania. · sprawdzone w 
różnych rodzajach zastosowań · wyjątkowo odporny na deformacje i pęknięcia przy niewielkim ciężarze własnym · 
odporny na temperatury od -30 °C do +70 °C · do produktów spożywczych · w znacznym stopniu odpor. na kwasy i 
zasady · łatwy w czyszczeniu

Ø x wys. mm Zawartość l Nr art. EUR KO
286 x 283 10,5 90 00 466 950 9,80 IX77
330 x 315 17,0 90 00 466 951 13,70 IX77

Wiadro
polietylen PE-HD · z wylewem i tłoczoną skalą · z uchwytem z tworzywa sztucznego · do produktów spożywczych · 
kwasoodporne · kolor naturalny 

Zawartość l Ø u góry mm Waga kg Wys. całkowita mm Nr art. EUR KO
 40 420 1,7 445 90 00 450 520 28,00 IC30
 50 420 2,0 540 90 00 450 522 33,00 IC30
 75 515 3,7 530 90 00 450 526 40,40 IC30
110 515 5,5 733 90 00 450 530 81,20 IC30

Pojemnik z tworzywa sztucznego
polietylen PE-HD · okrągły · możliwości włożenia jednego pustego w drugi · opcja układania elementów wewnętrznie 
lub w stos dzięki specjalnej pokrywie · pojemniki są stabilne wymiarowo, łatwe do czyszczenia, a także nawet przy 
najniższych temperaturach odporne na zgniatanie · odporny na temperatury od -30 °C do +70 °C · do produktów 
spożywczych

W dostawie bez pokrywy

90 00 450 53090 00 450 526

90 00 450 52290 00 450 520

Pasuje do pojemności l Kolor Nr art. EUR KO
40/ 50 biały 90 00 450 523 7,80 IC30
75/110 biały 90 00 450 531 15,40 IC30

Pokrywa umożliwiająca ustawianie w stos
okrągły · stabilność kształtu · łatwa do czyszczenia, a także nawet przy najniższych temperaturach odporna na zgniatanie 
· do produktów spożywczych

90 00 450 531

90 00 450 523
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość l Kolor Nr art. EUR KO
 5 różne kolory 90 00 466 910 1,70 IKB4
10 różne kolory 90 00 466 911 2,40 IKB4

Wiadro
z mieszanego tworzywa sztucznego z podziałką i wymiarową i metalowym uchem · różne kolory

Zawartość l Ø mm Wysokość mm Nr art. EUR KO
10 290 260 90 00 466 915 7,25 IX99
15 330 300 90 00 466 916 8,90 IX99
20 360 330 90 00 466 917 10,30 IX99

Wiadro
solidna jakość z polietylenu · z podziałką i metalowym uchem · do produktów spożywczych · kolor biały 

Wiadro
blacha stalowa, ocynkowana

Ø x wys. mm Zawartość l Kolor Nr art. JS EUR KO
280 x 280  9,5 srebrny 90 00 466 960  + 12 17,201) IEZ9
300 x 300 12,5 srebrny 90 00 466 961  + 12 18,801) IEZ9
1) cena za szt.

Zawartość ml Długość mm Nr art. JS EUR KO
 230 250 90 00 495 137  + 12 2,801) IE77
1390 400 90 00 495 140  +  3 8,251) IE77
1) cena za szt.

Łyżka odważająca
polietylen twardy · naturalne  · do produktów spożywczych

Zawartość ml Długość mm Nr art. EUR KO
 105 185 90 00 495 112 3,70 IEZ9
 260 250 90 00 495 116 6,00 IEZ9
 555 310 90 00 495 120 8,90 IEZ9
 675 350 90 00 495 122 13,10 IEZ9
1510 400 90 00 495 124 18,80 IEZ9
3000 430 90 00 495 126 26,60 IEZ9

Łyżka odważająca
z aluminium 

Zawartość l Długość mm Nr art. EUR KO
1,9 341 90 00 450 377 19,30 IXE2

Łopatka
z przeźroczystego poliwęglanu  · łatwa do czyszczenia, gładka powierzchnia · można myć w zmywarce · bezodpryskowa

Ø x wys. mm Zawartość ml Skala ml Nr art. EUR KO
 90 x 135  500  10:10 90 00 495 150 3,05 IX77
117 x 165 1000  10:10 90 00 495 151 4,25 IX77
151 x 206 2000  20:20 90 00 495 152 7,05 IX77
175 x 238 3000  50:50 90 00 495 153 8,15 IX77
203 x 257 5000 100:100 90 00 495 154 9,95 IX77

Dzbanek pomiarowy
przeźroczysta · do artykułów spożywczych · z polipropylenu odpornego na działanie kwasów i chemikaliów · zamknięty 
uchwyt · z nieścieralną, tłoczoną, niebieską skalą
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Skrzynka na narzędzia
z polipropylenu · z 3 półkami i uchwytem · z listwą cm/cale

Dł. x szer. x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO
385 x 275 x 140 niebieski 90 00 447 750 4,50 IX99

Skrzynka składana
z polipropylenu · z 2 uchwytami i uchwytem do butelek · pojemność 35 l

Dł. x szer. x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO
485 x 345 x 230 czarno-szary 90 00 447 755 17,90 IX99

Zawartość l Kolor Wymiary całkowite dł. x szer. mm Nr art. EUR KO
45 czerwony 620 x 425 x 250 90 00 448 300 15,80 IX99
45 niebieski 620 x 425 x 250 90 00 448 301 15,80 IX99
85 czerwony 800 x 535 x 300 90 00 448 310 34,60 IX99
85 niebieski 800 x 535 x 300 90 00 448 311 34,60 IX99

Kosz ażurowy
z polietylenu · duża wytrzymałość i stabilność · długi okres użytkowania · kanciasty, prostokątny, z uchwytami 
ułatwiającymi przenoszenie

Zawartość l Kolor Wymiary całkowite dł. x szer. mm Nr art. EUR KO
45 czerwony 620 x 425 x 250 90 00 448 304 18,50 IX99
45 niebieski 620 x 425 x 250 90 00 448 305 18,50 IX99
85 czerwony 800 x 535 x 300 90 00 448 313 37,00 IX99
85 niebieski 800 x 535 x 300 90 00 448 314 37,00 IX99

Wanna
z polietylenu · duża wytrzymałość i stabilność · długi okres użytkowania · kanciasty, prostokątny, z uchwytami 
ułatwiającymi przenoszenie

Pojemnik do ustawiania w stos
z polipropylenu (PP) · może być umieszczany w innym pojemniku, lub po obróceniu o 180 stopni w pozycji jeden na 
drugim · łatwy w obsłudze · do produktów spożywczych · odporny na temperatury od -20 °C do +80 °C · częściowo 
odporny na oleje, smary oraz większość kwasów i ługów (proszę zapytać)

W dostawie bez pokrywy

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Kolor Zawartość  
l

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

300 x 200 x 150 210 x 145 x 145 niebieski  6 0,4 90 00 446 900 13,40 ICZ9
300 x 200 x 150 210 x 145 x 145 czerwony  6 0,4 90 00 446 904 13,40 ICZ9
400 x 280 x 180 275 x 210 x 175 niebieski 13 0,8 90 00 446 908 14,80 ICZ9
400 x 280 x 180 275 x 210 x 175 czerwony 13 0,8 90 00 446 912 14,80 ICZ9
500 x 380 x 200 350 x 300 x 195 niebieski 25 1,1 90 00 446 916 20,70 ICZ9
500 x 380 x 200 350 x 300 x 195 czerwony 25 1,1 90 00 446 920 20,70 ICZ9
590 x 380 x 202 425 x 295 x 195 szary 34 1,3 90 00 446 934 23,70 ICZ9
590 x 380 x 202 425 x 295 x 195 czerwony 34 1,3 90 00 446 936 23,70 ICZ9
600 x 400 x 300 450 x 330 x 295 niebieski 50 2,2 90 00 446 940 27,30 ICZ9
600 x 400 x 300 450 x 330 x 295 szary 50 2,2 90 00 446 942 27,30 ICZ9
600 x 400 x 300 450 x 330 x 295 zielony 50 2,2 90 00 446 943 27,30 ICZ9
600 x 400 x 300 450 x 330 x 295 czerwony 50 2,2 90 00 446 944 27,30 ICZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pokrywy
do pojemników do układania w stos · z odpornego na uderzenia polistyrenu · nieodporna na oleje, benzyny i kwasy itp.

Do pojemników do ustawiania w stos mm Kolor Nr art. EUR KO
dł. 300 x szer. 200 x wys. 150 szary 90 00 446 907 10,10 ICZ9
dł. 400 x szer. 280 x wys. 180 szary 90 00 446 915 14,10 ICZ9
dł. 500 x szer. 380 x wys. 200 szary 90 00 446 923 14,90 ICZ9
dł. 590 x szer. 380 x wys. 202 szary 90 00 446 931 15,30 ICZ9
dł. 600 x szer. 400 x wys. 300 szary 90 00 446 947 15,90 ICZ9

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Kolor Zawartość  
l

Nr art. EUR KO

600 x 400 x 250 czerwony 45 90 00 448 210 17,80 IK68
650 x 450 x 280 czerwony 60 90 00 448 211 21,70 IK68
600 x 400 x 350 czerwony 65 90 00 448 212 24,70 IK68
600 x 400 x 250 niebieski 45 90 00 448 214 17,80 IK68
650 x 450 x 280 niebieski 60 90 00 448 215 21,70 IK68
600 x 400 x 350 niebieski 65 90 00 448 216 24,70 IK68

Pojemnik do ustawiania w stos
z polipropylenu (PP) · mocna krawędź jako obwodowy uchwyt do przenoszenia · wszystkie skrzynki mogą być ułożone 
jedna w drugiej lub jedna na drugiej · w znacznym stopniu odpor. na działanie większości kwasów i olejów

Do pojemników do ustawiania w stos mm Kolor Nr art. EUR KO
dł. 600 x szer. 400 x wys. 250 czarny 90 00 448 217 8,35 IU68

Pokrywy
polipropylen  · pasuje do pojemników układanych w stos nr art. 90 00 448 210 oraz 90 00 448 214

Pojemnik do ustawiania w stos
z polipropylenu · spód wzmocniony żeberkami dla zwiększenia obciążenia granicznego · obciążalność stosu ok.  
500 kg · odpowiedni do przenośników rolkowych · z uchwytem na przedniej ściance · z podpórką na dokumenty · 
możliwość zabezpieczenia pokrywy plombą · do produktów spożywczych · odporny na temperatury od -20°C  
do +90°C · odporny na oleje, smary oraz większość kwasów i ługów · Ścianki boczne i dno pełne

Pasuje do pojemników transportowych oraz pojemników transportowych do dużych obciążeń  
dł. 600 x szer. 400 mm

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Kolor Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

600 x 400 x 210 547 x 347 x 191 czerwony 65 90 00 446 120 18,80 IX68
600 x 400 x 320 547 x 347 x 301 czerwony 70 90 00 446 130 25,00 IX68
600 x 400 x 420 547 x 347 x 401 czerwony 70 90 00 446 135 29,30 IX68
600 x 400 x 210 547 x 347 x 191 niebieski 65 90 00 446 121 18,80 IX68
600 x 400 x 270 547 x 347 x 251 niebieski 65 90 00 446 126 21,00 IX68
600 x 400 x 320 547 x 347 x 301 niebieski 70 90 00 446 131 25,00 IX68
600 x 400 x 420 547 x 347 x 401 niebieski 70 90 00 446 136 29,30 IX68
600 x 400 x 210 547 x 347 x 191 szary 65 90 00 446 123 18,80 IX68
600 x 400 x 270 547 x 347 x 251 szary 65 90 00 446 128 21,00 IX68
600 x 400 x 320 547 x 347 x 301 szary 70 90 00 446 133 25,00 IX68
600 x 400 x 420 547 x 347 x 401 szary 70 90 00 446 138 29,30 IX68

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Kolor Wysokość mm Nr art. EUR KO
czarny 40 90 00 446 140 11,50 IC68

Pokrywa
pasuje do pojemników układanych w stos

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pojemnik do ustawiania w stos
z polipropylenu · możliwość ustawiania piętrowego · układanie w gniazda po obróceniu o 180 stopni · z gładkim dnem · 
odpowiedni do przenośników rolkowych · pokrywa może zostać zabezpieczona plombami lub taśmami mocującymi · do 
produktów spożywczych · odporność temp. od - 20 °C do + 90 °C · odporny na oleje, smary oraz większość kwasów i 
ługów · Ścianki boczne i dno pełne 

Wymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne 
dł. x szer. x wys. mm

Udźwig  
kg

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

Nr art.
szary

EUR KO

480 x 312 x 200 385 x 260 x 187 45 90 00 446 190 90 00 446 191 90 00 446 192 13,30 IX68
480 x 312 x 300 375 x 250 x 287 50 90 00 446 195 90 00 446 196 90 00 446 197 18,50 IX68

Wymiary 
zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. 
mm

Wymiary 
wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

Nr art.
zielony

Nr art.
szary

EUR KO

200 x 100 x 120 156 x  57 x 109 90 00 449 354 90 00 449 355 90 00 449 356 90 00 449 357 6,25 IK68
300 x 200 x 145 252 x 152 x 133 90 00 449 365 90 00 449 366 90 00 449 367 90 00 449 368 7,60 IK68
400 x 300 x  50 358 x 257 x  40 90 00 448 220 90 00 448 221 90 00 448 222 90 00 448 223 6,55 IK68
400 x 300 x  75 358 x 257 x  65 90 00 448 225 90 00 448 226 90 00 448 227 90 00 448 228 7,70 IK68
400 x 300 x 120 356 x 255 x 110 90 00 448 130 90 00 448 131 90 00 448 132 90 00 448 133 7,95 IK68
400 x 300 x 145 356 x 255 x 133 90 00 449 370 90 00 449 371 90 00 449 372 90 00 449 373 9,10 IK68
400 x 300 x 175 356 x 255 x 165 90 00 448 135 90 00 448 136 90 00 448 137 90 00 448 138 10,85 IK68
400 x 300 x 210 356 x 255 x 200 90 00 448 140 90 00 448 141 90 00 448 142 90 00 448 143 11,15 IK68
400 x 300 x 270 356 x 255 x 255 90 00 449 375 90 00 449 376 90 00 449 378 90 00 449 379 13,70 IK68
400 x 300 x 320 356 x 255 x 305 90 00 448 145 90 00 448 146 90 00 448 147 90 00 448 148 14,50 IK68
600 x 400 x  50 552 x 352 x  40 90 00 448 230 90 00 448 231 90 00 448 232 90 00 448 233 12,10 IK68
600 x 400 x  75 552 x 352 x  65 90 00 448 235 90 00 448 236 90 00 448 237 90 00 448 238 14,90 IK68
600 x 400 x 145 551 x 352 x 133 90 00 449 380 90 00 449 381 90 00 449 383 90 00 449 384 15,10 IK68
600 x 400 x 175 551 x 352 x 165 90 00 448 150 90 00 448 151 90 00 448 152 90 00 448 153 15,60 IK68
600 x 400 x 270 551 x 352 x 255 90 00 449 385 90 00 449 386 90 00 449 388 90 00 449 389 19,80 IK68
600 x 400 x 320 551 x 352 x 305 90 00 448 155 90 00 448 156 90 00 448 157 90 00 448 158 25,20 IK68
800 x 600 x 320 740 x 545 x 305 90 00 448 165 90 00 448 166 90 00 448 167 90 00 448 168 53,70 IK68
300 x 200 x  75 255 x 157 x  65 - 90 00 449 361 90 00 449 362 90 00 449 363 5,15 IK68

Ścianki boczne i dno pełne

Pojemnik transportowy
z polipropylenu (PP) · do produktów spożywczych · do transportu, składowania, sortowania itd. · rozmiary pojemnika 
są dopasowane do rozmiarów palet 1200 x 800 mm · przeznaczony dla przenośników wałkowych · dostępny również w 
wersji żółtej · od wys. 210 mm z uchwytami przelotowymi na stronach czołowych

Pokrywy
do pojemników transportowych układnych w stosy · z zamkiem przesuwnym · kolor czarny  · JS = 4 sztuki/kart.

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO
200 100 90 00 449 395 12,801) IK68
300 200 90 00 449 397 13,401) IK68
400 300 90 00 449 398 19,901) IK68
600 400 90 00 449 399 35,001) IK68
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Wkład do pojemników z tworzywa
do pojemników transportowych układnych w stosy · JS = maks. wyposażenie

Pasuje do wielkości skrzyń 
mm

Kolor Wymiary całkowite  
dł. x szer. mm

Nr art. JS EUR KO

400 x 300 żółty 86 x 73 x 120 90 00 449 358  + 15 1,301) IU68
600 x 400 żółty 94 x 73 x 122 90 00 449 359  + 30 1,30 IU68
1) cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Nr art. EUR KO
90 00 449 350 45,401) IB68

1) cena za JS

Klamra do etykiet
ze stali sprężynowej · nadaje się do układania kontenerów transportowych LA-KA-PE · JS = 25 sztuk

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów



9/31

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pojemnik transportowy
z polipropylenu · do produktów spożywczych · do transportu, składowania, sortowania itd. · rozmiary pojemnika są 
dopasowane do rozmiarów palet 1200 x 800 mm · dostępny również w wersji żółtej · od wys. 210 mm z uchwytem 
przelotowym

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

Nr art.
szary

EUR KO

400 x 300 x 270 356 x 255 x 255 90 00 448 925 - 90 00 448 924 10,70 IU68
600 x 400 x 270 551 x 352 x 255 90 00 448 933 90 00 448 934 90 00 448 932 17,10 IU68
600 x 400 x 320 551 x 352 x 305 90 00 448 170 90 00 448 171 90 00 448 173 23,70 IU68

Ażurowe ścianki boczne, dno zamknięte

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. JS EUR KO
273 x 173 x 80 90 00 446 100  + 4 4,851) IK68
346 x 273 x 80 90 00 446 101  + 4 7,901) IK68
546 x 173 x 80 90 00 446 102  + 4 7,901) IK68
1) cena za szt.

Wkład do pojemników z tworzywa
z polipropylenu (PP) · antracytowy · obszar pochwytu ukosowany · możliwość ustawiania piętrowego · niepodzielny · ze 
spodem żebrowanym · do wielkości skrzynek dł. 600 x szer. 400 mm · montaż wzdłuż i w poprzek

Pasuje do Kolor Materiał Nr art. EUR KO
wkład do pojemników z tworzywa szer. 173 mm czarny PP 90 00 446 105 27,401) IK68
wkład do pojemników z tworzywa szer. 273 mm czarny PP 90 00 446 106 32,701) IK68
1) cena za JS

Przegroda
do wkładów do pojemników z tworzywa, antracyt ∙ z polipropylenu (PP) ∙ JS = 25 sztuk 

Pojemnik transportowy
z polipropylenu · do rozmaitych zastosowań w magazynie i obszarze komisjonowania · przystosowane do wymiarów 
europalety · odporna na większość kwasów i olejów · do produktów spożywczych · odporny na temperatury od -20 °C do 
+80 °C · kolor szary i niebieski 

Wymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Zawartość  
l

Rodzaj  
uchwytu

Nr art.
szary

Nr art.
niebieski

EUR KO

300 x 200 x 120 260 x 160 x 117  5 uchwyt muszlowy 90 00 447 798 90 00 447 799 4,85 PX34
400 x 300 x 120 355 x 255 x 115 10 uchwyt muszlowy 90 00 447 800 90 00 447 801 8,55 PX34
400 x 300 x 170 355 x 255 x 165 14 uchwyt otwarty 90 00 447 803 90 00 447 804 9,40 PX34
400 x 300 x 220 355 x 255 x 215 20 uchwyt otwarty 90 00 447 806 90 00 447 807 11,70 PX34
400 x 300 x 320 355 x 255 x 315 31 uchwyt otwarty 90 00 447 809 90 00 447 808 14,50 PX34
600 x 400 x  75 553 x 355 x  70 15 uchwyt na całą 

szerokość
90 00 447 810 - 12,00 PX34

600 x 400 x 120 555 x 355 x 115 24 uchwyt  
muszlowy

90 00 447 812 90 00 447 813 13,00 PX34

600 x 400 x 150 553 x 353 x 145 33 uchwyt otwarty 90 00 447 815 90 00 447 816 16,00 PX34
600 x 400 x 170 555 x 355 x 165 34 uchwyt otwarty 90 00 447 818 90 00 447 819 16,90 PX34
600 x 400 x 220 555 x 355 x 215 42 uchwyt otwarty 90 00 447 821 90 00 447 822 18,20 PX34
600 x 400 x 236 555 x 355 x 231 50 uchwyt otwarty 90 00 447 824 - 19,50 PX34
600 x 400 x 280 553 x 353 x 275 55 uchwyt otwarty 90 00 447 827 90 00 447 828 23,50 PX34
600 x 400 x 340 553 x 353 x 335 70 uchwyt otwarty 90 00 447 830 90 00 447 831 26,10 PX34
600 x 400 x 420 550 x 350 x 415 80 uchwyt otwarty 90 00 447 833 90 00 447 834 32,50 PX34

Dno zamknięte, ścianki boczne zamknięte 

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Pojemnik transportowy
z polipropylenu · do rozmaitych zastosowań w magazynie i obszarze komisjonowania · przystosowane do wymiarów 
europalety · odporna na większość kwasów i olejów · do produktów spożywczych · odporna na temperaturę od -20° do 
+80° · kolor szary 

Wymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne 
dł. x szer. x wys. mm

Zawartość 
l

Kolor Rodzaj uchwytu Nr art. EUR KO

400 x 300 x 170 355 x 255 x 165 14 szary uchwyt otwarty 90 00 447 840 8,40 IX99
400 x 300 x 220 355 x 255 x 215 20 szary uchwyt otwarty 90 00 447 843 10,20 IX99
400 x 300 x 320 355 x 255 x 315 31 szary uchwyt otwarty 90 00 447 846 12,50 IX99
600 x 400 x 120 555 x 355 x 115 24 szary uchwyt muszlowy 90 00 447 849 12,20 IX99
600 x 400 x 150 553 x 353 x 145 33 szary uchwyt otwarty 90 00 447 852 14,60 IX99
600 x 400 x 170 555 x 355 x 165 34 szary uchwyt otwarty 90 00 447 855 15,10 IX99
600 x 400 x 220 555 x 355 x 215 42 szary uchwyt otwarty 90 00 447 858 16,60 IX99
600 x 400 x 236 555 x 355 x 231 50 szary uchwyt otwarty 90 00 447 861 18,40 IX99
600 x 400 x 280 553 x 353 x 275 55 szary uchwyt otwarty 90 00 447 864 21,50 IX99
600 x 400 x 340 553 x 353 x 335 70 szary uchwyt otwarty 90 00 447 867 24,30 IX99
600 x 400 x 420 550 x 350 x 415 80 szary uchwyt otwarty 90 00 447 870 28,90 IX99

Dno zamknięte, ścianki boczne ażurowe 

Pokrywa z zawiasami
z zatrzaskową zasuwą · kolor szary 

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO
400 300 90 00 447 874 8,30 IX99
600 400 90 00 447 875 10,80 IX99
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zamknięcie przesuwne
do pojemnika transportowego i pojemnika układanego w stos · kolor szary · JS = opakowanie po 10 sztuk

Kolor Nr art. EUR KO
szary 90 00 447 872 4,351) IX99
1) cena za JS

zestaw bez pudełka z tworzywa 
sztucznego

Zamknięcie zatrzaskowe
do pojemnika transportowego i pojemnika układanego w stos · kolor biały · JS = opakowanie po 10 sztuk

Kolor Nr art. EUR KO
biały 90 00 447 873 4,351) IX99
1) cena za JSzestaw bez pudełka z tworzywa 

sztucznego

Nr art. EUR KO
90 00 447 878 1,90 IX99

Klamra do etykiet
do mocowania na dowolnej listwie

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Rodzaj uchwytu Nr art. EUR KO

400 x 300 x 120 365 x 265 x 115 zamknięty uchwyt czerwony 90 00 448 240 10,40 IC04
400 x 300 x 170 365 x 265 x 165 zamknięty uchwyt czerwony 90 00 448 241 12,40 IC04
400 x 300 x 220 365 x 265 x 215 zamknięty uchwyt czerwony 90 00 448 242 14,20 IC04
400 x 300 x 320 365 x 265 x 315 zamknięty uchwyt czerwony 90 00 448 243 17,20 IC04
600 x 400 x 120 565 x 365 x 115 zamknięty uchwyt czerwony 90 00 448 244 14,40 IC04
600 x 400 x 170 565 x 365 x 165 zamknięty uchwyt czerwony 90 00 448 245 18,00 IC04
600 x 400 x 220 565 x 365 x 215 zamknięty uchwyt czerwony 90 00 448 246 20,40 IC04
600 x 400 x 320 565 x 365 x 315 zamknięty uchwyt czerwony 90 00 448 247 23,00 IC04
400 x 300 x 120 365 x 265 x 115 otwarty uchwyt niebieski 90 00 448 250 10,40 IC04
400 x 300 x 170 365 x 265 x 165 otwarty uchwyt niebieski 90 00 448 251 12,40 IC04
400 x 300 x 220 365 x 265 x 215 otwarty uchwyt niebieski 90 00 448 252 14,20 IC04
400 x 300 x 320 365 x 265 x 315 otwarty uchwyt niebieski 90 00 448 253 17,20 IC04
600 x 400 x 120 565 x 365 x 115 otwarty uchwyt niebieski 90 00 448 254 14,40 IC04
600 x 400 x 170 565 x 365 x 165 otwarty uchwyt niebieski 90 00 448 255 18,00 IC04
600 x 400 x 220 565 x 365 x 215 otwarty uchwyt niebieski 90 00 448 256 20,40 IC04
600 x 400 x 320 565 x 365 x 315 otwarty uchwyt niebieski 90 00 448 257 23,00 IC04

Pojemnik transportowy
kolor szary · odporny na odkształcenia polipropylen · ścianki wzmacniane żebrami · przystosowany do wymiarów 
europalety · obwodowa krawędź do sztaplowania, samocentrująca · optymalne czyszczenie dzięki gładkim ściankom 
wewnętrznym · odporny na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od -10°C do +60°C · zamknięte ścianki · 
czerwony, zamknięty lub niebieski, otwarty uchwyt

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Kolor Nr art. EUR KO

400 x 300 x 170 365 x 265 x 165 szaro-czerwony 90 00 448 260 19,90 IC04
400 x 300 x 220 365 x 265 x 215 szaro-czerwony 90 00 448 261 21,80 IC04
400 x 300 x 320 365 x 265 x 315 szaro-czerwony 90 00 448 262 24,90 IC04
600 x 400 x 170 365 x 265 x 165 szaro-czerwony 90 00 448 263 28,40 IC04
600 x 400 x 220 365 x 265 x 215 szaro-czerwony 90 00 448 264 30,50 IC04
600 x 400 x 320 365 x 265 x 315 szaro-czerwony 90 00 448 265 33,30 IC04
400 x 300 x 170 365 x 265 x 165 szary niebieski 90 00 448 270 19,90 IC04
400 x 300 x 220 365 x 265 x 215 szary niebieski 90 00 448 271 21,80 IC04
400 x 300 x 320 365 x 265 x 315 szary niebieski 90 00 448 272 24,90 IC04
600 x 400 x 170 365 x 265 x 165 szary niebieski 90 00 448 273 28,40 IC04
600 x 400 x 220 365 x 265 x 215 szary niebieski 90 00 448 274 30,50 IC04
600 x 400 x 320 365 x 265 x 315 szary niebieski 90 00 448 275 33,30 IC04

Pojemnik transportowy
kolor szary · odporny na odkształcenia polipropylen · ścianki wzmacniane żebrami · przystosowany do wymiarów 
europalety · obwodowa krawędź do sztaplowania, samocentrująca · optymalne czyszczenie dzięki gładkim ściankom 
wewnętrznym · odporny na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od -10°C do +60°C · zamknięte ścianki · 
uchwyt do wyjmowania z przodu · składana szyba · zamknięcie przesuwne

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pokrywa
do pojemnika transportowego i pojemnika układanego w stos

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 300 90 00 448 280 5,90 IC04

600 400 90 00 448 281 8,00 IC04

Pokrywa z zawiasami
do pojemnika transportowego i pojemnika układanego w stos

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 300 90 00 448 282 5,90 IC04

600 400 90 00 448 283 8,00 IC04

Kolor Nr art. EUR KO

niebieski 90 00 448 290 3,90 IC04

czerwony 90 00 448 291 3,90 IC04

Zamknięcie przesuwne
dostępny jako zestaw zamknięć przesuwnych dla pokryw do bezpiecznego mocowania pokrywy

Kolor Nr art. EUR KO

niebieski 90 00 448 292 3,90 IC04

czerwony 90 00 448 293 3,90 IC04

Zamknięcie zawiasu
dostępny jako zestaw zamknięć zawiasu dla pokryw zawiasowych do bezpiecznego mocowania pokrywy
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pojemnik transportowy
z polipropylenu · stosowany jako skrzynka do ładunków ciężkich · do dużych obciążeń, jak również do przenośników 
rolkowych · większa stabilność dzięki użebrowaniu dna · od wysokości 210 mm uchwyty na stronach czołowych · do 
produktów spożywczych · odporny na oleje, smary oraz większość kwasów i ługów · odporny na temperatury od -20°C do 
+90°C · odpowiedni rozmiar etykiety E3

W dostawie bez pokrywy

Wymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne 
dł. x szer. x wys. mm

Kolor Nr art. EUR KO

300 x 200 x 120 260 x 160 x 110 czerwony 90 00 446 000 5,95 IC68

300 x 200 x 120 260 x 160 x 110 niebieski 90 00 446 001 5,95 IC68

300 x 200 x 120 260 x 160 x 110 szary 90 00 446 002 5,95 IC68

400 x 300 x 145 360 x 260 x 126 czerwony 90 00 446 110 11,80 IC68

400 x 300 x 175 360 x 260 x 155 czerwony 90 00 446 005 11,70 IC68

400 x 300 x 145 360 x 260 x 126 niebieski 90 00 446 111 11,80 IC68

400 x 300 x 175 360 x 260 x 155 niebieski 90 00 446 006 11,70 IC68

400 x 300 x 145 360 x 260 x 126 szary 90 00 446 112 11,80 IC68

400 x 300 x 175 360 x 260 x 155 szary 90 00 446 007 11,70 IC68

400 x 300 x 210 1) 360 x 260 x 190 czerwony 90 00 446 010 13,10 IC68

400 x 300 x 210 1) 360 x 260 x 190 niebieski 90 00 446 011 13,10 IC68

400 x 300 x 210 1) 360 x 260 x 190 szary 90 00 446 012 13,10 IC68

400 x 300 x 270 1) 360 x 260 x 250 czerwony 90 00 446 015 14,70 IC68

400 x 300 x 270 1) 360 x 260 x 250 niebieski 90 00 446 016 14,70 IC68

400 x 300 x 270 1) 360 x 260 x 250 szary 90 00 446 017 14,70 IC68

600 x 400 x 145 560 x 360 x 126 czerwony 90 00 446 114 17,90 IC68

600 x 400 x 145 560 x 360 x 126 niebieski 90 00 446 115 17,90 IC68

600 x 400 x 145 560 x 360 x 126 szary 90 00 446 116 17,90 IC68

600 x 400 x 210 1) 560 x 360 x 190 czerwony 90 00 446 025 19,70 IC68

600 x 400 x 210 1) 560 x 360 x 190 niebieski 90 00 446 026 19,70 IC68

600 x 400 x 210 1) 560 x 360 x 190 szary 90 00 446 027 19,70 IC68

600 x 400 x 270 1) 560 x 360 x 250 czerwony 90 00 446 030 22,00 IC68

600 x 400 x 270 1) 560 x 360 x 250 niebieski 90 00 446 031 22,00 IC68

600 x 400 x 270 1) 560 x 360 x 250 szary 90 00 446 032 22,00 IC68

600 x 400 x 320 1) 560 x 360 x 300 czerwony 90 00 446 035 25,20 IC68

600 x 400 x 320 1) 560 x 360 x 300 niebieski 90 00 446 036 25,20 IC68

600 x 400 x 320 1) 560 x 360 x 300 szary 90 00 446 037 25,20 IC68

600 x 400 x 420 1) 560 x 360 x 400 czerwony 90 00 446 040 30,30 IC68

600 x 400 x 420 1) 560 x 360 x 400 niebieski 90 00 446 041 30,30 IC68

600 x 400 x 420 1) 560 x 360 x 400 szary 90 00 446 042 30,30 IC68
1) odpowiedni rozmiar etykiety E3

Ścianki boczne i dno pełne

Długość mm Szerokość mm Kolor Nr art. EUR KO

300 200 czarny 90 00 446 077 9,701) IC68

400 300 czarny 90 00 446 081 14,201) IC68

600 400 czarny 90 00 446 086 27,601) IC68
1) cena za JS

Pokrywy
pasuje do pojemników transportowych do dużych obciążeń · JS = 4 sztuki 

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Długość mm Szerokość mm Kolor Nr art. EUR KO

400 300 niebieski 90 00 446 091 31,501) IC68

400 300 szary 90 00 446 092 31,501) IC68

600 400 niebieski 90 00 446 096 39,001) IC68

600 400 szary 90 00 446 097 39,001) IC68
1) cena za JS

Pokrywa składana
wraz z zawiasami · łatwe mocowanie do skrzynek transportowych układanych w stos · JS = 4 sztuki 

komplet bez skrzynek  
transportowych

Kolor Do rozmiaru skrzyni mm Nr art. EUR KO

biały szer. 210 90 00 446 071 11,801) IC68
1) cena za JS

Etykieta
do pojemników transportowych · JS = opakowanie z 50 sztukami

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Kolor Materiał Długość mm Wysokość mm Nr art. EUR KO

antracytowy PP 1150  40 90 00 446 098 34,001) IR68

antracytowy PP 1150  60 90 00 446 099 41,901) IR68

antracytowy PP 1150  80 90 00 446 073 72,501) IR68

antracytowy PP 1150 100 90 00 446 074 78,001) IR68

antracytowy PP 1150 120 90 00 446 075 85,901) IR68

antracytowy PP 1150 180 90 00 446 076 107,301) IR68
1) cena za JS

Przegroda
pasuje do pojemników transportowych sztaplowanych · indywidualnie przycinane · JS = 10 sztuk

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

235 x 185 x  48 228 x 136 x  42 90 00 447 900 7,40 IEI2

275 x 230 x  83 261 x 170 x  77 90 00 447 901 10,90 IEI2

340 x 275 x  83 326 x 222 x  77 90 00 447 902 15,30 IEI2

395 x 295 x 106 379 x 234 x 100 90 00 447 903 18,50 IEI2

450 x 360 x 140 434 x 289 x 132 90 00 447 904 29,10 IEI2

Walizka z tworzywa sztucznego
z polipropylenu · z wkładami z pianki · kolor czarny  · ze stabilnymi zamkami (czerwony) i zawiasami · z 2 wkładami z PU, 
po stronie wytłaczanej i gładkiej, w górnej i dolnej części

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Zawartość l Nr art. EUR KO

400 x 300 x 133 355 x 255 x 115 10 90 00 447 880 27,90 IK99

400 x 300 x 183 355 x 255 x 165 14 90 00 447 887 29,90 IK99

400 x 300 x 233 355 x 255 x 215 20 90 00 447 881 32,00 IK99

600 x 400 x  88 555 x 355 x  70 15 90 00 447 888 36,90 IK99

600 x 400 x 133 555 x 355 x 115 24 90 00 447 882 38,40 IK99

600 x 400 x 163 553 x 353 x 145 33 90 00 447 883 41,00 IK99

Walizka z tworzywa sztucznego
z polipropylenu · z 1 uchwytem na stronie dłuższej · z zatrzaskowym zamkiem ślizgowym · bardzo stabilna · 
możliwość układania w stos bez przesuwania się · odporna na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od 
-20 °C do +80 °C · kolor szary 

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Zawartość l Nr art. EUR KO

400 x 300 x 333 355 x 255 x 315 31 90 00 447 889 42,80 IK99

600 x 400 x 133 555 x 355 x 115 24 90 00 447 890 44,40 IK99

600 x 400 x 183 555 x 355 x 165 34 90 00 447 891 49,80 IK99

600 x 400 x 233 555 x 355 x 215 42 90 00 447 884 53,90 IK99

600 x 400 x 293 553 x 353 x 275 55 90 00 447 885 59,80 IK99

600 x 400 x 353 553 x 353 x 335 70 90 00 447 886 65,40 IK99

Walizka z tworzywa sztucznego
z polipropylenu · z 2 uchwytami na stronach przednich · z zatrzaskowym zamkiem ślizgowym · bardzo stabilna · 
możliwość układania w stos bez przesuwania się · odporna na większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od 
-20 °C do +80 °C · kolor szary 

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. mm Zawartość l Nr art. EUR KO

600 x 400 x 133 24 90 00 447 899 64,00 IK99

Walizka z tworzywa sztucznego
z polipropylenu · z 4 wkładami do pojemników z tworzywa · z 1 uchwytem na stronie dłuższej · wkłady 
do pojemników z tworzywa, 2 ze stałym podziałem poprzecznym, wymiary dł. 276 x szer. 176 x wys. 110 mm · z 
zatrzaskowym zamkiem ślizgowym · bardzo stabilna · możliwość układania w stos bez przesuwania się · odporna na 
większość kwasów i olejów · odporny na temperatury od -20 °C do +80 °C · kolor szary 

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 
mm

Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.  
mm

Wersja Zawartość  
l

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

500 x 340 x 200 450 x 290 x 180 z zatrzaskiem  24 3,1 90 00 448 098 115,00 ICI6

600 x 400 x 240 550 x 350 x 220 z zatrzaskiem  42 4,0 90 00 448 100 123,00 ICI6

600 x 400 x 330 550 x 350 x 310 z zatrzaskiem  60 4,5 90 00 448 099 154,00 ICI6

800 x 400 x 330 750 x 350 x 310 z zatrzaskiem  81 5,5 90 00 448 101 219,00 ICI6

900 x 500 x 370 850 x 450 x 350 z zatrzaskiem 135 6,9 90 00 448 102 328,00 ICI6

Skrzynia aluminiowa
w 5 rozmiarach · wysokiej jakości aluminium · odporny na uderzenia i o długiej żywotności · wysoka stabilność przy 
niewielkim ciężarze · odporne na wysokie i niskie temperatury · dzięki zintegrowanym uszczelkom pyło- i wodoodporne 
· pokrywa na zawiasach · zawiasy ze stali nierdzewnej · zatrzaski w komplecie z zamkami na klucz · uchwyty ze 
sprężyną, powłoka z tworzywa sztucznego

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wersja Zawartość  
l

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

430 x 330 x 275 400 x 300 x 245 z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym  29 2,9 90 00 447 950 56,50 PX36

580 x 380 x 275 550 x 350 x 245 z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym  47 3,7 90 00 447 951 68,80 PX36

595 x 390 x 380 565 x 360 x 350 z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym  70 4,4 90 00 447 952 81,20 PX36

780 x 380 x 380 750 x 350 x 350 z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym  90 5,1 90 00 447 953 95,80 PX36

900 x 490 x 380 870 x 460 x 350 z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym 140 7,7 90 00 447 954 113,90 PX36

790 x 560 x 475 760 x 530 x 457 z zatrzaskiem i zamkiem cylindrycznym 184 8,5 90 00 447 955 155,30 PX36

Skrzynia aluminiowa
skrzynie aluminiowe marki PROMAT są odporne na warunki atmosferyczne, temperaturę i korozję · napinacze 
dźwigniowe z 2 jednocześnie zamykanymi zamkami bębenkowymi i otworami na plombę lub kłódkę · pyłoszczelna i 
bryzgoszczelna dzięki gumowej uszczelce na obwodzie w profilu ramy · z uchwytami sprężynowymi, powłoka z tworzywa 
sztucznego · stabilna pokrywa

90 00 447 95590 00 447 95490 00 447 953

90 00 447 95290 00 447 95190 00 447 950
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wersja Zawartość  
l

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

 432 x 335 x 277  400 x 300 x 245 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania  29  3,3 90 00 447 960 90,00 IEZ9

 582 x 385 x 275  550 x 350 x 245 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania  47  4,6 90 00 447 961 114,90 IEZ9

 582 x 385 x 410  550 x 350 x 380 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania  76  5,3 90 00 447 962 138,80 IEZ9

 782 x 385 x 380  750 x 350 x 350 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania  91  6,2 90 00 447 963 169,00 IEZ9

 902 x 495 x 380  870 x 460 x 350 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania 140  8,7 90 00 447 964 201,90 IEZ9

 782 x 585 x 410  750 x 550 x 380 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania 157  9,0 90 00 447 965 214,50 IEZ9

1182 x 385 x 410 1150 x 350 x 380 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania 163 10,5 90 00 447 966 245,00 IEZ9

 782 x 585 x 620  750 x 550 x 590 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania 240 10,7 90 00 447 967 252,00 IEZ9

1192 x 790 x 515 1160 x 755 x 485 z zatrzaskiem i narożnikami do sztaplowania 415 17,0 90 00 447 968 366,00 IEZ9

skrzynkaaluminiowy 
bardzo wytrzymałe skrzynki transportowe z blachy aluminiowej o grubości 1 mm · lekkie, stabilne i odporne na 
odkształcenia dzięki rowkom na obwodzie · odporne na korozję, warunki pogodowe i temperaturę · 4 solidne naroża z 
nylonu/poliestru umożliwiające bezpieczne i oszczędzające miejsce ustawianie w stos · gumowa uszczelka wokół skrzynki 
w profilu skrzynkowym zabezpieczająca przed kurzem i wodą · dwa ograniczniki otwarcia na pokrywie zapobiegają 
wyrwaniu zawiasów · w przypadku modeli 90 00 447 966 oraz 90 00 447 968 podłoga i pokrywa wzmocnione są 
profilami aluminiowymi · samozamykające się uchwyty bezpieczeństwa powleczone tworzywem sztucznym, aby 
zapewnić wygodny transport · stabilne składane zamknięcie dźwigniowe z otworami na kłódkę · dostosowana do 
montażu zamków cylindrycznych

Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys.  
mm

Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys.  
mm

Zawartość  
l

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

432 x 335 x 275 400 x 300 x 245  29 3,1 90 00 447 975 70,20 IKZ9

582 x 385 x 262 550 x 350 x 245  47 4,4 90 00 447 976 87,00 IKZ9

582 x 385 x 397 550 x 350 x 380  76 5,2 90 00 447 977 105,70 IKZ9

782 x 385 x 367 750 x 350 x 350  91 6,1 90 00 447 978 131,10 IKZ9

902 x 495 x 367 870 x 460 x 350 140 7,7 90 00 447 979 167,00 IKZ9

Skrzynia aluminiowa
idealna do transportu wrażliwych i ciężkich produktów, jak narzędzia, sprzęt fotograficzny itd. · bardzo wytrzymałe 
skrzynki transportowe z blachy aluminiowej o grubości 1 mm · lekkie, stabilne i odporne na odkształcenia dzięki rowkom 
na obwodzie · odporne na korozję, warunki pogodowe i temperaturę · gumowa uszczelka wokół skrzynki w profilu 
skrzynkowym zabezpieczająca przed kurzem i wodą · stabilna pokrywa składana z ogranicznikami otwarcia, zapobiega 
wyrwaniu zawiasów · samozamykające się uchwyty bezpieczeństwa powleczone tworzywem sztucznym dla wygodnego 
transportu · stabilne zamknięcia dźwigniowe z otworami na kłódkę lub zamknięcie plombowe i przygotowane do montażu 
zamków cylindrycznych (patrz akcesoria)

90 00 447 97990 00 447 978

90 00 447 97790 00 447 97690 00 447 975
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wymiary zewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Wymiary wewnętrzne  
dł. x szer. x wys. mm

Zawartość  
l

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

385 x 288 x 260 350 x 253 x 240  28 1,7 90 00 447 985 43,60 IXZ9

385 x 288 x 370 350 x 253 x 350  40 2,0 90 00 447 986 51,90 IXZ9

582 x 385 x 260 550 x 350 x 240  56 2,8 90 00 447 987 60,00 IXZ9

585 x 385 x 370 550 x 350 x 350  80 3,0 90 00 447 988 68,80 IXZ9

778 x 585 x 260 743 x 550 x 240 113 4,6 90 00 447 989 78,50 IXZ9

778 x 585 x 360 743 x 550 x 350 161 5,2 90 00 447 990 87,80 IXZ9

Skrzynia aluminiowa
skrzynka transportowa aluminium · wytrzymała konstrukcja, dla wszechstronnych zastosowań · odporna na odkształcenia 
dzięki rowkom na obwodzie · z blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm · z dużymi, pokrytymi tworzywem sztucznym 
otworami pochwytowymi dla łatwego i bezpiecznego przenoszenia · możliwość układania w stos i paletowania

Udźwig całkowity kg Ogumienie Ø koła mm Nr art. EUR KO

50 guma 80 x 25 90 00 447 995 124,10 IXZ9

Wózek transportowy
nośność: 50 kg · ocynkow. · 2 kółka skrętne i 2 kółka sztywne, 1 kółko skrętne z blokadą · ogumienie pneumatyczne, koło 
Ø 80 x 25 mm · do aluminiowych skrzynek 29 l do 90/91 l i aluminiowej skrzynki transportowej 28 l do 80 l

Nr art. EUR KO

90 00 447 958 9,80 IEZ9

Zamek cylindryczny
pasuje do skrzynek aluminiowych · wszystkie zamki otwierane zestawem 2 kluczy

90 00 447 99090 00 447 98990 00 447 988

90 00 447 98790 00 447 98690 00 447 985
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wanna ociekowa
pojemność pojemnika zbiorczego 150 l  ·z tworzywa sztucznego 
wzmacnianego włóknem szklanym · o dużej odporności chemicznej i 
stabilności · odporny na działanie UV · dzięki odporności na korozję wanny 
można ustawić bezpośrednio na podłożu · w przypadku niewielkiej masy 
własnej (ok. 9 kg) dopasowane do wymiaru Europalety · mocowanie na 
palecie kątownikiem mocującym na zewnętrznych bokach palety · nadaje 
się do beczek 2 x 150 l lub 6 x 60 l
Z atestem nadzoru budowlanego Z-40.12-227 DIBt Berlin do zgodnego 
z przepisami przechowywania substancji silnie zagrażających 
zbiornikom wodnym.

Nazwa Wymiary całkowite 
dł. x szer. mm

Nr art. EUR KO

Wanna ociekowa 
do palet

1200 x 800 x 165 90 00 466 230 169,00 IB24

Wanna ociekowa 
z kątownikiem 
mocującym

1210 x 810 x 165 90 00 466 232 189,00 IBZ9

Kątownik mocujący 
w komplecie ze 
śrubami

90 00 466 233 28,00 IB24

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Nr art. 90 00 467 209 90 00 467 210

Pojemność pojemnika 
zbiorczego l

215 215

Długość mm 1200 1200
Szerokość mm 800 800
Wysokość mm 360 360
Waga kg 70 74
Kolor błękitny gencjanowy, RAL 5010 srebrny

Wanna ociekowa
do przechowywania beczek 200 l lub pojemników o niewielkiej 
objętości · zgodnie z deklaracją zgodności (ÜHP) wg przepisów 
StawaR, dopuszczenie dla łatwopalnych cieczy kategorii GHS 1-3, cieczy 
stanowiących zagrożenie dla wody kategorii GHS 1-4 · solidna konstrukcja 
z blachy stalowej 3mm · z ocynkowanym rusztem kratowym · z nóżkami 
(wózek paletowy musi podnieść wannę między nóżkami) · nośność  
1000 kg/m² rozległe kantowanie z formie Z zapewnia optymalna pozycję 
rusztu kratowego

Nr art. EUR KO
90 00 467 209 319,00 PXZ9

90 00 467 210 339,00 PXZ9

Wanna regałowa
do pojemników o niewielkiej objętości · do bezpiecznego i zgodnego z 
przepisami przechowywania małych elementów · z polietylenu

Pojemność 
pojemnika 
zbiorczego l

Ruszt 
kratowy

Dł. x szer.  
x wys.  
mm

Nr art. EUR KO

30 bez  980 x 600 x 85 91 30 466 158 77,50 IR24
30 Z  980 x 600 x 85 91 30 466 159 126,00 IR24
40 bez 1300 x 620 x 80 91 30 466 161 102,00 IR24
40 Z 1300 x 620 x 80 91 30 466 162 175,00 IR24

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 90 00 466 240 90 00 466 242 90 00 466 244 90 00 466 246

Długość 
mm

600 800 800 1200

Szerokość 
mm

400 400 600 800

Waga  
kg

1,8 2,2 3,0 5,2

Wanna ociekowa
do pojemników o niewielkiej objętości · do bezpiecznego i zgodnego 
z przepisami przechowywania cieczy stanowiących zagrożenie dla wody 
kategorii GHS 1-4 · z polietylenu PE-HD · bardzo odporna na działanie 
ługu, oleju i kwasu · możliwość ustawiania piętrowego  · przeznaczona do 
połączenia na Europalecie

Pojemność pojemnika zbiorczego l Nr art. EUR KO
 25 90 00 466 240 49,50 IX24
 35 90 00 466 242 64,00 IX24
 60 90 00 466 244 97,00 IX24
120 90 00 466 246 123,00 IX24

Bez rusztu

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Nr art. 90 00 466 241 90 00 466 243 90 00 466 245 90 00 466 247

Długość 
mm

600 800 800 1200

Szerokość 
mm

400 400 600 800

Waga  
kg

3,7 4,8 6,8 12,8

Wanna ociekowa
do pojemników o niewielkiej objętości · do bezpiecznego i zgodnego 
z przepisami przechowywania cieczy stanowiących zagrożenie dla wody 
kategorii GHS 1-4 · z polietylenu PE-HD · bardzo odporna na działanie 
ługu, oleju i kwasu · możliwość ustawiania piętrowego · antypoślizgowa 
powierzchnia palet · przeznaczona do połączenia na Europalecie
ruszt z płytami perforowanymi ze specjalnymi stożkami podtrzymującymi, 
co zapewnia dużą nośność przy równocześnie rozłożonym ciężarze

Pojemność pojemnika zbiorczego l Nr art. EUR KO
 25 90 00 466 241 99,00 IX24
 35 90 00 466 243 128,00 IX24
 60 90 00 466 245 163,00 IX24
120 90 00 466 247 233,00 IX24

Z rusztem

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Miska ociekowa
z odpornego na działanie kwasów tworzywa 
sztucznego (PE) · przebarwienia koloru czarnego ·  
stabilne wykonanie umożliwia bezpieczny 
transport wanny z systemem 4-komorowym ·  
bezproblemowe opróżnianie przez cztery 
krawędzie wylewowe

Pojemność pojemnika 
zbiorczego l

Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

20  690 x 440 x 105 90 00 466 179 87,00 IB24
55 1010 x 730 x 125 90 00 466 180 117,00 IB24

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl.  
akcesoriów

Lej napełniający 3342
GFK · duża powierzchnia · przylega całym 
obwodem · w ten sposób zapobiega się 
rozlewaniu · czysto i bez problemów można 
zostawić do ociekania filtry oleju itp.

Wersja Ø x wys. mm Nr art. EUR KO
do beczek 200 l 560 x 150 90 00 466 208 88,00 IB24

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl.  
akcesoriów

Lejek
polietylen PE-HD  · naturalne  · z uchwytem do 
zawieszenia i żebrami odpowietrzającymi · koniec 
wylotu Ø 11-17 mm

Ø x wys. mm Nr art. JS EUR KO
 80/11 x 105 90 00 495 160  + 12 1,101) IU77
100/12 x 126 90 00 495 162  + 12 1,401) IU77
120/12 x 145 90 00 495 164  + 12 1,751) IU77
140/15 x 167 90 00 495 166  + 12 2,451) IU77
164/17 x 198 90 00 495 168  + 12 2,851) IU77
1) cena za szt.

Lejek
polietylen PE-HD  · naturalne  · do artykułów 
spożywczych · z sitem z tkaniny ze stali 
szlachetnej · z uchwytem do zawieszenia, żebrem 
odpowietrzającym i krawędzią przelewową · 
koniec wylotu Ø 17-20 mm

Ø x wys. mm Nr art. EUR KO
168/17 x 199 90 00 495 175 5,451) IU77
208/20 x 218 90 00 495 176 7,251) IU77
1) cena za szt.

Lejek
polietylen PE-HD  · naturalne  · do artykułów 
spożywczych · z sitem, uchwytem do zawieszenia 
i krawędzią przelewową · koniec wylotu Ø 50 mm

Ø x wys. mm Nr art. EUR KO
253/50 x 190 90 00 495 177 9,101) IU77
1) cena za szt.

Lejek przemysłowy
polietylen PE-HD  · naturalne  · wkład sita Ø 80 
mm z tkaniny ze stali szlachetnej · z rękojeścią, 
krawędzią przelewową i żebrem odpowietrzającym

Ø x wys. mm Nr art. EUR KO
260 x 372 90 00 495 190 22,00 IU77

Lejek warsztatowy
polietylen PE-HD  · kolor pomarańczowo-czerwony  ·  
wkład sita z tkaniny ze stali szlachetnej · z krawędzią  
przelewową · lejek owalny  · długość rury 
odpływowej 260 mm · koniec wylotu Ø 24 mm

Ø x wys. mm Nr art. EUR KO
175/150 x 322 90 00 495 195 16,60 IU77



9/41

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Konewka na wodę chłodzącą
z polietylenu PE-HD  · kolor ciemny antracyt 

Zawartość l Nr art. EUR KO
8,5 90 00 495 200 15,90 IK77

Beczka okrągła
kolor biały · w komplecie z zakrętką · Ø króćca odpływowego 34 mm · 
pokrywa zamykająca z uszczelką i zaworem spustowym · z poliamidu 
odpornego na wstrząsy i uderzenia · odporna na działanie większości 
kwasów i olejów · do produktów spożywczych · odporność temp. od - 20 °C 
do + 50 °C · nośność na uchwyt maks. 30 kg

Zawartość  
l

Wersja Wymiary 
całkowite  
Ø x H mm

Nr art. EUR KO

10 1 uchwyt 
nośny

235 x 310 90 00 450 450 29,00 IX59

15 1 uchwyt 
nośny

300 x 345 90 00 450 451 32,90 IX59

30 2 uchwyty 330 x 470 90 00 450 453 43,40 IX59

Otwór do napełniania Ø 120 mm

Beczka owalna
kolor biały · pokrywa zakręcana Ø 200 mm · wylew Ø 34 mm · pokrywa 
zamykająca z uszczelką i zaworem spustowym · z poliamidu odpornego na 
wstrząsy i uderzenia · odporna na działanie większości kwasów i olejów · do 
produktów spożywczych · poziom napełnienia dobrze widoczny z zewnątrz · 
odporność temp. od - 20 °C do + 50 °C · nośność na uchwyt maks. 30 kg

Zawartość  
l

Wersja Wymiary 
całkowite dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

60 2 uchwyty 555 x 350 x 500 90 00 450 470 75,50 IX59

Otwór do napełniania Ø 200 mm

Kran do wylewania
pasuje do wszystkich rozmiarów

Ø rury wylotowej 
mm

Pasuje do Nr art. EUR KO

10 beczki okrągłe 90 00 450 464 7,65 IC59
15 beczki okrągłe, 

pojemniki okrągłe
90 00 450 465 8,70 IC59

Uszczelka zaworu spustowego
do zaworu spustowego lub zamknięcia · nadaje się do okrągłych beczek 
10-500 l

Materiał Nr art. JS EUR KO
guma 90 00 450 480 10 1,401) IC59
tworzywo sztuczne 90 00 450 484 10 1,951) IC59
1) cena za szt.

Zawór spustowy
mosiądz · gwint przyłączeniowy R 19,05 mm (¾”) · pierścień uszczelniający 
z miękkiego PCW · odporny na olej opałowy i benzynę · tuleja wylotowa  
15 mm do nasunięcia węża 19,05 mm (¾”)

Nr art. EUR KO
90 00 466 073 19,30 IXZ9

Kran do wylewania
gwint łączący 19,05 (¾ cal.) mm · do substancji zawierających oleje

Nr art. EUR KO
90 00 450 490 34,00 IX59

Uszczelka
do zaworu mosiężnego 19,05 mm (3/4”)

Nr art. EUR KO
90 00 450 483 3,65 IC59

Przejściówka
z PE · gwint specjalny 19,05 (3/4 cal.) mm dla mosiężnego kurka

Nr art. EUR KO
90 00 450 489 12,70 IX59
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zawartość  
l

Wersja Otwór do napełniania o 
Ø mm

Wymiary całkowite  
Ø x H m

Nr art. EUR KO

 30 2 uchwyty 255 310 x 510 90 00 450 460 30,50 IC59
 60 2 uchwyty 330 400 x 640 90 00 450 461 38,10 IC59
120 - 400 490 x 800 91 22 450 462 60,90 IX59

Beczka z metalowym kołnierzem
z pokrywą i pierścieniem zaciskowym · kolor niebieski · z poliamidu odpornego na wstrząsy i uderzenia · masywna 
wersja wykonania · grubościenne i solidne · do 60l z 2 uchwytami · do produktów spożywczych · odporność temp.  
od - 20 °C do + 40 °C · z certyfikatem UN · odporna na działanie większości kwasów i olejów

Zawartość  
l

Wersja Otwór do napełniania o  
Ø mm

Wymiary całkowite  
Ø x H mm

Nr art. EUR KO

 6,4 bez uchwytów 136 198 x 265 90 00 450 100 12,80 IXZ9
15,4 bez uchwytów 204 274 x 328 90 00 450 101 25,10 IXZ9
20,0 bez uchwytów 204 274 x 418 90 00 450 102 27,20 IXZ9
26,0 bez uchwytów 204 316 x 426 90 00 450 103 30,50 IXZ9
55,0 z 2 uchwytami do przenoszenia 282 410 x 518 90 00 450 104 48,60 IXZ9
68,0 z 2 uchwytami do przenoszenia 282 410 x 632 90 00 450 105 52,00 IXZ9

Beczka z metalowym kołnierzem
biała z czerwoną pokrywą · z zamknięciem gwintowym · stabilny pojemnik z tworzywa sztucznego bez części 
metalowych · możliwość ustawiania piętrowego · certyfikacja UN-X dla substancji stałych · hermetyczny i wodoszczelny ·  
możliwość zaplombowania w sposób zapewniający oryginalność produktu, brak zastrzeżeń prawnych w aspekcie 
bezpieczeństwa żywności · maks. temperatura napełniania do 80 °C · zawartość musi zostać schłodzona do temperatury 
30 °C, zanim będzie można zamknąć beczkę i ułożyć w stos

Zawartość  
l

Otwór do napełniania o  
Ø mm

Kolor Wymiary całkowite  
Ø x H mm

Nr art. EUR KO

26 295 biała z czerwoną pokrywą 338 x 356 90 00 450 111 39,90 IXZ9
34 295 biała z czerwoną pokrywą 338 x 447 90 00 450 112 44,20 IXZ9
55 354 brązowa z beżową pokrywą 410 x 495 90 00 450 113 55,70 IXZ9
64 354 brązowa z beżową pokrywą 410 x 573 90 00 450 114 59,30 IXZ9
75 354 brązowa z beżową pokrywą 410 x 685 90 00 450 115 61,00 IXZ9

z 2 uchwytami do przenoszenia

Beczka z metalowym kołnierzem
z dużym otworem wlewowym · z zamknięciem gwintowym · stabilny pojemnik z tworzywa sztucznego bez części 
metalowych · możliwość ustawiania piętrowego · certyfikacja UN-X dla substancji stałych · hermetyczny i wodoszczelny ·  
możliwość zaplombowania w sposób zapewniający oryginalność produktu, brak zastrzeżeń prawnych w aspekcie 
bezpieczeństwa żywności · maks. temperatura napełniania do 80 °C · zawartość musi zostać schłodzona do temperatury 
30 °C, zanim będzie można zamknąć beczkę i ułożyć w stos

Kanister na wodę z kranem
wszechstronne zastosowanie · z polietylenu 
PE-HD · do artykułów spożywczych · z rurą 
wylewową i niebieskim zakręcanym korkiem · 
otwór wlewowy Ø wew. 29 mm · z zakrętką S 38 · 
kolor naturalny

Zawartość  
l

Wys. x szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

 5 247 x 265 x 147 90 00 450 220 9,00 IX77
12 331 x 290 x 160 90 00 450 221 9,50 IX77
22 440 x 370 x 190 90 00 450 222 12,60 IX77

Kran do wylewania
kolor naturalny z pokrętłem · do kanistrów z 
zakrętką S 38 · przyłącze tulejki Ø zewn. 19 mm,  
Ø wewn. 15 mm · odporny na kwasy i chemikalia ·  
odporny na ciśnienie do 0,4 bara · do artykułów 
spożywczych

Gwint zewnętrzny 
mm

Gwint wewnętrzny 
mm

Nr art. EUR KO

19 15 90 00 450 246 6,30 IX77

Kanister na wodę z kranem
z HD-PE · ochrona przed UV · do artykułów 
spożywczych · ze zintegrowanym kranem 
spustowym · Ø wewn. otworu do napełniania  
48 mm, Ø zewn. 65 mm · korek gwintowany 
i szeroki gwint 22 mm po stronie wąskiej · 
możliwość ustawiania w stos, z kranem do 
wylewania · kolor naturalny 

Zawartość  
l

Wys. x szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

12 310 x 350 x 165 90 00 450 215 22,50 IX77
22 495 x 350 x 165 90 00 450 216 26,60 IX77

Kanister z szeroką szyjką
z polietylenu PE-HD · ochrona przed UV · otwór szerokiej szynki Ø 88 mm 
do czyszczenia wewnętrznego ręką · korek gwintowany i szeroki gwint  
22 mm po stronie wąskiej · do artykułów spożywczych · także do wody 
pitnej · możliwość zaplombowania zamknięcia · kolor naturalny

Zawartość  
l

Wys. x szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

 5 280 x 297 x 140 90 00 450 200 18,40 IX77
10 397 x 302 x 154 90 00 450 201 25,90 IX77
22 475 x 370 x 180 90 00 450 202 30,40 IX77
31 482 x 365 x 252 90 00 450 203 34,30 IX77
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Kanister przemysłowy
z atestem UN do kwasów i zasad · z polietylenu · średnica wewnętrzna 
otworu do napełniania 5 l i 10 l - ok. 34 mm, 20 l i 30 l - ok. 47 mm · do 
artykułów spożywczych · możliwość ustawiania piętrowego · kolor naturalny

Zawartość  
l

Złącze  
gwintowe

Wys. x szer.  
x gł. mm

Nr art. EUR KO

5 DIN 45 252 x 145 x 195 90 00 450 195 3,75 IX77
10 DIN 45 306 x 192 x 232 90 00 450 196 6,80 IX77
20 DIN 60 399 x 231 x 294 90 00 450 197 13,20 IX77
30 DIN 45 578 x 230 x 288 90 00 450 198 15,90 IX77

Kran do wylewania
kolor naturalny z pokrętłem · do kanistrów z zakrętką DIN 45 · przyłącze 
tulejki Ø zewn. 19 mm, Ø wewn. 15 mm · odporny na kwasy i chemikalia · 
odporny na ciśnienie do 0,4 bara · do artykułów spożywczych

Wersja Gwint 
zewnętrzny 
mm

Gwint 
wewnętrzny

Nr art. EUR KO

złącze 
śrubowe 
DIN 45

19 15 90 00 450 249 6,30 IX77

Kran do wylewania
kolor naturalny z pokrętłem · do kanistrów z zakrętką DIN 60/61 · przyłącze 
tulejki Ø zewn. 19 mm, Ø wewn. 15 mm · odporny na kwasy i chemikalia · 
odporny na ciśnienie do 0,4 bara · do artykułów spożywczych

Wersja Gwint 
zewnętrzny 
mm

Gwint 
wewnętrzny 
mm

Nr art. EUR KO

złącze 
śrubowe 
DIN 60/61

19 15 90 00 450 248 6,30 IX77

Pojemnik z utwardzonego polietylenu
z polietylenu PE-HD · ochrona przed UV · z odpływem i korkiem gwintowym 
(gwint o szerokości 22 mm) · otwór u góry 50 mm · odporny na kwasy i 
chemikalia · do artykułów spożywczych · z metalowym uchwytem nośnym ·  
kolor naturalny 

Zawartość l Ø x wys. mm Nr art. EUR KO
bez skali
 5 167 x 348 90 00 450 230 18,90 IX77
10 210 x 427 90 00 450 231 24,90 IX77
25 275 x 580 90 00 450 232 45,80 IX77
ze skalą
 5 167 x 348 90 00 450 235 20,80 IX77
10 210 x 427 90 00 450 236 28,30 IX77
25 275 x 580 90 00 450 237 53,90 IX77

Kran do wylewania
kolor naturalny z pokrętłem · z szerokim gwintem 22 mm · przyłącze 
tulejki Ø zewn. 19 mm, Ø wewn. 15 mm · odporny na kwasy i chemikalia · 
odporny na ciśnienie do 0,4 bara · do artykułów spożywczych

Wersja  
mm

Gwint 
zewnętrzny 
mm

Gwint 
wewnętrzny 
mm

Nr art. EUR KO

szeroki 
gwint D 22

19 15 90 00 450 245 5,95 IX77

Kran do wylewania
z szerokim gwintem 22 mm · z tuleją przyłączeniową Ø zewn. 13 mm ·  
odporny na kwasy i chemikalia · odporny na ciśnienie do 1,5 bara · do 
artykułów spożywczych

Wersja Gwint zewnętrzny 
mm

Nr art. EUR KO

prosty 12,70 90 00 450 210 9,90 IX77
wersja wygięta 12,70 90 00 450 240 10,00 IX77

90 00 450 240

90 00 450 210
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Kurek do beczki
tworzywo sztuczne   ·z trwale uformowanym regulatorem strumienia · do 
łatwo skraplających się mediów · gwint łączący R 19,05 (¾ cal.) mm

Nr art. JS EUR KO
90 00 466 070 10 1,951) IBZ9

1) cena za szt.

Kurek do beczki
tworzywo sztuczne  · z tuleją wylotową do podłączania węża  
19,05 (¾”) mm · do łatwo skraplających się mediów · gwint łączący  
19,05 (¾ cal.) mm

Nr art. JS EUR KO
90 00 466 071 10 1,951) IBZ9

1) cena za szt.

Kurek do beczki
tworzywo sztuczne · solidne wykonanie · do trudno skraplających się 
mediów · gwint przyłączeniowy z R 50,8 mm (2”) z uszczelką z EPDM 

Nr art. EUR KO
90 00 466 072 36,70 IBZ9

Klucz do otwierania beczek
do bezpiecznego i łatwego otwierania wszystkich standardowych 
połączeń śrubowych w beczkach · wytrzymała · kuty · ulepszany cieplnie · 
lakierowany na czarno

Waga kg Nr art. EUR KO
1,0 90 00 466 074 25,30 IXZ9

Ręczna pompa tłokowa
z metalu (cynkowego odlewu ciśnieniowego) · do oleju napędowego, 
opałowego EL/L, paliw, ropy naftowej (klasa zagrożenia A I-II), środków 
przeciw zamarzaniu (nierozcieńczonych) i olejów mineralnych o niskiej 
lepkości · teleskopowa rura ssąca, długość rury ssącej 490-925 mm · 
wydajność tłoczenia: 0,25 l/skok · podłączenie gwintowe do beczki  
M 64 x 4 / 50,80 mm (2”) · komplet z zestawem węży długości  
1500 mm DN 19, przewodzące elektrycznie · zgodność z normą ATEX · 
jednostronnego działania

Wydajność/skok Gwint zewnętrzny 
mm

Nr art. EUR KO

0,25 l/suw M 64 x 4/ 50,80 (2”) 90 00 466 108 121,00 IC73

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Ręczna pompa tłokowa
z metalu (cynkowego odlewu ciśnieniowego) · do olejów do silników, 
przekładniowych, olejów hydraulicznych do SAE 80 · teleskopowa rura 
ssąca, długość rury ssącej 490-925 mm · wydajność tłoczenia: 0,25 l/skok · 
podłączenie gwintowe do beczki 50,80 mm (2 cal.) · wylew zabezpieczający 
przed kapaniem · urządzenie zamykające · Wysokość podstawienia 390 mm ·  
jednostronnego działania

Wydajność/skok Gwint zewnętrzny 
mm

Nr art. EUR KO

0,25 l/suw 50,80 (2”) 90 00 466 109 125,00 IC73

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pompa ręczna
z polichlorku winylu (PCW) i polietylenu 
(PE) · do tłoczenia chemikaliów z beczek 
i pojemników o niewielkiej objętości · 
do kwasu akumulatorowego, kwasu 
mrówkowego · długość rury ssącej 
840 mm · z zestawem węży 1,2 m · 
jednostronnego działania

Wydajność/skok Gwint zewnętrzny 
mm

Nr art. EUR KO

0,2 l/suw 50,80 (2”) 90 00 466 076 29,00 IX73

Nr art. 90 00 466 077

Materiał PP, PE, POM
Wydajność/skok 0,5 l/suw
Gwint zewnętrzny mm 50,80 (2”)

Pompa dźwigniowa z napędem ręcznym
z polipropylenu (PP), polioksymetylenu (POX) i polietylenu (PE) · do tłoczenia 
AdBlue i wody · teleskopowa rura ssąca 640-980 mm, trzyczęściowa 
dla beczki 200 l · z zestawem węży 1,5 m z zakrzywionym wylotem i 
adapterem do gwintów trapezowych 50,80 (2 cal.) mm (do beczek z 
tworzywa sztucznego)

Nr art. EUR KO
90 00 466 077 39,00 IK73
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Pompa elektryczna Hornet W 40
do transportu oleju napędowego, oleju grzewczego i środków 
zabezpieczających przed zamarznięciem chłodnicy (nierozcieńczone) · 
230 V 50 Hz, 250 W · stopień zasysania ze zintegrowaną ochroną przed 
podnoszeniem · gwint zewnętrzny M 64 x 4 i G 50,80 mm (2 cal.) · z 
wężem próżniowym z filtrem do głębokości zanurzenia do 1600 mm i 
wężem czerpalnym 4 m, DN 19 x 4 · z odgiętką sprężynową, standardowym 
zaworem czerpalnym lub automatycznym zaworem czerpalnym o 
dopuszczonej konstrukcji z przegubem obrotowym węża · poziom ochrony 
IP 44

Wyposażenie Wydajność 
tłoczenia l/min

Moc  
W

Nr art. EUR KO

standardowy  
zawór czerpalny 

40 250 90 00 466 102 249,00 IC73

automatyczny  
zawór tłoczący

35 250 90 00 466 103 387,00 IK73

90 00 466 103

Miernik przepływu
do pompy elektrycznej - zestaw 
doposażeniowy · obudowa z tworzywa 
sztucznego POM, zakres strumienia objętości 
5-120 l/min. · szer. 120 x wys. 85 x gł. 52 mm · 
średnica nominalna 25,4 mm (1”) AG · ciśnienie 
nominalne maks. 10 bar · poziom ochrony IP 65

Pasuje do Nr art. EUR KO
Hornet W 40 90 00 466 111 199,00 IC73

Pompa elektryczna Hornet W 85 H
do transportu oleju napędowego, oleju grzewczego EL/L i środków 
zabezpieczających przed zamarznięciem chłodnicy (nierozcieńczone) ·  
230 V 50 Hz, 950 W · z pompą hybrydową z pompą łopatkową i wirnikową ·  
gwint G 50,80 mm (2”) · wraz z wężem zasysającym DN 25 z filtrem do 
głębokości zanurzania do 1600 mm i wężem czerpalnym 4 m, DN 19 x 4 
wraz z pojemnikiem do ociekania · z automatycznym zaworem czerpalnym o 
dopuszczonej konstrukcji A 2010 z przegubem obrotowym · poziom ochrony 
IP 44

Wyposażenie Wydajność 
tłoczenia l/min

Moc  
W

Nr art. EUR KO

automatyczny 
zawór tłoczący

68 950 90 00 466 098 561,00 IC73

Miernik przepływu
do pompy elektrycznej - zestaw doposażeniowy · obudowa z tworzywa 
sztucznego POM, zakres strumienia objętości 5-120 l/min. · szer. 120 x wys. 
85 x gł. 52 mm · średnica nominalna 25,4 mm (1”) AG · ciśnienie nominalne 
maks. 10 bar · poziom ochrony IP 65

Pasuje do Nr art. EUR KO
Hornet W 85 H 90 00 466 112 199,00 IC73

Pompa elektryczna Hornet W 85 H INOX
do tłoczenia AdBlue z 200 l beczek z tworzywa sztucznego · 230 V 50 Hz, 
550 W · samozasysająca pompa z pompą hybrydową z pompą łopatkową i 
wirnikową · z automatycznym zaworem czerpalnym A 2003-KS, tworzywo 
sztuczne (bez zapadki ustalające) z elektronicznym miernikiem przepływu 
FMT 3, nie do cechowania · gwint G 50,80 mm (2”) · długość rury ssącej 
1000 mm i wąż do czerpania 8 m · uchwyt pistoletu dystrybutora z 
pojemnikiem do ociekania · z adapter 50,80 (2 cal.) mm z gwintem piłowym 
S70 x 6 i S56 x 4 x 50,80 (2 cal.) mm BSP I · poziom ochrony IP 54

Wyposażenie Wydajność 
tłoczenia l/min

Moc  
W

Nr art. EUR KO

automatyczny 
zawór tłoczący

48 550 90 00 466 113 769,00 IC73

Bezpieczny pojemnik do substancji łatwopalnych
okrągły · z blachy stalowej · wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz 
wysokiej jakości lakier proszkowy · samozamykający otwór wylewowy ·  
automatyczne wyrównanie nadciśnienia · wbudowany układ odcięcia 
płomienia ze stali szlachetnej · bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki 
dźwigni włączającej lub swobodnie uchylnemu uchwytowi · wysoka 
stabilność · oznakowanie na pojemnik zawarte w zestawie

Wersja Zawartość  
l

Ø x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

z dźwignią 
włączającą

 1,0 117 x 210 90 00 466 755 79,00 IB08

bez dźwigni 
włączającej

 4,0 241 x 279 90 00 466 756 81,00 IB08

bez dźwigni 
włączającej

 7,5 241 x 349 90 00 466 757 84,50 IB08

bez dźwigni 
włączającej

 9,5 298 x 292 90 00 466 758 88,00 IB08

bez dźwigni 
włączającej

19,0 298 x 429 90 00 466 759 92,00 IB08

Pojemnik na substancje łatwopalne
z blachy stalowej · wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej 
jakości lakier proszkowy · samozamykający otwór zalewowy i wylewowy ·  
automatyczna kompensacja nad- i podciśnienia w zakresie od 0,2 do 0,35 
barów · wbudowany układ odcięcia płomienia ze stali szlachetnej ·  
bezpieczna i wygodna obsługa z dźwignią włączającą oraz uchwytem do 
precyzyjnej kontroli przepływu podczas procesu napełniania · wysoka 
stabilność · oznakowanie na pojemnik zawarte w zestawie

Zawartość  
l

Ø x wys. 
mm

Ø węża x dł. 
w mm

Nr art. EUR KO

 4,0 241 x 267 16 x 229 90 00 466 750 101,00 IX08
 7,5 241 x 337 16 x 229 90 00 466 751 104,50 IX08
 9,5 298 x 305 25 x 229 90 00 466 752 122,50 IX08
19,0 298 x 445 25 x 229 90 00 466 753 126,50 IX08
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Pojemnik z nawilżaczem do rozpuszczalników
z blachy stalowej · wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej 
jakości lakier proszkowy · idealny do oszczędnego nasączania ścierek 
podczas mycia · mechanizm pompy wykonany z mosiądzu · sprężynująco 
osadzona misa do nasączania z wygaszaczem płomienia · oszczędne 
pobieranie płynów do czyszczenia, zbędny płyn powraca do pojemnika ·  
pojemnik zmniejsza do minimum wydostawanie się oparów · wysoka 
stabilność · oznakowanie na pojemnik zawarte w zestawie

Zawartość  
l

Ø x wys. 
mm

Ø talerza 
impregnacyj-
nego mm

Nr art. EUR KO

0,5 120 x 135  70 90 00 466 735 73,00 IB08
1,0 185 x 143 128 90 00 466 736 66,00 IB08
1,0 141 x 210 128 90 00 466 737 89,00 IB08
2,0 185 x 187 128 90 00 466 738 71,00 IB08
4,0 185 x 267 128 90 00 466 739 78,50 IB08

Pojemnik z dozownikiem na rozpuszczalnik
z blachy stalowej  ·wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej 
jakości lakier proszkowy · idealny do czyszczenia małych elementów 
lub zanurzania przedmiotów obrabianych · wspomagane sprężyną sito 
zanurzeniowe, służące jednocześnie jako wygaszacz płomienia · dozowane, 
efektywne wykorzystanie rozpuszczalników · bezpieczeństwo poprzez 
zintegrowane zabezpieczenie krawędzi · oznakowanie na pojemnik zawarte 
w zestawie

Zawartość l Ø x wys. mm Nr art. EUR KO
1,0 124 x 140 90 00 466 725 62,00 IX08
2,0 238 x  83 90 00 466 726 68,50 IX08
4,0 238 x 114 90 00 466 727 71,00 IX08
8,0 292 x 149 90 00 466 728 123,50 IX08

Pojemnik do przechowywania zaolejonego czyściwa
z blachy stalowej  ·wewnętrzna powłoka z cyny, na zewnątrz wysokiej 
jakości lakier proszkowy · zmniejsza do minimum wydostawanie się 
oparów · szybkie ustawienie na stanowisku pracy · otwieranie pedałem 
nożnym, pokrywa samo zamykająca · krawędź przy podstawie z otworami 
napowietrzającymi, co zapobiega powstawaniu samozapłonu zawartości

Zawartość l Ø x wys. mm Nr art. EUR KO
20 300 x 400 9000 466 742 99,00 IB08
34 360 x 460 9000 466 743 112,00 IB08
52 410 x 510 9000 466 744 137,00 IB08
80 470 x 600 9000 466 745 209,00 IB08

Pojemnik na surowce wtórne
Pojemność 60 l  ·bez pokrywy · odporny na pęknięcia, nawet w trudnych 
warunkach wewnątrz i na zewnątrz · kolorowe pokrywy (akcesoria) ułatwiają 
segregację śmieci

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor obudowy Nr art. EUR KO

635 x 279 x 558 kolor szary 90 00 468 559 47,00 ICE2

Pokrywa
dla pojemnika na surowce wtórne 60 l · z odpornego polietylenu 
(polietylen)

Szer. x gł. x 
wys. mm

Kolor Wersja Nr art. EUR KO

290 x 520 x 70 szary z uchwytem 90 00 468 561 35,90 ICE2

290 x 520 x 70 żółty z uchwytem 90 00 468 562 35,90 ICE2
290 x 520 x 70 zielony do wrzucania 

butelek
90 00 468 563 35,90 ICE2

290 x 520 x 70 niebieski do wrzucania 
papieru

90 00 468 564 35,90 ICE2

Wózek do kosza na śmieci
do pojemnika na surowce wtórne · można ustawiać jeden na drugim w 
celu ułatwienia transportu

Wys. x szer. x 
gł. mm

Dla 
zawartości l

Wersja Nr art. EUR KO

280 x 380 x 600 60 4 kółka 
skrętne

90 00 468 569 83,00 IBE2
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Pojemnik na surowce wtórne
zawartość 40 l · korpus biały · z odpornego polietylenu (PE) ∙ pokrywa z 
kolorową klapą wrzutową ∙ łatwe opróżnianie dzięki zdejmowanej pokrywie ∙ 
do segregacji odpadów i recyklingu materiałów

Klapa wrzutowa Wys. x szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

- 590 x 320 x 360 90 00 468 657 27,00 IK41

kolor zielony 747 x 320 x 366 90 00 468 641 39,00 IK41

żółty 747 x 320 x 366 90 00 468 642 39,00 IK41

kolor niebieski 747 x 320 x 366 90 00 468 643 39,00 IK41

kolor biały 747 x 320 x 366 90 00 468 645 39,00 IK41

kolor szary 747 x 320 x 366 90 00 468 646 39,00 IK41

Pojemnik na surowce wtórne
zawartość 60 l · do zbierania surowców wtórnych · ze stabilnego 
polipropylenu (PP) · kolorowe pokrywy (akcesoria) ułatwiają segregację 
śmieci 

Wys. x szer. x 
gł. mm

Wersja Kolor  
obudowy

Nr art. EUR KO

600 x 280 x 590 bez pokrywy, 
przystosowany 
do artykułów 
spożywczych

kolor  
szary

90 00 468 678 39,00 IC41

Pokrywa
dla pojemnika na surowce wtórne 60 l  ·różne kolory · z uchwytami do 
łatwego zdejmowania · ze stabilnego polipropylenu (PP)

Kolor Wersja Nr art. EUR KO

zielony do produktów 
spożywczych

90 00 468 655 17,90 IE41

żółty do produktów 
spożywczych

90 00 468 662 17,90 IE41

niebieski do produktów 
spożywczych

90 00 468 663 17,90 IE41

szary do produktów 
spożywczych

90 00 468 664 17,90 IE41

Podwozie jezdne
dla pojemnika na surowce wtórne 60 l · 
z czterema kółkami skrętnymi ·  
z metalu lakierowanego na biało

Wys. x szer. x 
gł. mm

Dla 
zawartości l

Wersja Nr art. EUR KO

180 x 470 x 260 60 4 kółka 
skrętne

90 00 468 665 53,90 IX41

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik do zbierania odpadów i surowców wtórnych
zawartość 60 l · wykonane z wytrzymałego polietylenu

Kolor Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

szary 590 x 285 x 555 90 00 468 800 27,90 IX59

żółty 590 x 285 x 555 90 00 468 801 27,90 IX59

zielony 590 x 285 x 555 90 00 468 802 27,90 IX59

czerwony 590 x 285 x 555 90 00 468 803 27,90 IX59

niebieski 590 x 285 x 555 90 00 468 804 27,90 IX59

Pokrywa
pasuje do pojemników do zbierania odpadów i surowców wtórnych · 
wysokość 35 mm

Dla zawartości l Kolor Nr art. EUR KO

60 szary 90 00 468 810 15,70 IX59

60 żółty 90 00 468 811 15,70 IX59

60 zielony 90 00 468 812 15,70 IX59

60 czerwony 90 00 468 813 15,70 IX59

60 niebieski 90 00 468 814 15,70 IX59

Pojemnik do zbierania odpadów i surowców wtórnych
zawartość 90 l · wykonane z wytrzymałego polietylenu

Kolor Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

szary 600 x 485 x 510 90 00 468 830 43,50 IX59

żółty 600 x 485 x 510 90 00 468 831 43,50 IX59

zielony 600 x 485 x 510 90 00 468 832 43,50 IX59

czerwony 600 x 485 x 510 90 00 468 833 43,50 IX59

niebieski 600 x 485 x 510 90 00 468 834 43,50 IX59

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pokrywa
pasuje do pojemników do zbierania odpadów i surowców wtórnych · 
wysokość 35 mm

Dla zawartości l Kolor Nr art. EUR KO

90 szary 90 00 468 840 19,90 IX59

90 żółty 90 00 468 841 19,90 IX59

90 zielony 90 00 468 842 19,90 IX59

90 czerwony 90 00 468 843 19,90 IX59

90 niebieski 90 00 468 844 19,90 IX59
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Wózek do kosza na śmieci
pasuje do pojemników do zbierania odpadów i surowców wtórnych · kolor 
ciemnoszary · 4 kółka skrętne · prześwit nad posadzką 80 mm

Dla zawartości l Wersja Nr art. EUR KO

60 z miękkimi kółkami 90 00 468 829 35,80 IX59

90 z miękkimi kółkami 90 00 468 859 39,10 IX59

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów Kosz na odpady

z kółkami · korpus beżowy · pokrywę można zdemontować · łatwiejsza 
obsługa dzięki ergonomicznym uchwytom · cofnięte koła dla zaoszczędzenia 
miejsca przechowywania · kółka wysuwane dla lepszej stabilności · 
zawartość 100 l

Kolor pokrywy Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

kolor zielony 860 x 560 x 520 90 00 466 149 56,30 IXE2

kolor niebieski 860 x 560 x 520 90 00 466 150 56,30 IXE2

żółty 860 x 560 x 520 90 00 466 151 56,30 IXE2

beżowy 860 x 560 x 520 90 00 466 152 56,30 IXE2

kolor czerwony 860 x 560 x 520 90 00 466 153 56,30 IXE2

kolor czarny 860 x 560 x 520 90 00 466 154 56,30 IXE2

Wiadro na śmieci
blacha stalowa, ocynkowana ogniowo  · zgodność z DIN EN ISO 1461 · do bezpyłowego opróżnienia · wszystkie 
okucia trwale połączone z pokrywą lub korpusem · wysoka odporność na korozję dzięki ocynkowaniu ogniowemu

Zawartość  
l

Wys. całkowita 
mm

Ø u góry  
mm

Wersja Waga kg Nr art. EUR KO

35 480 385 z uchem 6,7 90 00 466 100 93,50 IBA9

50 700 385 bez ucha 7,8 90 00 466 101 108,00 IBA9

Wiadro na śmieci
tworzywo sztuczne, wysokowartościowy polietylen niskociśnieniowy · kolor antracytowy · z uchem · zgodny z DIN 
6628 · do bezpyłowego opróżnienia · dobre opróżniane dzięki stożkowemu kształtowi pojemnika · odporny na działanie 
kwasów, ługu i warunków atmosferycznych · bezszwowe wykonanie, brak ostrych krawędzi

Zawartość  
l

Wys. całkowita 
mm

Ø u góry  
mm

Wersja Waga kg Nr art. EUR KO

35 525 388 z uchem 2,4 90 00 466 105 43,50 IUG1

50 730 388 z uchem 3,1 90 00 466 107 49,00 IUG1

Zawartość l Nr art.
szary antracyt

Nr art.
zielony

Nr art.
niebieski

Nr art.
brązowy

Nr art.
żółty

Nr art.
czerwony

EUR KO

80 90 00 466 092 90 00 466 093 90 00 466 094 90 00 466 095 90 00 466 097 90 00 466 096 59,00 IUG1

120 90 00 466 115 90 00 466 116 90 00 466 117 90 00 466 120 90 00 466 118 90 00 466 119 61,00 IUG1

240 90 00 466 125 90 00 466 126 90 00 466 127 90 00 466 130 90 00 466 128 90 00 466 129 81,00 IUG1

Duży pojemnik na śmieci
HDPE  · zgodny z DIN 840 · z nieulegającego rozkładowi, odpornego na chemikalia HDPE · dwa płynnie obracające 
się kółka z pełnej gumy Ø 200 mm · przednia krawędź pojemnika wyposażona w uchwyty do ciągnięcia i podparcia 
oraz przetłoczenia w formie kratki zwiększające obciążalność · listwa grzebieniowa zwiększająca bezpieczeństwo przy 
opróżnianiu · niska waga · łatwy w czyszczeniu
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Obręcz mocująca
do worków na śmieci · ocynkow.  ·  
odpowiednie do MGB 120 i 240 
litrów · obręcz jest mocowana do 
uchwytu pojemnika na odpady · 
doskonałe w przypadku odpadów 
wilgotnych

Wersja Nr art. EUR KO

do dużych pojemników na śmieci 120 l 90 00 466 132 32,00 IBH7

do dużych pojemników na śmieci 240 l 90 00 466 133 36,50 IBH7

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Kosz na odpady
pojemnik z tworzywa ze 
szczelnie zamykaną pokrywą ·  
zaprojektowany specjalnie 
do odpadów organicznych · 
Pojemność 10 l · szer. 205 x głęb.  
276 x wys. 309 mm

Materiał Kolor Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne zielony 90 00 467 120 7,15 IKG1

tworzywo sztuczne brązowy 90 00 467 121 7,15 IKG1

Duży pojemnik na śmieci
blacha stalowa  · dobra ochrona antykorozyjna dzięki ocynkowaniu 
ogniowemu · stopniowe otwieranie pokrywy poprzez samoczynną i 
bezobsługową blokadę · specjalne sprężyny naciągowe ułatwiające 
otwieranie pokrywy · z zabezpieczeniem przed dziećmi zgodnie z 
normą EN 840-6 · gumowa osłona chroniąca dłonie przed skaleczeniem 
i uszczelniająca pokrywę · dodatkowe wzmocnienie narożników od strony 
napełniania · 4 bezpieczne kółka skrętne z ogumienie pełnym, obrotowe 
o 360° · maksymalne obciążenie jednego kółka: 205 kg · blokada kół oraz 
układu kierowania

Zawartość m³ Waga kg Nr art. EUR KO

1,1 131 90 00 466 136 745,00 IRG1

Duży pojemnik na śmieci
HDPE  · kolor zielony  · przystosowany do opróżniania przez śmieciarki 
z uchwytem grzebieniowym i zgodnego z normą DIN · ze specjalnie 
zaprojektowanego polietylenu ND · nieulegający rozkładowi · odporny 
na mróz, wysoką temperaturę i chemikalia · odporny na działanie 
promieniowania ultrafioletowego · niski ciężar własny · seryjnie wyposażony 
w centralną blokadę kół (oba koła dłuższego boku blokowane dźwignią 
nożną) · z zabezpieczeniem przed dziećmi zgodnie z normą EN 840-6 · 4 
kółka skrętne z ogumieniem pełnym obrót o 360 °, zamykane od czoła w 
kierunku jazdy · łatwe otwieranie pokrywy z możliwością jej zablokowania 
pod 3 kątami · listwa chroniąca przed skaleczeniem, brak ostrych krawędzi

Zawartość m³ Waga kg Nr art. EUR KO

1,1 65 90 00 466 145 525,00 IXG1

Kosz na odpady
stabilna rura ze stopu lekkiego, szara · w komplecie z mocowaniem, ramą 
montażową do zamocowania worków 60/70 l · barwna pokrywa składana ·  
dzięki dołączonym uchwytom łączącym można łączyć wiele stojaków w 
jedno stanowisko zbiorcze

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor pokrywy Nr art. EUR KO

800 x 400 x 400 kolor niebieski 90 00 466 280 49,00 IX30

800 x 400 x 400 kolor szary 90 00 466 282 49,00 IX30

800 x 400 x 400 żółty 90 00 466 283 49,00 IX30

komplet bez worka na odpady 

Kosz na odpady
stacjonarny i mobilny  · do worków na odpady 120 l · stojak z aluminium ·  
pokrywa składana, ramka pokrywy (z gumowym pierścieniem do 
mocowania worków) i płytą podstawy z tworzywa sztucznego szarą · 
dowolnie rozszerzalna dzięki systemowi zatrzasków · z naklejkami · wersja 
mobilna z 4 kółkami skrętnymi

Wys. x szer. x gł. mm Wersja Nr art. EUR KO

 970 x 430 x 450 stacjonarny 90 00 466 690 46,90 IX66

1030 x 430 x 450 przestawny 90 00 466 693 52,50 IX66

komplet bez worka na odpadykomplet bez worka na odpady

Kosz na odpady
na 120 litrowe worki z tworzywa 
sztucznego lub papieru · rama z rur 
stalowych · Ø otworu wrzutowego 350 
mm · z pokrywą z tworzywa sztucznego 
(KS) lub z pokrywą metalową (ME)

Wys. x szer. x 
gł. mm

Kolor 
pokrywy 

Podsta-
wa

Nr art. EUR KO

980 x 500 x 530 kolor srebrny 
(tworzywo 
sztuczne) 

ocyn-
kow.

90 00 466 300 58,00 IXH7

980 x 500 x 530 ocynkowana 
(metal) 

ocyn-
kow.

90 00 466 305 71,00 IXH7

980 x 500 x 530 żółty (tw. 
szt.) 

kolor 
szary

90 00 466 302 61,00 IXH7

zestaw bez worka na 
śmieci
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Kosz na odpady
na 120 litrowe worki z tworzywa sztucznego lub papieru · stelaż z rur 
stalowych, cynkowany ogniowo  · możliwość ustawiania piętrowego ·  
z zaciskiem · Ø otworu wrzutowego 340 mm · pokrywa z tworzywa 
sztucznego, srebrna · z dolną wkładką

Wysokość mm Waga kg Nr art. EUR KO

960 7 90 00 466 306 99,00 IBH7

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. 
akcesoriów

Kosz na odpady
przestawny · do worków 120 l · podstawa z rury stalowej, lakierowana 
proszkowo, jasnoszary, RAL 7035 · pokrywa z tworzywa sztucznego, czarna 
i urządzenie zaciskowe · Ø otworu wrzutowego 340 mm · 2 pełne kółka 
gumowe, Ø 150 mm

Wys. x szer. x gł. mm Waga kg Nr art. EUR KO

960 x 500 x 500 9 90 00 466 322 102,00 IX49

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. 
akcesoriów

Kosz na odpady
do mocowania na ścianie  ·do worków z tworzywa lub papierowych 120 
l · z pokrywą z tworzywa sztucznego (KS) lub ocynkowaną pokrywą ze stali 
(ME) oraz z obręczą zaciskową · uchwyt stalowy ocynkowany lub malowany 
proszkowo na szaro · szer. 400 x gł. 510 mm

Uchwyt Kolor 
pokrywy

Ø otworu 
wrzutowe-
go mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

kolor 
szary 

żółty (tw. 
szt.)

350 4,0 90 00 466 314 50,00 IBH7

ocyn-
kow. 

kolor 
srebrny 
(tworzywo 
sztuczne)

350 4,0 90 00 466 312 51,00 IBH7

ocyn-
kow. 

ocynkowana 
(metal)

350 6,8 90 00 466 311 59,00 IBH7

Kosz na odpady
wytrzymały, odporny na uderzenia stelaż rurowy, powierzchnia cynkowana 
galwanicznie · pokrywa z tworzywa sztucznego z obręczą zaciskową do 
mocowania worka · z kolorową pokrywą do segregacji surowców wtórnych ·  
otwór wrzutowy o Ø 335 mm

Na worki o 
pojemności l

Kolor 
pokrywy

Wys. x szer. x 
gł. mm

Nr art. EUR KO

120 żółty 950 x 530 x 530 90 00 466 318 39,90 IXI4

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. 
akcesoriów

Kosz na odpady
wytrzymały, odporny na uderzenia stelaż rurowy, powierzchnia cynkowana 
galwanicznie · pokrywa z tworzywa sztucznego prostokątna z obręczą 
zaciskową do mocowania worka

Na worki o 
pojemności l

Kolor 
pokrywy

Wys. x szer. 
x gł. mm

Nr art. EUR KO

70-120 żółty 810 x 370 
x 410

90 00 466 315 33,90 IXI4

70-120 kolor  
czarny

810 x 370 
x 410

90 00 466 319 33,90 IXI4

70-120 kolor  
czarny/żółty

810 x 660 
x 410

90 00 466 320 44,10 IXI4

70-120 kolor żółty/
niebieski/
czarny

810 x 960 
x 410

90 00 466 321 56,00 IXI4

90 00 466 321 komplet bez 
worka na odpady

90 00 466 320 komplet bez 
worka na odpady

90 00 466 31990 00 466 315

Kosz na odpady
z wytrzymałego uchwytem worka na śmieci · na 
120-litrowe worki · z tworzywa ABS, szary · zakładanie i 
wyjmowanie worków przez otwarte drzwiczki przednie ·  
bardzo duża klapa wrzutowa · w komplecie zestaw 
naklejek do segregacji odpadów

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

1100 x 500 x 450 90 00 466 697 163,00 IX66

Zestaw kółek
łatwy montaż przy pojemniku · w komplecie uchwyt z materiałem do 
mocowania

Nr art. EUR KO

90 00 466 698 47,00 IX66

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akcesoriów
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Kosz na odpady
stacjonarny · do wielkogabarytowych odpadów, np. styropianu itp. · stojak z 
rury czworokątnej · malowany proszkowo, antracytowy-mika żelazna DB703

Wys. x szer. x 
gł. mm

Na worki o 
pojemności l

Waga 
kg

Nr art. EUR KO

1230 x 730 x 685 1000 16 90 00 466 083 155,00 IXA9

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akcesoriów

Skrzynia na czyściwo
z ocynkowanej blachy stalowej · model zaopatrzony w pokrywę 
uchylną, chroniącą przed ogniem i eksplozją · górna część demontowana · 
wpuszczane uchwyty z tworzywa z dwóch stron · zawartość 73 l

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

680 x 400 x 400 kolor czerwony, 
RAL 3000

90 00 466 600 161,00 IXF9

680 x 400 x 400 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
błękitny gencja-
nowy, RAL 5010

90 00 466 604 161,00 IXF9

Kosz na odpady Pushboy
pojemność 50 l · korpus i pokrywa ze stali nierdzewnej lub z powlekanej 
blachy stalowej · wkład z ocynkowanej ogniowo blacha stalowa · 
samozamykająca uchylna pokrywa ze stali nierdzewnej chroniąca przed 
zapachami · gumowy pierścień przypodłogowy chroniący podłogę i dywany

Ø x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

390 x 755 nowego srebra 90 00 468 677 130,00 IXI5

390 x 755 grafitowy 90 00 468 680 130,00 IXI5

Pojemnik na odpady
zawartość 60 l · pokrywa i podstawa o wysokiej wytrzymałości czarnego 
tworzywa szt. · obudowa z blachy stalowej powlekanej proszkowo lub stali 
nierdzewnej · dwuczęściowa pokrywa uchylna zamyka się automatycznie, 
zablokowanie do pełnego otwarcia pokrywy uchylnej możliwe · z ramką 
zaciskową do mocowania worka · podstawa z 4 stopami antypoślizgowymi · 
zestaw w stanie rozmontowanym, łatwy montaż

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

770 x 340 x 260 biały 90 00 463 435 64,50 IX66

770 x 340 x 260 srebrny 90 00 463 436 64,50 IX66

770 x 340 x 260 czarny 90 00 463 437 64,50 IX66

770 x 340 x 260 stal nierdzewna 90 00 463 438 86,00 IX66

Piasek kwarcowy srebrny
do wszystkich typów popielniczek, zawartość ok. 25 kg

Nr art. EUR KO

90 00 468 230 29,00 IBH7

Popielniczka
z blachy stalowej  · powlekana, stabilna, odporna, solidna konstrukcja · waga 
5 kg · z ocynkowanym sitem i wkładem do redukcji piasku

Ø x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

400 x 730 szary antracyt 90 00 468 654 78,00 ICH7

400 x 730 niebieski goryczka 90 00 468 658 78,00 ICH7

400 x 730 zielony 90 00 468 652 78,00 ICH7

400 x 730 czerwony 90 00 468 653 78,00 ICH7

400 x 730 antyczne srebro 90 00 468 661 78,00 ICH7

400 x 730 srebrny 90 00 468 656 78,00 ICH7

Popielniczka
z blachy stalowej  · powlekanie proszkowe · z nakładaną misą z aluminium 
do napełnienia piaskiem · wkładane sito z metalu z profilem ochronnym

Ø x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

405 x 770 antracytowy 90 00 468 700 85,00 ICG8

405 x 770 niebieski 90 00 468 701 85,00 ICG8

405 x 770 czerwony 90 00 468 702 85,00 ICG8

405 x 770 nowego srebra 90 00 468 703 85,00 ICG8

Popielnik wielofunkcyjny
ze zbiornikiem na odpady · z ocynkowanej blachy stalowej · z sitkiem i 
wyjmowanym wkładem popielniczki z aluminium · otwór wrzutowy z 
zabezpieczeniem krawędzi

Ø x wys. 
mm

Kolor Zawartość l Nr art. EUR KO

270 x 640 nowego 
srebra

30 90 00 468 070 85,40 IXI5

270 x 640 antracytowy 30 90 00 468 057 85,40 IXI5

320 x 730 nowego 
srebra

50 90 00 468 071 109,00 IXI5

320 x 730 antracytowy 50 90 00 468 058 109,00 IXI5



Zawartość l Wykonanie pokrywy Wkład Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

2 x 11 tworzywo sztuczne kolor czarny 440 x 320 x 250 90 00 466 259 49,90 IX66

3 x 11 tworzywo sztuczne kolor czarny 440 x 470 x 250 90 00 466 260 59,90 IX66

Kosz na odpady z pedałem
obudowa z powlekanej proszkowo blachy stalowej, srebrna · pokrywa z tworzywa sztucznego, kolor szary łupkowy · z 
pojemnikami wewnętrznymi z tworzywa sztucznego w kolorze szarym łupkowym · szeroki pedał wykonany z tworzywa 
sztucznego w kolorze szarym łupkowym, wewnętrzny mechanizm pedału · z naklejkami barwnymi do oznaczania 
rodzajów odpadów

Zawartość l Wersja Waga kg Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

35 jednostka bazowa 4,5 570 x 350 x 415 90 00 466 134 62,00 IX66

35 jednostka modułowa 4,1 570 x 350 x 415 90 00 466 135 56,50 IX66

Pojemnik na surowce wtórne
solidna rama wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS), mleczny szary, RAL 7047 · szeroko otwierana 
pokrywa, zakurzony szary, RAL 7037 · z wyjmowanym pojemnikiem wewnętrznym z tworzywa sztucznego, kolor 
sygnałowy szary RAL 7004 · z naklejkami barwnymi do oznaczania rodzajów odpadów · jako jednostka modułowa może 
być dowolnie rozbudowany

Zawartość l Kolor korpusu Kolor pokrywy Ø x wys. mm Nr art. EUR KO

 4 kolor biały kolor biały 180 x 270 90 00 463 324 35,00 IK66

12 kolor biały kolor biały 280 x 360 90 00 463 325 44,50 IK66

18 kolor biały kolor biały 280 x 530 90 00 463 326 59,00 IK66

Kosz na odpady z pedałem
obudowa i pokrywa blacha stalowa · z ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym · ciche zamykanie pokrywy · duża 
podstawa z trzema stopami antypoślizgowymi · mechanizm otwierania schowany wewnątrz obudowy

9/52

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Popielnik wielofunkcyjny
metalowa z ocynkowanym zbiornikiem wewnętrznym · z ocynkowanym sitkiem i wyjmowanym wkładem popielniczki 
z aluminium · otwór wrzutowy z zabezpieczeniem krawędzi · z wypełnieniem piaskiem 1,5 kg · wyjmowany pojemnik 
wewnętrzny zawartość 25 l

Ø x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

260 x 620 srebrny 90 00 468 120 98,70 IX41

260 x 620 antracytowy 90 00 468 121 98,70 IX41

260 x 620 czarny 90 00 468 122 98,70 IX41
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zawartość l Kolor korpusu Kolor pokrywy Ø x wys. mm Nr art. EUR KO

 4 polerowany polerowany 180 x 270 90 00 463 327 43,00 IK66

12 polerowany polerowany 280 x 360 90 00 463 328 61,00 IK66

18 polerowany polerowany 280 x 530 90 00 463 329 73,00 IK66

Kosz na odpady z pedałem
obudowa i pokrywa stal szlachetna · z ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym · ciche zamykanie pokrywy · duża 
podstawa z trzema stopami antypoślizgowymi · mechanizm otwierania schowany wewnątrz obudowy

Kosz na odpady z pedałem
zawartość 13 l lub 25 l  ·korpus i pokrywa wykonane z blachy stalowej, powlekane proszkowo lakierowane na biało · 
pojemnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego lub ocynkowany

Zawartość l Wkład Ø x wys. mm Nr art. EUR KO

13 tworzywo sztuczne 270 x 410 90 00 467 059 29,00 IXI5

25 blacha stalowa, ocynkowana ogniowo 310 x 500 90 00 467 060 50,50 IXI5

Kosz na odpady z pedałem
zawartość 13 l  ·korpus i pokrywa ze stali szlachetnej · pojemnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego 

Kolor korpusu Kolor pokrywy Ø x wys. mm Nr art. EUR KO

matowy matowy 270 x 410 90 00 467 062 46,50 IXI5

Kosz na odpady z pedałem
Zawartość 32 l · korpus i pokrywa z blacha stalowa, malowane proszkowo · z ocynkowanym pojemnikiem 
wewnętrznym

Ø x wys. mm Nr art. EUR KO

310 x 570 90 00 467 072 67,00 IXI5
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Kosz na odpady Multi-Box
zawartość 2 x 15 l · 2-krotna separacja, do szafek w podbudowie od 300 mm · dzięki połączeniu systemów jest również 
możliwa 4-krotna separacja · wiadra mają bardzo duże pojemności 2 razy po 15 litrów · one są ułożone w rzędzie i leżą w 
szynie do wysuwania · konstrukcja ramy składa się z blachy stalowej, kremowo białej i jest odporna na ścieranie · kosz na 
odpady i pokrywa wykonane są z trwałego, łatwego do czyszczenia tworzywa sztucznego  · łatwy montaż

Wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. EUR KO

460 x 260 x 510 szary 90 00 463 418 73,00 IX66

Szer. x dł. mm Zawartość l Materiał Grubość µm Kolor Zawartość każdego kartonu szt. Szt. na rolkę Nr art. EUR KO

450 x  520  16 ND-PE   7 przeźroczysta 2000 50 90 00 466 360 40,801) IC12

490 x  600  24 ND-PE   7 przeźroczysta 2000 50 90 00 466 361 55,901) IC12

630 x  740  60 ND-PE   7 przeźroczysta 2000 50 90 00 466 362 82,601) IC12

575 x 1000  70 HD-PE  23 niebieski  500 50 90 00 466 506 84,001) IC12

575 x 1000  70 LD-PE  50 niebieski  250 25 90 00 466 511 53,001) IC12

575 x 1000  70 LD-PE  50 żółty  250 25 90 00 466 510 52,201) IC12

575 x 1000  70 LD-PE  50 przeźroczysta  250 25 90 00 466 509 53,001) IC12

575 x 1000  70 LD-PE  50 czarny  250 25 90 00 466 507 53,001) IC12

800 x 1000 100 HD-PE  20 niebieski  500 50 90 00 466 505 109,501) IC12

700 x 1100 120 HD-PE  23 niebieski  500 50 90 00 466 500 108,001) IC12

700 x 1100 120 HD-PE  23 przeźroczysta  500 50 90 00 466 502 105,401) IC12

700 x 1100 120 LD-PE  60 niebieski  250 25 90 00 466 515 59,801) IC35

700 x 1100 120 LD-PE  60 żółty  250 25 90 00 466 512 71,301) IC12

700 x 1100 120 LD-PE  60 czerwony  250 25 90 00 466 513 71,301) IC12

700 x 1100 120 LD-PE  60 zielony  250 25 90 00 466 514 71,301) IC12

700 x 1100 120 LD-PE  60 przeźroczysta  250 25 90 00 466 517 71,301) IC12

700 x 1100 120 LD-PE  60 czarny  250 25 90 00 466 516 70,901) IC12

700 x 1100 120 LD-PE 100 szary  150 90 00 466 518 67,801) ICZ9
1) cena za JS

Worek z tworzywa sztucznego
z polietylenu (PE) · materiał LD-PE wykonany z recyklingowego PE · HD i LD-PE zachowują się na składowiskach 
odpadów całkowicie neutralnie dla wód gruntowych · podczas spalania nie są uwalniane żadne szkodliwe spaliny, 
bezproblemowe spalanie jest w związku z tym zapewnione, ponieważ PE składa się z elementów takich jak węgiel i 
wodór 
 
HD-PE = tworzone w procesie niskociśnieniowym, lepkie i elastyczne, o wysokiej odporności na przebicia 
LD-PE = tworzone w procesie wysokociśnieniowym, łatwo ulega obciążeniu i jest miękkie, dzięki temu po 
przebiciu nie rozdziera się dalej

Kosz na odpady Compact-Box
pojemność 15 l  ·pojemnik na odpady może być zamontowany we wszystkich szafkach dolnych - nawet szafkach 
narożnych z drzwiami na zawiasach od szerokości 400 mm z lewej lub z prawej · jego zaletą jest pozbawiona sprężyny 
obrotowo-uchylna pokrywa, ponieważ przy otwieraniu drzwi przechyla się on automatycznie do tyłu · montaż oraz 
demontaż nie stanowią problemu

Wys. x szer. x gł. mm Materiał Kolor Wykonanie pokrywy Kolor pokrywy Nr art. EUR KO

365 x 290 x 310 blacha stalowa biały tworzywo sztuczne kolor biały 90 00 463 412 34,50 IX66

365 x 290 x 310 stal nierdzewna - tworzywo sztuczne kolor czarny 90 00 463 414 41,50 IX66
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Worek z tworzywa sztucznego
z taśmą ściągającą · kolor niebieski · z polietylenu o małej gęstości

Szer. x dł.  
mm

Zawartość  
l

Materiał Grubość  
µm

Zawartość każdego kartonu 
szt.

Szt. na rolkę Nr art. EUR KO

700 x 1050 120 LD-PE 45 250 25 90 00 466 535 54,901) IK12
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Szer. x dł.  
mm

Zawartość  
l

Materiał Grubość  
µm

Zawartość każdego kartonu 
szt.

Nr art. EUR KO

500/450 x 1250 120 LD-PE 100 100 90 00 466 519 81,501) IU12

650/550 x 1350 240 LD-PE 100  50 90 00 466 520 58,301) IU12

650/550 x 1600 400 LD-PE 100  50 90 00 466 540 74,101) IU12
1) cena za JS

Worek z tworzywa sztucznego
pasuje do dużych pojemników na śmieci 120 l i 240 l i do styropianowego pojemnika na odpady   ·kolor szary · z 
polietylenu o małej gęstości  

Worek z tworzywa sztucznego
przeźroczysta · pasuje do styropianowego kosza na odpady

Szer. x dł.  
mm

Zawartość  
l

Materiał Grubość  
µm

Zawartość każdego kartonu 
szt.

Nr art. EUR KO

900/600 x 1800 950 LD-PE 60 20 90 00 466 533 34,601) IK35
1) cena za JS

Worek z tworzywa sztucznego
przeźroczysta  ·na odpady ze styropianu i folii · z nadrukiem „worek zbiorczy · z polietylenu o małej gęstości

Szer. x dł.  
mm

Zawartość  
l

Materiał Grubość  
µm

Zawartość każdego kartonu  
szt.

Nr art. EUR KO

1300 x 2600 1000 LD-PE  80 20 90 00 466 521 79,401) IK12

1250/ 850 x 2600 2500 LD-PE 125 10 90 00 466 522 66,901) IK12
1) cena za JS zestaw nie obejmuje zawartości 

wzgl. akcesoriów

Worek na odpady z papieru
2-warstwowy · 1-wsza warstwa 80 g, 2-ga warstwa 70 g · dla utylizacji z poszanowaniem środowiska · z dnem 
krzyżowym 220 mm · z nadrukiem odpady

Szer. x dł. mm Wersja Zawartość każdego kartonu szt. Nr art. EUR KO

700 x 950 2-warstwowy z dnem krzyżowym 50 90 00 466 523 51,501) IKZ9
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Worek na śmieci
pakowane w torebki z kopolimeru SB

Szer. x dł. mm Zawartość l Grubość µm Wersja Kolor Nr art. JS EUR KO

490 x 600 24  7 torebka - 50 sztuk przeźroczysta 90 00 466 531  + 20 1,451) IX12

620 x 750 60  7 torebka - 50 sztuk przeźroczysta 90 00 466 532  + 20 2,201) IX35

330/310 x 750 60 25 opakowanie 10 sztuk biały 90 00 467 207  + 20 1,601) IX12
1) cena za worek

Worek na śmieci
kolor niebieski  · worek z kopolimeru SB

Szer. x dł. mm Zawartość l Grubość µm Wersja Nr art. EUR KO

700 x 1100 120 60 worek SB po 10 szt. 90 00 466 418 3,40 IE12

Plandeka
do wielostronnego stosowania w zakresie wewnętrznym i zewnętrznym · np. jako folia przykrywająca przy pracach 
malarskich

Szer. x dł. mm Powierzchnia m2 Grubość µm Materiał Nr art. JS EUR KO

4000 x  5000 20  7 HD-PE 90 00 467 230  + 20 1,001) IE35

4000 x 12500 50  7 HD-PE 90 00 467 231  + 10 2,101) IE35

4000 x  5000 20 45 LD-PE 90 00 467 235  + 10 4,001) IE35

4000 x 12500 50 45 HD-PE 90 00 467 236  +  5 10,201) IE35
1) cena za szt.

Włóknina zabezpieczająca / osłaniająca
antypoślizgowa włóknina z polistyrenu laminowana folią PE · ciężar: ok. 180 g/m²  ·włóknina jest szczególnie 
odpowiednia do pokrywania podłóg · ciężar własny tkaniny umożliwia montaż bez kleju · ponadto włóknina nadaje się 
do zabezpieczenia narażonych na zadrapania lub uderzenia przedmiotów

Szer. x dł. m Nr art. EUR KO

1 x 25 90 00 467 260 14,90 IX35

1 x 50 90 00 467 261 29,00 IX35

Plandeka uniwersalna
kolory naturalne · w 100% wodoodporna, odporna na zrywanie, stabilizowana UV · z przyjaznego dla środowiska 
polietylenu · tkaniny HD-PE, powlekana obustronnie LD-PE · Multi-Tarp 100 ze sznurem z PP i uchwytami z aluminium w 
odległości 1000 mm każdy · wzmocnienie brzegu i stabilne uchwyty aluminiowe umożliwiają trwałe mocowanie plandeki 
linami , uniemożliwia to podwiewanie plandeki przy silnym wietrze

Szer. x dł. mm Powierzchnia m2 Nr art. EUR KO

2000 x 3000  6 90 00 467 250 6,90 IC12

3000 x 4000 12 90 00 467 251 13,80 IC12

4000 x 5000 20 90 00 467 253 22,90 IC12

4000 x 6000 24 90 00 467 254 27,50 IC12
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Dł. A/B mm Szerokość C mm Wysokość H mm Rozmiar Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

JS EUR KO

165/135 100  75 2 90 00 449 006  + 90 00 449 007  + 24 0,831) IC77

240/210 145 125 3 90 00 449 010  + 90 00 449 011  + 26 2,251) IC77

335/295 205 155 4 90 00 449 012  + 90 00 449 013  + 12 5,051) IC77

495/460 315 185 5 90 00 449 014  + 90 00 449 015  +  7 9,601) IC77
1) cena za szt.

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z polipropylenu · farby przeznaczone do kontaktu z żywnością, odporne na smary, żywice, ługi, oleje i kwasy

Dł. A/B mm Szerokość C mm Wysokość H mm Rozmiar Nr art.
czerwony

Nr art.
zielony

Nr art.
niebieski

JS EUR KO

 88/ 64 102  51 5 90 00 449 030  + 90 00 449 045  + 90 00 449 060  + 50 0,781) IC68

160/140 105  75 4 90 00 449 031  + 90 00 449 046  + 90 00 449 061  + 25 1,401) IC68

230/200 150 127 3 90 00 449 033  + 90 00 449 048  + 90 00 449 063  + 25 3,001) IC68

290/264 150 127 3A 90 00 449 034  + 90 00 449 049  + 90 00 449 064  + 25 3,801) IC68

330/298 210 155 2 90 00 449 035  + 90 00 449 050  + 90 00 449 065  + 10 5,651) IC68

330/298 210 200 2A 90 00 449 036  + 90 00 449 051  + 90 00 449 066  + 10 7,801) IC68

460/425 306 183 1 90 00 449 037  + 90 00 449 052  + 90 00 449 067  + 10 10,101) IC68

462/423 306 201 1B 90 00 449 038  + 90 00 449 053  + 90 00 449 068  +  8 10,201) IC68

460/425 306 230 1A 90 00 449 039  + 90 00 449 054  + 90 00 449 069  +  8 14,301) IC68

468/424 306 145 1C - - 90 00 449 072  + 10 8,451) IC68
1) cena za szt.

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z bardzo odpornego na uderzenia polistyrenu · możliwość ustawiania piętrowego · bardzo stabilna · w kolorach: 
czerwonym, zielonym i niebieskim · różne wielkości - stosownie do potrzeb · wszystkie skrzynki mogą być wyposażone 
we wsuwane etykiety · Rozm. 1A z drążkiem wzmacniającym

Do rozmiaru skrzyni Liczba Nr art. EUR KO

1-3  96 90 00 449 110 5,751) IK68

4 120 90 00 449 111 7,001) IK68

5  50 90 00 449 112 3,201) IK68
1) cena za JS

Etykieta
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią/pojemników układanych w stos · kolor biały 
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pasuje do Nr art. EUR KO

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią SB3Z 90 00 448 580 4,00 IC99

Przegroda podłużna
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · przezroczysta, z tworzywa Styrolux

zestaw nie obejmuje skrzynek 
regałowych z otwartą przednią 
częścią i etykiet

Pasuje do Nr art. EUR KO

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią SB3Z 90 00 448 582 3,30 IC99

Przegroda poprzeczna
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · przezroczysta, z tworzywa Styrolux

zestaw nie obejmuje skrzynek 
regałowych z otwartą przednią 
częścią i etykiet

Wymiary całkowite  
dł. x szer. mm

Udźwig  
kg

Zawartość  
l

Rozmiar Nr art.
niebieski

Nr art.
czerwony

JS EUR KO

510/450 x 312 x 201 45 25 FA 2 90 00 448 800  + 90 00 448 801  +  6 13,701) IC99

360/310 x 210 x 201 30 11 FA 3 90 00 448 802  + 90 00 448 803  +  8 9,001) IC99

360/310 x 210 x 147 25  8 FA 3 Z 90 00 448 804  + 90 00 448 805  + 12 7,301) IC99

229/200 x 148 x 122 12  3 FA 4 90 00 448 806  + 90 00 448 807  + 25 3,501) IC99

167/140 x 104 x  76  3  0,9 FA 5 90 00 448 808  + 90 00 448 809  + 42 1,701) IC99
1) cena za szt.

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z wysokiej jakości PE   ·wytrzymała · możliwość ustawiania piętrowego · do produktów spożywczych · odporna na 
działanie większości olejów, smarów, kwasów i ługu · odporna na temperatury od -20 °C do +80 °C · łatwiejszy transport 
dzięki uchwytom wpuszczanym z przodu i uchwytom krawędziowym z tyłu · szybkie czyszczenie dzięki zaokrąglonym, 
gładkim powierzchniom wewnętrznym · wysokie obciążenie stosu dzięki stabilnym dźwigarom na dłuższych bokach · 
dzięki gładkim spodom optymalna do przenośników rolkowych · głęboki, ergonomiczny otwór uchwytu przelotowego 
zapewnia wygodny dostęp również w stosie

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Kolor Do rozmiaru skrzyni Nr art. EUR KO

biały FA 2, FA 3 90 00 448 820 8,201) IE99

biały FA 3Z 90 00 448 821 8,201) IE99

biały FA 4 90 00 448 822 7,301) IE99

biały FA 5 90 00 448 823 7,301) IE99
1) cena za JS

Etykieta
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · kolor biały · JS = 100 sztuk

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Dł. A/B  
mm

Szerokość C 
mm

Wysokość H 
mm

Udźwig  
kg

Nośność  
kg

Zawartość  
l

Kolor Rozmiar Nr art. JS EUR KO

500/450 310 200 40 180 23 niebieski SB2 90 00 448 546  + 10 14,301) IC99

500/450 310 200 40 180 23 szary SB2 90 00 448 545  + 10 11,401) IC99

350/300 210 200 20  80 10 niebieski SB3 90 00 448 521  + 10 9,501) IC99

350/300 210 200 20  80 10 szary SB3 90 00 448 520  + 10 7,901) IC99

350/300 210 145 20  80  7,2 niebieski SB3Z 90 00 448 531  + 14 7,351) IC99

350/300 210 145 20  80  7,2 szary SB3Z 90 00 448 530  + 14 6,351) IC99

230/200 150 130 10  50  2,6 niebieski SB4 90 00 448 511  + 25 3,851) IC99

230/200 150 130 10  50  2,6 szary SB4 90 00 448 510  + 25 3,001) IC99

160/140 100  75  5  35  0,8 niebieski SB5 90 00 448 501  + 25 1,901) IC99

160/140 100  75  5  35  0,8 szary SB5 90 00 448 500  + 25 1,451) IC99
1) cena za szt.

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z bardzo odpornego na uderzenia polietylenu · sztywna skrzynka, dzięki mocnym krawędziom możliwe ustawianie w 
stos · mocne krawędzie · duży wziernik, wygodny uchwyt oraz pole na etykietę · w znacznym stopniu odpor. na oleje i 
chemikalia, odporność temperaturowa od -20 °C do +80 °C · do produktów spożywczych

zestaw nie obejmuje etykiety



Dł. A/B  
mm

Szerokość 
C/D mm

Wysokość H 
mm

Udźwig  
kg

Nośność k 
g

Rozmiar Nr art.
niebieski

Nr art.
żółty

Nr art.
zielony

Nr art.
czerwony

EUR KO

500/450 310/300 200 60,0 180,0 MK2 90 00 453 800  + 90 00 453 801  + 90 00 453 802  + 90 00 453 803  + 11,751) PC09

500/450 310/300 140 50,0 180,0 MK2Z 90 00 453 805  + 90 00 453 811  + 90 00 453 817  + 90 00 453 823  + 10,751) PC09

350/300 210/200 200 20,0 100,0 MK3 90 00 453 806  + 90 00 453 807  + 90 00 453 808  + 90 00 453 809  + 7,701) PC09

350/300 210/200 140 20,0 100,0 MK3Z 90 00 453 830  + 90 00 453 831  + 90 00 453 832  + 90 00 453 833  + 5,451) PC09

230/200 150/140 130 10,0  50,0 MK4 90 00 453 812  + 90 00 453 813  + 90 00 453 814  + 90 00 453 815  + 2,801) PC09

160/140 100/ 95  75  5,0  35,0 MK5 90 00 453 818  + 90 00 453 819  + 90 00 453 820  + 90 00 453 821  + 1,401) PC09

 85/ 65 100/ 95  50  1,5  10,5 MK6 90 00 453 824  + 90 00 453 825  + 90 00 453 826  + 90 00 453 827  + 1,001) PC09
1) cena za szt.

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z bardzo odpornego na uderzenia polietylenu  ·stabilne, ustawiane w stos skrzynki uniwersalne · z możliwością 
wieszania w systemie regałowym oraz do ustawiania w szafach regałowych. · na całym obwodzie krawędź górna i dolna 
umożliwiająca układanie w stosy · duża nośność · odporność temperaturowa -50 °C do +80 °C · w znacznym stopniu 
odpor. na kwasy i zasady · dostępne w 4 różnych kolorach: niebieskim, żółtym, zielonym, czerwonym
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Etykieta
do skrzynek regałowych Promat · kolor biały  · z przezroczystymi pokrywami · JS = 100 sztuk

Do rozmiaru skrzyni Nr art. EUR KO

MK2, MK 3 90 00 453 849 10,601) PR02

MK4 90 00 453 850 8,101) PR02

MK5 90 00 453 851 6,501) PR02

MK6 90 00 453 852 6,001) PR02

MK2Z, MK3Z 90 00 453 853 9,201) PR02
1) cena za JS

w komplecie bez skrzynki 
regałowej z otwartą przednią 
częścią

Osłona przeciwpyłowa
do skrzynek regałowych Promat · przezroczyste szkło, ze szkła akrylowego  · skrzynki można ustawiać w stos także  
z osłoną przeciwpyłową · JS = 5 sztuk

Do rozmiaru skrzyni Nr art. EUR KO

MK2, MK2Z 90 00 453 860 71,201) PR02

MK3, MK3Z 90 00 453 861 40,201) PR02

MK4 90 00 453 862 26,101) PR02

MK5 90 00 453 863 9,601) PR02
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Szybka przednia
do skrzynek regałowych Promat · przezroczysta, z polistyrenu · przy wielkościach MK2, 2Z, 3, 3Z szybka otwierana także 
w przypadku ustawienia w stos · JS = 10 sztuk

Do rozmiaru skrzyni Nr art. EUR KO

MK2 90 00 453 834 49,801) PR02

MK2Z 90 00 453 835 45,601) PR02

MK3 90 00 453 836 39,001) PR02

MK3Z 90 00 453 837 34,901) PR02

MK4 90 00 453 838 28,101) PR02
1) cena za JS

Przegroda poprzeczna
do skrzynek regałowych Promat · przezroczysta, z polistyrenu · JS = 10 sztuk

Pasuje do Nr art. EUR KO

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK2 90 00 453 839 38,801) PR02

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK2Z 90 00 453 840 34,001) PR02

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK3Z 90 00 453 841 32,101) PR02

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK3 90 00 453 842 26,401) PR02
1) cena za JS

w komplecie bez skrzynki 
regałowej z otwartą przednią 
częścią

Przegroda podłużna
do skrzynek regałowych Promat · przezroczysta, z polistyrenu · JS = 10 sztuk

Pasuje do Nr art. EUR KO

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK2 90 00 453 856 50,601) PR02

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK2Z 90 00 453 857 47,901) PR02

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK3Z 90 00 453 858 35,601) PR02

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią MK3 90 00 453 859 38,901) PR02
1) cena za JS

zestaw nie skrzynki regałowej z 
otwartą przednią częścią i etykiety
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Rozmiar Dł. x szer. x wys. mm Nr art.
zielony

Nr art.
niebieski

Nr art.
szary

Nr art.
czerwony

Nr art.
żółty

EUR KO

1 500 x 300 x 250 91 44 428 160 91 44 428 168 91 44 428 172 91 44 428 180 91 44 428 184 18,20 IC81

2 500 x 300 x 200 91 44 428 161 91 44 428 169 91 44 428 173 91 44 428 181 91 44 428 185 12,80 IC81

3 350 x 200 x 200 91 44 428 162 91 44 428 170 91 44 428 174 91 44 428 182 91 44 428 186 9,40 IC81

4 350 x 200 x 150 91 44 428 163 91 44 428 171 91 44 428 175 91 44 428 183 91 44 428 187 6,80 IC81

5 290 x 140 x 130 91 44 428 164 90 00 428 120 91 44 428 176 90 00 428 126 91 44 428 188 5,40 IC81

6 230 x 140 x 130 91 44 428 165 90 00 428 121 91 44 428 177 90 00 428 127 91 44 428 189 3,80 IC81

7 160 x 105 x  75 91 44 428 166 90 00 428 122 91 44 428 178 90 00 428 128 91 44 428 190 1,70 IC81

8  85 x 105 x  45 91 44 428 167 90 00 428 123 91 44 428 179 90 00 428 129 91 44 428 191 0,95 IC81

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z poliamidu odpornego na wstrząsy i uderzenia · odporny na temperatury od -40 °C do +80 °C · wzmocnienie żebrowe 
na krawędziach podstawy · przystosowana do podajników rolkowych i wałeczkowych · odporna na kwasy, oleje i 
zasady, · odpowiednie do artykułów spożywczych · łatwe poziome zawieszanie i odwieszanie skrzynki również w stanie 
napełnionym · zestaw nie obejmuje etykiet

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Etykieta
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · biała, z przezroczystą folią ochronną

JS = 100 sztuk

Do rozmiaru skrzyni Nr art. EUR KO

1, 2 91 44 428 200 54,70 IX81

3, 4 91 44 428 202 31,90 IX81

5 + 6 90 00 428 130 28,601) IX81

7 90 00 428 131 28,601) IX81

8 91 44 428 213 27,35 IX81
1) cena za JS

w komplecie bez skrzynki 
regałowej z otwartą przednią 
częścią

Pokrywy
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · transparentna z 2 mm polistyrenu, pasuje do rozmiarów 1 - 7

JS = 1 szt.

Dł. x szer. mm Do rozmiaru skrzyni Nr art. EUR KO

500 x 300 1 i 2 91 44 428 220 9,50 IC81

350 x 200 3 i 4 91 44 428 222 4,70 IC81

290 x 140 5 91 44 428 224 3,30 IC81

230 x 140 6 91 44 428 225 2,50 IC81

160 x 105 7 91 44 428 226 1,80 IC81

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Przegroda podłużna
do skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · ze ocynkowanej blachy stalowej, pasuje do rozmiarów 1 - 4

JS = 1 szt.

Pasuje do Nr art. EUR KO

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią rozm. 1 91 44 428 236 11,90 IC81

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią rozm. 2 91 44 428 237 11,50 IC81

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią rozm. 3 91 44 428 238 9,90 IC81

skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią rozm. 4 91 44 428 239 9,30 IC81

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów



Wersja Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią 
częścią x rozm.

Liczba półek Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy 30 x MK4 niebieskie, 36 x MK4 czerwone 12 2000 x 1000 x 300 90 00 449 846 405,00 IKZ9

regał dostawiany 30 x MK4 niebieskie, 36 x MK4 czerwone 12 2000 x 1000 x 300 90 00 449 847 369,00 IKZ9

regał podstawowy 12 x MK3 niebieskie, 16 x MK3 czerwone  8 2000 x 1000 x 400 90 00 449 842 392,00 IKZ9

regał dostawiany 12 x MK3 niebieskie, 16 x MK3 czerwone  8 2000 x 1000 x 400 90 00 449 843 355,00 IKZ9

regał podstawowy 16 x MK3Z niebieskie, 20 x MK3Z czerwone 10 2000 x 1000 x 400 90 00 449 844 412,00 IKZ9

regał dostawiany 16 x MK3Z niebieskie, 20 x MK3Z czerwone 10 2000 x 1000 x 400 90 00 449 845 376,00 IKZ9

regał podstawowy 12 x MK2 niebieskie, 9 x MK2 czerwone  8 2000 x 1000 x 500 90 00 449 840 432,00 IKZ9

regał dostawiany 12 x MK2 niebieskie, 9 x MK2 czerwone  8 2000 x 1000 x 500 90 00 449 841 395,00 IKZ9

regał podstawowy 14 x MK2Z niebieskie, 13 x MK2Z czerwone 10 2000 x 1000 x 500 90 00 449 848 525,00 IKZ9

regał dostawiany 14 x MK2Z niebieskie, 13 x MK2Z czerwone 10 2000 x 1000 x 500 90 00 449 849 490,00 IKZ9

Regał kompletny z pojemnikami PROMAT

Regał wtykowy
komplet ze skrzynkami regałowymi o otwartych frontach PROMAT lub pustymi do indywidualnego wyposażenia · łatwy 
i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem 
skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie 
pola 1300 kg 
 
Wymiary zewnętrzne regału:  
regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość +35 mm 
 
 
 
Bez etykiet i dekoracji.

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość powyżej 5:1 muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać 
zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

zestaw nie obejmuje etykiet
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Regał stojący
wykonanie jednostronne · kompletnie wyposażony w różnego rodzaju pojemniki otwarte PROMAT z polietylenu · 
składający się z elementów bocznych, listew maskujących i listew do zawieszania pojemników 
 
Do samodzielnego montażu

Liczba skrzynek regałowych z otwartą 
przednią częścią x rozm.

Ilość szyn Nr art. EUR KO

 63 x MK5 czerwony, 36 x MK4 niebieski 13 90 00 449 150 419,00 PX37

135 x MK5 czerwony 15 90 00 449 151 484,00 PX37

 66 x MK4 niebieski 11 90 00 449 152 434,00 PX37

wys. 2010 x szer. 1010 x gł. 400 mm

Regał stojący
wykonanie jednostronne · składający się z elementów bocznych oraz szyny osłaniającej (najwyższa szyna) · Szyny do 
zawieszania pojemników należy zamawiać oddzielnie 
 
Do samodzielnego montażu

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

2010 x 1010 x 400 90 00 449 155 142,00 ICA4

Szyna do zawieszania pojemników
do montażu w regałach stojących · długość 1010 mm · ocynkow.

Wersja szt. Nr art. EUR KO

zestaw składa się z 3 sztuk 90 00 453 870 29,20 ICA4

zestaw składa się z 4 sztuk 90 00 453 871 38,60 ICA4

w zestawie bez regału i skrzynek 
regałowych z otwartą przednią 
częścią

Szyna naścienna
do regału ściennego · JS = 2 sztuki

Nr art. EUR KO

90 00 453 873 20,801) ICA4
1) cena za JS

Szyna osłaniająca
do regału stojącego/ ściennego · ocynkow.

Długość mm Nr art. EUR KO

1010 90 00 453 874 7,80 ICA4
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. EUR KO

90 00 453 890 205,00 PK31

90 00 453 891 219,50 PK31

Nr art. 90 00 453 890 90 00 453 891

Liczba skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią x rozm. 45 x MK5 czerwony, 12 x MK4 72 x MK5 czerwony

Ilość szyn 7 8

Szerokość mm 1010 1010

Zestaw skrzynek z otwartym przodem
wys. 1000 x szer. 1010 mm · złożony z: jasnoszarego profilu C do montażu pionowego i ocynkowanej szyny montażowej 
do rozmieszczenia pojemników

Dostawa w stanie zdemontowanym plus materiały montażowe.

Zestaw skrzynek z otwartym przodem
z czerwonymi skrzynkami regałowymi z otwartą przednią częścią · ocynkowane stalowe zawiasy · z podwieszanymi 
skrzynkami regałowymi z otwartą przednią częścią · wraz z materiałami do mocowania

Wys. x szer. x gł. mm Liczba skrzynek regałowych z  
otwartą przednią częścią x rozm.

Ilość szyn Nr art. EUR KO

50 x 602 x 100 6 x MK6 czerwony 1 90 00 449 001 14,50 ICA4

75 x 602 x 180 6 x MK 5 czerwony 1 90 00 449 002 16,10 ICA4

Szyna naścienna
bez skrzynek regałowych z otwartą przednią częścią · ocynkowane stalowe zawiasy · do mocowania skrzynek 
regałowych z otwartą przednią częścią o wymiarach MK 4-6 · możliwa ilość skrzynek na szynie, rozmiar MK 4 = 4 szt., 
MK 5 = 6 szt, MK 6 = 6 szt.

Zakres dostawy: opakowanie z 3 sztukami, wraz z materiałami mocującymi

Szerokość mm Nr art. EUR KO

620 90 00 449 004 17,851) ICA4
1) cena za JS

Nr art. JS EUR KO

90 00 453 880  + 25 5,001) PC09

90 00 453 881  + 25 2,951) PC09
1) cena za szt.

Nr art. 90 00 453 880  + 90 00 453 881  +

Długość A mm 230 160

Długość B mm 200 140

Szerokość C mm 150 100

Szerokość D mm 140 95

Wysokość H mm 130 75

Nośność kg 50 35

Rozmiar MK4 MK5

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
przeźroczysta · z gwarantującego stabilność formy styrenu-akrylonitrylu (SAN) · wersja przezroczysta · z gładką stroną 
wewnętrzną · optymalna stabilność dzięki profilom zamkniętym · udaroodporna · odporna na temperatury od -18 °C do 
+60 °C · odporna na wiele rodzajów oleju oraz na większość kwasów i ługów · do produktów spożywczych

Szyna naścienna
ze skrzynkami regałowymi z otwartą przednią częścią · ocynkowana szyna stalowa, szer. 602 mm 

Liczba skrzynek regałowych z  
otwartą przednią częścią x rozm.

Ilość szyn Nr art. EUR KO

4 x MK4 przeźroczysty 1 90 00 453 882 26,90 PC09

6 x MK5 przeźroczysta 1 90 00 453 883 26,70 PC09
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Regał ścienny
wys. 1000 x szer. 1010 mm · złożony z: jasnoszarego profilu C do montażu pionowego i ocynkowanej szyny montażowej 
do rozmieszczenia pojemników 
  
Do samodzielnego montażu

Liczba skrzynek regałowych z  
otwartą przednią częścią x rozm.

Ilość szyn Nr art. EUR KO

45 x MK5, 12 x MK4 przeźroczysty 7 90 00 453 886 306,00 PK31

72 x MK5 przeźroczysta 8 90 00 453 887 339,00 PK31

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Dł. x szer. x wys. mm Nr art.
niebieski

Nr art.
szary

JS EUR KO

300 x 160 x 100/112 90 00 449 090  + 90 00 449 105  + 15 3,901) IK68

400 x 160 x 100/112 90 00 449 091  + 90 00 449 106  + 15 5,101) IK68

500 x 160 x 100/112 90 00 449 092  + 90 00 449 107  + 15 5,701) IK68
1) cena za szt.

Skrzynka regałowa
z bardzo odpornego na uderzenia polistyrenu  ·idealna do składowania drobnych części w systemach regałowych o 
standardowej głębokości 300/400/500 mm · z uchwytem od przodu oraz wbudowaną blokadą wysuwu · uniwersalne 
zastosowanie dzięki przegródkom (akcesoria) · obszerne miejsce na etykietę (etykiety patrz akcesoria) można dodatkowo 
chronić przed zabrudzeniem folią ochronną (akcesoria)

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje etykiet

Przegródki do szuflad
Do skrzynek regałowych · z bardzo odpornego na uderzenia polistyrenu · szerokość 160 mm, w zależności od długości 
pola podział maks. na 5/7/9 części · blokowanie przegród w szczelinach zapobiega przemieszczaniu przechowywanych 
części · JS = 25 sztuk

Kolor Nr art. EUR KO

szary 90 00 449 108 16,401) IK68
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje skrzynek 
regałowych i etykiet

Etykieta
do skrzynek regałowych szerokość 160 mm · JS = 25 sztuk

Kolor Nr art. EUR KO

biały 90 00 449 098 11,601) IK68
1) cena za JS zestaw nie obejmuje zawartości 

wzgl. akcesoriów

Folia ochronna
do etykiet · JS = 25 sztuk

Szerokość mm Wysokość mm Kolor Nr art. EUR KO

160 100 przeźroczysta 90 00 449 099 12,801) IK68
1) cena za JS

w zestawie bez skrzynek 
regałowych, etykiet i przegródek 
do szuflad
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wersja Liczba skrzyń regałowych x rozm. Liczba półek Nr art. EUR KO

regał podstawowy 60 x dł. 400 mm niebieski 12 90 00 449 890 499,00 ICZ9

regał dostawiany 60 x dł. 400 mm niebieski 12 90 00 449 891 469,00 ICZ9

regał podstawowy 30 x dł. 400 mm niebieski/30 x dł. 400 mm szary 12 90 00 449 892 499,00 ICZ9

regał dostawiany 30 x dł. 400 mm niebieski/30 x dł. 400 mm szary 12 90 00 449 893 469,00 ICZ9

Regał wtykowy
komplet ze skrzynkami regałowymi · ocynkow. · regał bazowy i nadbudowa w systemie modułowym · łatwy i 
szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem 
skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę regału 150 kg · 
obciążenie pola 1200 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia) 
 
wymiary regału wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 400 mm 
* Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość +35 mm

Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest przymocowanie regału 
do ściany lub podłoża.

Bez etykiet i dekoracji.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Skrzynka regałowa
dostępna w 4 wersjach niebieska, zielona, czerwona · wersja przezroczysta z polistyrenu · w znacznym stopniu odporna 
na działanie większości kwasów i olejów · odporny na temperatury od -20 °C do +80 °C · pofalowane dno wewnętrzne 
ułatwiające wyjmowanie drobnych części · mocny uchwyt z miejscem na etykietę opisową (patrz akcesoria) · 
uniwersalne zastosowanie dzięki przekładanym przegrodom (patrz akcesoria) · dostępna opcjonalnie blokada wysuwu 
zapobiega wypadaniu skrzynki z regału

Wielkość  
skrzyni

Kolor Ilość możl. ścianek 
działowych

Materiał Dł. x szer. x 
wys. mm

Nr art. JS EUR KO

1 czerwony 4 polipropylen 300 x  91 x  81 90 00 448 950  + 30 3,901) PX35

2 czerwony 4 polipropylen 300 x 183 x  81 90 00 448 951  + 15 5,651) PX35

3 czerwony 6 polipropylen 400 x  91 x  81 90 00 448 952  + 30 4,901) PX35

4 czerwony 6 polipropylen 400 x 183 x  81 90 00 448 953  + 15 6,401) PX35

5 czerwony 6 polipropylen 400 x 235 x 145 90 00 448 996  + 16 10,301) PX35

6 czerwony 8 polipropylen 500 x  91 x  81 90 00 448 954  + 30 6,151) PX35

7 czerwony 8 polipropylen 500 x 183 x  81 90 00 448 955  + 15 7,151) PX35

1 niebieski 4 polipropylen 300 x  91 x  81 90 00 448 960  + 30 3,901) PX35

2 niebieski 4 polipropylen 300 x 183 x  81 90 00 448 961  + 15 5,701) PX35

3 niebieski 6 polipropylen 400 x  91 x  81 90 00 448 962  + 30 4,901) PX35

4 niebieski 6 polipropylen 400 x 183 x  81 90 00 448 963  + 15 6,401) PX35

5 niebieski 6 polipropylen 400 x 235 x 145 90 00 448 997  + 16 10,301) PX35

6 niebieski 8 polipropylen 500 x  91 x  81 90 00 448 964  + 30 6,151) PX35

7 niebieski 8 polipropylen 500 x 183 x  81 90 00 448 965  + 15 7,151) PX35

1 zielony 4 polipropylen 300 x  91 x  81 90 00 448 970  + 30 3,901) PX35

2 zielony 4 polipropylen 300 x 183 x  81 90 00 448 971  + 15 5,701) PX35

3 zielony 6 polipropylen 400 x  91 x  81 90 00 448 972  + 30 4,901) PX35

4 zielony 6 polipropylen 400 x 183 x  81 90 00 448 973  + 15 6,401) PX35

5 zielony 6 polipropylen 400 x 235 x 145 90 00 448 998  + 16 10,301) PX35

6 zielony 8 polipropylen 500 x  91 x  81 90 00 448 974  + 30 6,151) PX35

7 zielony 8 polipropylen 500 x 183 x  81 90 00 448 975  + 15 7,151) PX35

1 przeźroczysta 4 SAN 300 x  91 x  81 90 00 448 980  + 30 4,851) PX35

2 przeźroczysta 4 SAN 300 x 183 x  81 90 00 448 981  + 15 6,801) PX35

3 przeźroczysta 6 SAN 400 x  91 x  81 90 00 448 982  + 30 5,851) PX35

4 przeźroczysta 6 SAN 400 x 183 x  81 90 00 448 983  + 15 8,101) PX35

5 przeźroczysta 6 SAN 400 x 235 x 145 90 00 448 999  + 16 13,401) PX35

6 przeźroczysta 8 SAN 500 x  91 x  81 90 00 448 984  + 30 6,801) PX35

7 przeźroczysta 8 SAN 500 x 183 x  81 90 00 448 985  + 15 9,701) PX35
1) cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Skrzynka regałowa
z wysokiej jakości polipropylenu  ·dostępna w 4 wersjach niebieska, zielona, czerwona · wersja przezroczysta z 
polistyrenu · w znacznym stopniu odporna na działanie większości kwasów i olejów · odporny na temperatury od -20 °C 
do +80 °C · pofalowane dno wewnętrzne ułatwiające wyjmowanie drobnych części · solidne wykonanie · uniwersalne 
zastosowanie dzięki przekładanym przegrodom (patrz akcesoria) · dostępna opcjonalnie blokada wysuwu zapobiega 
wypadaniu skrzynki z regału

Wielkość skrzyni Kolor Dł. x szer. x wys. mm Nr art. JS EUR KO

8 czerwony 500 x 235 x 145 90 00 448 976  + 9 12,501) PX35

8 niebieski 500 x 235 x 145 90 00 448 977  + 9 12,501) PX35

8 zielony 500 x 235 x 145 90 00 448 978  + 9 12,501) PX35

8 przeźroczysta 500 x 235 x 145 90 00 448 979  + 9 16,901) PX35
1) cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Przegródki do szuflad
do skrzynek magazynowych PROMAT · przeźroczysta · ilość ścianek działowych maks. 4/6/8 szt. · JS = 10 sztuk

Pasuje do Nr art. EUR KO

skrzynka regałowa szer. 91 mm 90 00 448 990 6,401) PX35

skrzynka regałowa szer. 183 mm 90 00 448 991 16,501) PX35

skrzynka regałowa szer. 235 mm 90 00 448 889 30,101) PX35
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje skrzynek 
regałowych z otwartą przednią 
częścią i etykiet

Etykieta
kolor biały  · pasuje do skrzynek magazynowych i przegród do szuflad PROMAT · JS = 100 sztuk

Do rozmiaru skrzyni mm Nr art. EUR KO

szer. 91 90 00 448 993 9,501) PX35

szer. 183 90 00 448 994 14,901) PX35

szer. 235 90 00 448 995 15,901) PX35
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Blokada wysuwu
do skrzynek magazynowych PROMAT · JS = 10 sztuk

Kolor Nr art. EUR KO

przeźroczysta 90 00 448 992 6,201) PX35
1) cena za JS

w komplecie bez skrzynki 
regałowej z otwartą przednią 
częścią



Wersja Wyposażenie Liczba skrzyń regałowych x rozm. Liczba skrzynek regałowych z otwartą 
przednią częścią x rozm.

Liczba półek Nr art. EUR KO

regał podstawowy półki stalowe 60 x 3, 15 x 4 niebieski 24 x MK4 niebieski 14 90 00 449 860 716,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 60 x 3, 15 x 4 niebieski 24 x MK4 niebieski 14 90 00 449 861 682,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 60 x 3, 15 x 4 zielony 24 x MK4 zielony 14 90 00 449 862 716,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 60 x 3, 15 x 4 zielony 24 x MK4 zielony 14 90 00 449 863 682,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 60 x 3, 15 x 4 przeźroczysty 24 x MK4 przeźroczysty 14 90 00 449 864 716,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 60 x 3, 15 x 4 przeźroczysty 24 x MK4 przeźroczysty 14 90 00 449 865 682,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 90 x 3, 30 x 4 niebieski 16 90 00 449 866 921,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 90 x 3, 30 x 4 niebieski 16 90 00 449 867 892,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 90 x 3, 30 x 4 zielony 16 90 00 449 868 921,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 90 x 3, 30 x 4 zielony 16 90 00 449 869 892,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 90 x 3, 30 x 4 przeźroczysty 16 90 00 449 870 921,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 90 x 3, 30 x 4 przeźroczysty 16 90 00 449 871 892,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 90 x 3, 15 x 4 niebieski 14 90 00 449 880 795,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 90 x 3, 15 x 4 niebieski 14 90 00 449 881 765,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 90 x 3, 15 x 4 zielony 14 90 00 449 882 795,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 90 x 3, 15 x 4 zielony 14 90 00 449 883 765,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 90 x 3, 15 x 4 przeźroczysty 14 90 00 449 884 795,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 90 x 3, 15 x 4 przeźroczysty 14 90 00 449 885 765,00 IBZ9

regał podstawowy półki stalowe 60 x 3 niebieski, 60 x 3 czerwony 12 90 00 449 886 819,00 IBZ9

regał dostawiany półki stalowe 60 x 3 niebieski, 60 x 3 czerwony 12 90 00 449 887 787,00 IBZ9

Regał wtykowy
w komplecie ze skrzynkami magazynowymi PROMAT i skrzynkami regałowymi z otwartą przednią częścią  ·łatwy 
i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem 
skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie 
pola 1300 kg 
 
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 400 mm 
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

do skrzynek magazynowych: 
rozm. 3 = dł. 400 x szer. 91 x wys. 81 mm; 
rozm. 4 = dł. 400 x szer. 183 x wys. 81 mm; 
pojemniki otwarte: 
rozm. MK 4 = dł. 230/200 x szer. 150/140 x wys. 130 mm

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość powyżej 5:1 muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać 
zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

9/66

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Skrzynka regałowa
z wysokiej jakości, niepodatnego na złamanie i odkształcenie polipropylenu · wysoce odporna na działanie większości 
smarów, olejów, ługów i kwasów · bezpieczne układanie w stosy dzięki stopkom i obwodowej wzmocnionej krawędzi ·  
wysoka stabilność dzięki wzmocnieniom żeberkowym · odporny na temperatury od -20°C do +90°C · doskonałe 
wykorzystanie przestrzeni skrzynek dzięki gładkim ściankom wewnętrznym · gładki spód oferuje optymalne właściwości 
przesuwu podczas zastosowania w systemach przenośników i regałach przelotowych · odpowiednia do kontaktu z 
żywnością - także z żywnością niepakowaną wg RAL 74

Zakres dostawy obejmuje etykiety na skrzynki i przegrody poprzeczne

Dł. x szer. x wys.  
mm

Wielkość  
skrzyni

Liczba przewodów wzdłużnych/ 
poprzecznych maks.

Nr art. JS EUR KO

300 x 117 x  90  1 -/4 90 00 453 700  + 16 3,601) IXA4

300 x 234 x  90  2 3/ 4 90 00 453 701  +  8 4,451) IXA4

300 x 234 x 140  3 3/ 4 90 00 453 702  +  6 7,951) IXA4

400 x 117 x  90  4 -/6 90 00 453 703  + 16 4,701) IXA4

400 x 234 x  90  5 3/ 6 90 00 453 704  +  8 5,451) IXA4

400 x 234 x 140  6 3/ 6 90 00 453 705  +  6 8,751) IXA4

500 x 117 x  90  7 -/8 90 00 453 706  + 16 5,451) IXA4

500 x 234 x  90  8 3/ 8 90 00 453 707  +  8 7,151) IXA4

500 x 234 x 140  9 3/ 8 90 00 453 708  +  6 10,101) IXA4

600 x 117 x  90 10 -/10 90 00 453 709  + 16 7,901) IXA4

600 x 234 x  90 11 3/10 90 00 453 710  +  8 10,051) IXA4

600 x 234 x 140 12 3/10 90 00 453 711  +  6 13,101) IXA4
1) cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Folia chroniąca etykiety
Do skrzynek regałowych · przezroczysta folia ochronna przed zabrudzeniem i uszkodzeniami · JS = 100 sztuk

Szer. x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

117 x  90 przeźroczysta 90 00 453 747 5,001) ICA4

234 x  90 przeźroczysta 90 00 453 748 5,251) ICA4

234 x 140 przeźroczysta 90 00 453 749 5,351) ICA4
1) cena za JS

Pasuje do Nr art. EUR KO

skrzynka regałowa szer. 117 x wys. 90 mm 90 00 453 720 6,601) ICA4

skrzynka regałowa szer. 234 x wys. 90 mm 90 00 453 721 9,101) ICA4

skrzynka regałowa szer. 234 x wys. 140 mm 90 00 453 722 13,901) ICA4
1) cena za JS

Przegroda poprzeczna
Do skrzynek regałowych · przeźroczysta, z polistyrenu, z dużym polem na etykiety (przeznaczone dla etykiet EDP) · 
regulacja w odstępach 50 mm · JS = 10 sztuk

zestaw nie obejmuje skrzynek 
regałowych i etykiet

Pasuje do Nr art. EUR KO

skrzynka regałowa dł. 300 x wys. 90 mm 90 00 453 725 26,701) ICA4

skrzynka regałowa dł. 300 x wys. 140 mm 90 00 453 726 33,561) ICA4

skrzynka regałowa dł. 400 x wys. 90 mm 90 00 453 727 30,701) ICA4

skrzynka regałowa dł. 400 x wys. 140 mm 90 00 453 728 44,001) ICA4

skrzynka regałowa dł. 500 x wys. 90 mm 90 00 453 729 35,501) ICA4

skrzynka regałowa dł. 500 x wys. 140 mm 90 00 453 730 48,201) ICA4

skrzynka regałowa dł. 600 x wys. 90 mm 90 00 453 731 44,201) ICA4

skrzynka regałowa dł. 600 x wys. 140 mm 90 00 453 732 55,901) ICA4
1) cena za JS

Przegroda podłużna
Do skrzynek regałowych · z powlekanej blachy stalowej  · kolor szary  · do podziału skrzynki na trzy lub dwa pola · JS = 
10 sztuk

zestaw nie obejmuje skrzynek 
regałowych i etykiet

Do rozmiaru skrzyni Nr art. EUR KO

 1 90 00 453 735 33,501) ICA4

 2, 3 90 00 453 736 40,501) ICA4

 4 90 00 453 737 38,501) ICA4

 5, 6 90 00 453 738 50,901) ICA4

 7 90 00 453 739 48,701) ICA4

 8, 9 90 00 453 740 56,801) ICA4

10 90 00 453 741 58,501) ICA4

11, 12 90 00 453 742 65,601) ICA4
1) cena za JS

Pokrywa przeciwpyłowa
Do skrzynek regałowych · przezroczysta, z polistyrenu · pojemniki są w pełni osłonięte, co nie ogranicza możliwości ich 
ustawiania w stos · JS = 10 sztuk

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Uchwyt zabezpieczający
jako zabezpieczenie przed wysunięciem z regału · sprężynujący i wracający do normalnej pozycji · dla pełnej możliwości 
ustawianiu w stos i chowany w krawędzi · JS = 10 sztuk

Szerokość mm Nr art. EUR KO

117 90 00 453 745 13,101) ICA4

234 90 00 453 746 15,251) ICA4
1) cena za JS
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wersja Liczba skrzyń regałowych x rozm. Liczba półek Głębokość mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy 112 x 1 14 300 90 00 453 750 663,00 ICZ9

regał podstawowy 112 x 4 14 400 90 00 453 752 781,00 ICZ9

regał podstawowy 112 x 7 14 500 90 00 453 754 894,00 ICZ9

regał dostawiany 112 x 1 14 300 90 00 453 751 627,00 ICZ9

regał dostawiany 112 x 4 14 400 90 00 453 753 743,00 ICZ9

regał dostawiany 112 x 7 14 500 90 00 453 755 858,00 ICZ9

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki 
ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach  
25 mm · nośność na półkę regału 150 kg · obciążenie przęsła 1300 kg 
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm 
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm 

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość powyżej 5:1 muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać 
zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

Wersja Liczba skrzyń regałowych x rozm. Liczba półek Głębokość mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy 56 x 2 14 300 90 00 453 758 503,00 ICZ9

regał podstawowy 56 x 5 14 400 90 00 453 760 567,00 ICZ9

regał podstawowy 56 x 8 14 500 90 00 453 762 695,00 ICZ9

regał dostawiany 56 x 2 14 300 90 00 453 759 457,00 ICZ9

regał dostawiany 56 x 5 14 400 90 00 453 761 541,00 ICZ9

regał dostawiany 56 x 8 14 500 90 00 453 763 659,00 ICZ9

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki 
ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach  
25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg 
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm 
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm 
 
Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest 
przymocowanie regału do ściany lub podłoża.

Wersja Liczba skrzyń regałowych x rozm. Liczba półek Głębokość mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy 56 x 1, 28 x 2 14 300 90 00 453 766 584,00 ICZ9

regał podstawowy 56 x 4, 28 x 5 14 400 90 00 453 768 693,00 ICZ9

regał podstawowy 56 x 7, 28 x 8 14 500 90 00 453 770 810,00 ICZ9

regał dostawiany 56 x 1, 28 x 2 14 300 90 00 453 767 547,00 ICZ9

regał dostawiany 56 x 4, 28 x 5 14 400 90 00 453 769 657,00 ICZ9

regał dostawiany 56 x 7, 28 x 8 14 500 90 00 453 771 773,00 ICZ9

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki 
ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach  
25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg 
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm 
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm 
 
Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest 
przymocowanie regału do ściany lub podłoża.



9/69

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wersja Liczba skrzyń regałowych x rozm. Liczba półek Głębokość mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy 32 x 2, 16 x 3 12 300 90 00 453 773 500,00 ICZ9

regał podstawowy 32 x 5, 16 x 6 12 400 90 00 453 775 563,00 ICZ9

regał podstawowy 32 x 8, 16 x 9 12 500 90 00 453 777 661,00 ICZ9

regał dostawiany 32 x 2, 16 x 3 12 300 90 00 453 774 464,00 ICZ9

regał dostawiany 32 x 5, 16 x 6 12 400 90 00 453 776 529,00 ICZ9

regał dostawiany 32 x 8, 16 x 9 12 500 90 00 453 778 624,00 ICZ9

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki 
ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach  
25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg 
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm 
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm 
 
Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest 
przymocowanie regału do ściany lub podłoża.

Wersja Wyposażenie Liczba skrzyń regałowych x rozm. Liczba półek Głębokość mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy półki stalowe 32 x 1, 16 x 2, 16 x 3 12 300 90 00 453 781 522,00 ICZ9

regał podstawowy półki stalowe 32 x 4, 16 x 5, 16 x 6 12 400 90 00 453 783 628,00 ICZ9

regał podstawowy półki stalowe 32 x 7, 16 x 8, 16 x 9 12 500 90 00 453 785 724,00 ICZ9

regał dostawiany półki stalowe 32 x 1, 16 x 2, 16 x 3 12 300 90 00 453 782 494,50 ICZ9

regał dostawiany półki stalowe 32 x 4, 16 x 5, 16 x 6 12 400 90 00 453 784 592,00 ICZ9

regał dostawiany półki stalowe 32 x 7, 16 x 8, 16 x 9 12 500 90 00 453 786 689,00 ICZ9

Regał wtykowy
ze skrzynkami regałowymi · łatwy i szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki 
ocynkowane, ze wzmocnionym profilem skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach  
25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie pola 1300 kg 
wymiary regału: wys. 2000 x szer. 1000 x gł. 300/400/500 mm 
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm 
 
Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5-krotność głębokości regału, konieczne jest 
przymocowanie regału do ściany lub podłoża.
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wymiary całkowite dł. x szer. mm Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

Nr art.
zielony

Nr art.
żółty

Nr art.
szary

JS EUR KO

198 x  99 x 40 90 00 449 701  + 90 00 449 720  + - - - 25 1,601) IU68

 99 x  99 x 40 90 00 449 702  + 90 00 449 721  + - - - 25 0,841) IU68

 99 x  49 x 40 90 00 449 703  + 90 00 449 722  + - - - 25 0,721) IU68

 49 x  49 x 40 90 00 449 704  + 90 00 449 723  + - - - 25 0,641) IU68

160 x 106 x 54 90 00 449 744  + 90 00 449 745  + - - - 25 2,101) IU68

106 x  80 x 54 90 00 449 705  + 90 00 449 724  + 90 00 449 714  + - - 25 0,981) IU68

 53 x  40 x 54 90 00 449 707  + 90 00 449 726  + - - - 25 0,691) IU68

 54 x  54 x 63 90 00 449 708  + 90 00 449 727  + 90 00 449 731  + - - 25 0,691) IU68

108 x  54 x 63 90 00 449 740  + 90 00 449 741  + 90 00 449 742  + 90 00 449 716  + - 25 0,961) IU68

108 x 108 x 63 90 00 449 734  + 90 00 449 709  + 90 00 449 732  + - - 25 1,051) IU68

162 x 108 x 63 90 00 449 735  + 90 00 449 728  + 90 00 449 718  + - - 25 1,351) IU68

 80 x  53 x 54 - 90 00 449 725  + - - - 25 0,841) IU68

 63 x 108 x 63 - - - - 90 00 449 717  + 25 1,601) IU68
1) cena za szt.

Wkład do pojemników z tworzywa
udaroodporny polistyren · kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty, szary · dostarczane w 3 zakresach wysokości 40, 54 
lub 63 mm · Zastosowanie: szuflady, szafy z szufladami, skrzynki asortymentowe i puste skrzynki

Ilość pojemników x wielk. Kolor Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm Wymiary pojemnika szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

9 x A beżowy 600 x  63 x  77  50 x  42 x  46 90 00 449 500 14,60 IX99

6 x B beżowy 600 x  91 x 113  80 x  63 x  70 90 00 449 503 18,40 IX99

5 x C beżowy 600 x 134 x 164 100 x  97 x 108 90 00 449 505 25,50 IX99

4 x średnica beżowy 600 x 172 x 207 128 x 128 x 133 90 00 449 506 35,90 IX99

3 x E beżowy 600 x 203 x 242 175 x 140 x 160 90 00 449 507 47,60 IX99

2 x F beżowy 600 x 306 x 353 268 x 220 x 243 90 00 449 508 104,60 IX99

9 x A biały 600 x  63 x  77  50 x  42 x  46 90 00 449 640 14,60 IX99

6 x B biały 600 x  91 x 113  80 x  63 x  70 90 00 449 643 18,40 IX99

5 x C biały 600 x 134 x 164 100 x  97 x 108 90 00 449 645 25,50 IX99

4 x średnica biały 600 x 172 x 207 128 x 128 x 133 90 00 449 646 35,90 IX99

3 x E biały 600 x 203 x 242 175 x 140 x 160 90 00 449 647 47,60 IX99

2 x F biały 600 x 306 x 353 268 x 220 x 243 90 00 449 648 104,60 IX99

9 x A niebieski 600 x  63 x  77  50 x  42 x  46 90 00 449 634 14,60 IX99

6 x B niebieski 600 x  91 x 113  80 x  63 x  70 90 00 449 635 18,40 IX99

5 x C niebieski 600 x 134 x 164 100 x  97 x 108 90 00 449 636 25,50 IX99

4 x średnica niebieski 600 x 172 x 207 128 x 128 x 133 90 00 449 637 35,90 IX99

3 x E niebieski 600 x 203 x 242 175 x 140 x 160 90 00 449 638 47,60 IX99

2 x F niebieski 600 x 306 x 353 268 x 220 x 243 90 00 449 639 104,60 IX99

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
przezroczyste pojemniki z tworzywa sztucznego w kremowej, białej lub niebieskiej obudowie z odpornego na uderzenia 
polistyrenu · pochylenie pojemnika do przodu umożliwia jego wyjęcie · Szerokość obudowy 600 mm · można je układać 
w stosach oraz wieszać na ścianie

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
z tylną ścianą z drewna · zestawy są przytwierdzone do powlekanej płyty z drewna · płyta posiada otwory do montażu 
ściennego · kolor biały 

Ilość pojemników x wielk. Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

18 x B 600 x 108 x 410 90 00 449 650 75,60 IX99

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
z tylną ścianą z drewna · zestawy są przytwierdzone do powlekanej płyty z drewna · płyta posiada otwory do montażu 
ściennego · kolor biały 

Ilość pojemników x wielk. Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

18 x A, 12 x B 600 x 108 x 410 90 00 449 651 88,30 IX99

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
z tylną ścianą z drewna · zestawy są przytwierdzone do powlekanej płyty z drewna · płyta posiada otwory do montażu 
ściennego · kolor biały 

Ilość pojemników x wielk. Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

18 x A, 6 x B, 5 x C, 4 x D 600 x 185 x 684 90 00 449 652 139,50 IX99

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Zestaw z przezroczystymi pojemnikami
z tylną ścianą z drewna · zestawy są przytwierdzone do powlekanej płyty z drewna · płyta posiada otwory do montażu 
ściennego · kolor biały 

Ilość pojemników x wielk. Wymiary obudowy szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

18 x A, 12 x B, 10 x C, 4 x D 600 x 185 x 960 90 00 449 653 189,50 IX99 zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm Kolor Wersja Nr art. EUR KO

1000 x 500 x 500 kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski 
gołębi NCS 4040 R70B

1 szuflada, 2 półki 90 00 425 930 232,50 PB09

1000 x 500 x 500 kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski 
gołębi NCS 4040 R70B

2 szuflady, 1 półka 90 00 425 932 258,00 PB09

Szafka narzędziowa/dostawna
blacha stalowakonstrukcja powleczona trwałym lakierem proszkowym · wyposażona w szuflady i wyjmowane półki, z 
obrzeżami z każdej strony, wysokość 30 mm, na precyzyjnych prowadnicach kulowych, wysuwana w 80 % · szuflady, 
wys. 100 mm i półki z regulacją wysokości w rastrze 33 mm · nośność półki/szuflady 35 kg · górna półka z obrzeżem · 
drzwiczki skrzydłowe zamykane na zamek cylindryczny i zasuwę obrotową z 3-punktową blokadą 
 
Dostawa odbywa się bez zawartości

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Szafka narzędziowa/dostawna
konstrukcja z blachy stalowej powleczona trwałym lakierem proszkowym · wyposażona w szuflady i wyjmowane półki, 
z obrzeżami z każdej strony, wysokość 30 mm, na precyzyjnych prowadnicach kulowych, wysuwana w 80 % · szuflady, 
wys. 100 mm i półki z regulacją wysokości w rastrze 33 mm · nośność półki/szuflady 35 kg · górna półka z obrzeżem · 
drzwiczki skrzydłowe zamykane na zamek cylindryczny i zasuwę obrotową z 3-punktową blokadą

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm Kolor Wersja Nr art. EUR KO

1000 x 1000 x 500 kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski 
gołębi NCS 4040 R70B

2 szuflady, 2 półki 90 00 425 936 410,00 PB09

1000 x 1000 x 500 kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski 
gołębi NCS 4040 R70B

2 szuflady, 4 półki 90 00 425 938 415,00 PB09

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Nakładka na pulpit
do szafek narzędziowych i dostawnych · ze schowkiem ołówki i dużą powierzchnią do pisania · pakowne wnętrze pod 
zamykaną pokrywą · odpowiednia również do montażu naściennego

Wys. x szer. x gł. mm Korpus Nr art. EUR KO

272/91 x 500 x 500 kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 425 928 102,50 PB09Dostawa bez dekoracji

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. EUR KO

1310 x 500 x 500 kolor antracytowy, RAL 7016/kolor niebieski gołębi NCS 4040 R70B 90 00 425 940 372,00 PR01

Zestaw szafek narzędziowych
przestawny · składający się z: 1 szafki narzędziowej wys. 1000 x szer. 500 x głęb. 500 mm z 1 szufladą wys. 100 mm i 2 
półkami, wysokość 30 mm, (niewyciągane całkowicie - zgodnie z BHP) · Nadstawka z pulpitem · wytrzymała podstawa z 
kółkami z 4 kółkami skrętnymi Ø 75 mm, udźwig 75 kg na kółko 
 
Półki w szafce należy bezwzględnie zablokować!

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm Kolor Wersja Nr art. EUR KO

1000 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor jasnoszary, RAL 7035 1 szuflada, 2 półki 90 00 452 280 259,50 IBF9

1000 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 1 szuflada, 2 półki 90 00 425 943 259,50 IBF9

1000 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 1 szuflada, 2 półki 90 00 452 350 259,50 IBF9

1000 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor błękitny gencjanowy, RAL 5010 1 szuflada, 2 półki 90 00 452 342 259,50 IBF9

1000 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 2 szuflady, 1 półka 90 00 452 351 271,00 IBF9

1000 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 2 szuflady, 1 półka 90 00 425 944 271,00 IBF9

Szafka narzędziowa/dostawna
konstrukcja z blachy stalowej z wytrzymałą powłoką proszkową · wyposażona w szuflady i wyjmowane, ocynkowane 
półki, z obrzeżami z każdej strony, wysokość 30 mm, na precyzyjnych prowadnicach z łożyskami kulkowymi, wysuwana 
w 80% · szuflada wys. 100 mm i półka z regulacją wysokości w odstępach 33 mm · nośność półki/szuflady 35 kg · z 
górny schowek z krawędzią toczną (dostawa bez nakładki z gumy ryflowanej) · drzwiczki skrzydłowe zamykane na zamek 
cylindryczny i zasuwę obrotową z 3-punktową blokadą

90 00 425 943 90 00 452 280 zestaw nie 
obejmuje zawartości wzgl. 

akcesoriów

90 00 452 342 zestaw 
nie obejmuje zawartości 

wzgl. akcesoriów

Szafka narzędziowa/dostawna
konstrukcja z blachy stalowej z wytrzymałą powłoką proszkową · wyposażona w szuflady i wyjmowane, ocynkowane 
półki, z obrzeżami z każdej strony, wysokość 30 mm, na precyzyjnych prowadnicach kulowych, wysuwane w 80% 
· szuflady, wys. 100 mm i półki z regulacją wysokości w odstępach 33 mm · nośność półki/szuflady 35 kg · z górny 
schowek z krawędzią toczną (dostawa bez nakładki z gumy ryflowanej) · drzwiczki skrzydłowe zamykane na zamek 
cylindryczny i zasuwę obrotową z 3-punktową blokadą

90 00 452 358 zestaw nie 
obejmuje zawartości wzgl. 

akcesoriów

90 00 425 947 zestaw nie 
obejmuje zawartości wzgl. 

akcesoriów

90 00 452 344 zestaw nie 
obejmuje zawartości wzgl. 

akcesoriów

90 00 452 290 zestaw nie 
obejmuje zawartości wzgl. 

akcesoriów

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm Kolor Wersja Nr art. EUR KO

1000 x 1000 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor jasnoszary, RAL 7035 2 szuflady, 2 półki 90 00 452 290 445,00 IBF9

1000 x 1000 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 2 szuflady, 2 półki 90 00 425 948 445,00 IBF9

1000 x 1000 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 2 szuflady, 2 półki 90 00 452 354 445,00 IBF9

1000 x 1000 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor błękitny gencjanowy, RAL 5010 2 szuflady, 2 półki 90 00 452 344 445,00 IBF9

1000 x 1000 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 2 szuflady, 4 półki 90 00 425 947 443,00 IBF9

1000 x 1000 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 2 szuflady, 4 półki 90 00 452 355 443,00 IBF9

1000 x 1000 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor jasnoszary, RAL 7035 1 szuflada, 2 półki 90 00 452 357 402,00 IBF9

1000 x 1000 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor błękitny gencjanowy, RAL 5010 1 szuflada, 2 półki 90 00 452 358 402,00 IBF9
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Zestaw szafek narzędziowych
przestawny · składający się z: 1 szafki narzędziowej wys. 1000 x szer. 500 x głęb. 500 mm z 1 szufladą wys. 100 mm i  
2 półkami, wysokość 30 mm, (niewyciągane całkowicie - zgodnie z BHP) · Nadstawka z pulpitem · wytrzymała podstawa z 
kółkami z 4 kółkami skrętnymi Ø 75 mm, udźwig 75 kg na kółko 
 
Półki w szafce należy bezwzględnie zablokować!

Wymiary całkowite  
wys. x szer. x gł. mm

Kolor Nr art. EUR KO

1310 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 425 942 408,00 IBF9

1310 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 90 00 452 356 408,00 IBF9

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Nakładka na pulpit
ze schowkiem ołówki i dużą powierzchnią do pisania · pakowne wnętrze pod zamykaną pokrywą · odpowiednia również 
do montażu naściennego 
 
pasuje do szafek na narzędzia i szafek dostawnych

Wys. x szer. x gł. mm Korpus Nr art. EUR KO

272/91 x 500 x 500 kolor jasnoszary, RAL 7035 90 00 452 295 111,00 IBF9

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Podstawa z kółkami
lita płyta podstawy szary antracyt RAL 7016 z okalającą ramą · z 4 kółkami skrętnymi, z tego 2 z blokadą · Ø rolki 75 mm · 
materiał: wzmocniony włóknem szklanym poliamid, odporny na działanie kwasów, z ocynkowanymi, stalowymi łożyskami ·  
udźwig na rolkę 75 kg 
 
pasuje do szafek na narzędzia i szafek dostawnych

Stosując podstawę z kółkami należy bezwzględnie pamiętać o przymocowaniu półek w szafce!!

Szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

500 x 500 90 00 452 265 102,50 IBF9

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów 

Półka
ocynkow. · nośność ok. 50 kg · Pasuje do szafek na narzędzia i szafek dostawnych

Szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

500 x 500 90 00 452 252 30,50 IXF9

Mata antypoślizgowa
trzyma się nieruchomo na prawie wszystkich materiałach · łatwość przycinania · nadaje się do prania w pralce do 60°C · 
dobra odporność na olej, benzynę, kwasy i zasady · kolor antracytowy 

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

600 x 1200 90 00 452 300 19,70 IE26
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wys. x szer. x gł.  
mm

Liczba szuflad x wys.  
mm

Kolor Nr art. EUR KO

1019 x  705 x 736 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 90 00 426 000 549,00 IB13

1019 x  705 x 736 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 426 001 549,00 IB13

1019 x  705 x 736 1 x 50, 1 x  75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 90 00 426 008 627,00 IB13

1019 x  705 x 736 1 x 50, 1 x  75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 426 009 627,00 IB13

1019 x  705 x 736 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 90 00 426 016 671,00 IB13

1019 x  705 x 736 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 426 017 671,00 IB13

1019 x 1005 x 736 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 90 00 426 004 944,00 IB13

1019 x 1005 x 736 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 426 005 944,00 IB13

1319 x 1005 x 736 3 x 50, 3 x 100, 3 x 150, 1 x 300 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 90 00 426 026 1525,00 IB13

1319 x 1005 x 736 3 x 50, 3 x 100, 3 x 150, 1 x 300 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 426 027 1525,00 IB13

Nowoczesny wygląd i wysoka funkcjonalność
Szafki z szufladami 
ze 100% pełnym wysuwem, nośność 100 kg 
 
Korpus 
· Precyzyjna konstrukcja z wysoko gatunkowej blachy stalowej 
· Obudowa ze wzmocnioną ramą 
· udźwig całkowity 1500 kg 
 
Szuflady 
· Szuflady z wysuwem 100%, nośność 100 kg 
· prowadnice szuflad o płynnym przesuwie maksymalizują komfort 
· standardowo z absolutną blokada pojedynczego wysuwu i centralnym zamkiem, przewrócenie szafy w przód jest wykluczone 
· wewnętrzne aluminiowe listwy uchwytów zmniejszają ryzyko obrażeń 
· zoptymalizowane oznakowanie taśmami do etykietowania z przezroczystą pokrywą 
· szczelinowane ściany boczne oferują liczne możliwości indywidualnego podziału 
· Wymiary wewnętrzne szuflad: Szerokość szafy   705 mm = szuflady: szer. 600 x gł. 600 mm 
· Wymiary wewnętrzne szuflad: szerokość szafy 1005 mm = szuflady: szer. 900 x gł. 600 mm 
 
Lakierowanie 
· Wszystkie szafki z szufladami są dostarczane z wysokiej jakości odporną powłoką z lakieru proszkowego

90 00 426 016

90 00 426 00490 00 426 000 90 00 426 009

90 00 426 027
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
Zestawy do szafek z szufladami 
 
praktyczne akcesoria podziałowe zapewniające perfekcyjną przejrzystość i składowanie

90 00 426 05090 00 426 04890 00 426 04690 00 426 04290 00 426 04190 00 426 040

Wersja Pasuje do Wyposażenie Nr art. EUR KO

 79 częśc. 90 00 426 008, 90 00 426 009 dla 5 szuflad: 1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 2 x 150 mm, ryflowana mata gumowa, 16 płyt 
nieckowych z 40 ściankami wtykowymi, 2 ścianki wzdłużne/5 działowych poprzecz-
nych, 2 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych,1 ścianka wzdłużna/4 działowe 
poprzeczne

90 00 426 040 192,00 IX13

 79 częśc. 90 00 426 000, 90 00 426 001 dla 5 szuflad: 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200 mm ryflowana mata gumo-
wa,16 płyt nieckowych z 40 ściankami wtykowymi, 2 ścianki wzdłużne/5 działowych 
poprzecznych, 2 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych, 1 ścianka wzdłużna/4 
działowe poprzeczne

90 00 426 041 198,00 IX13

107 częśc. 90 00 426 016, 90 00 426 017 dla 6 szuflad: 2 x 75, 2 x 100, 2 x 125 mm,16 płyt nieckowych z 40 ściankami wty-
kowymi, ryflowana mata gumowa, 3 ścianki wzdłużne/10 działowych poprzecznych, 
2 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych, 24 pojemniki na akcesoria, 2 ścianki 
wzdłużne/5 działowych poprzecznych

90 00 426 048 251,00 IX13

133 częśc. 90 00 426 020, 90 00 426 021 dla 5 szuflad: 1 x 75, 2 x 100, 2 x 125 mm, 24 płyt nieckowych z 47 ściankami wty-
kowymi, 4 ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych, 5 ścianek wzdłużnych/15 
działowych poprzecznych, 5 ścianek wzdłużnych/15 działowych poprzecznych, 2 
ścianki wzdłużne/8 działowych poprzecznych

90 00 426 046 309,00 IX13

151 częśc. 90 00 426 004, 90 00 426 005 dla 5 szuflad: 1 x 50, 1 x 75,1 x 100, 1 x 150,1 x 200 mm, 24 płyt nieckowych z 
47 ściankami wtykowymi, 38 pojemników na akcesoria, 4 ścianek wzdłużnych/13 
działowych poprzecznych, 5 ścianek wzdłużnych/15 działowych poprzecznych, 2 
ścianki wzdłużne/3 działowych poprzecznych

90 00 426 042 314,00 IX13

113 częśc. 90 00 426 028, 90 00 426 029 dla 7 szuflad: 2 x 50, 1 x 75, 2 x 100, 1 x 125, 1 x 150 mm, ryflowana mata gumowa, 
24 płyt nieckowych z 47 ściankami wtykowymi, mata antypoślizgowa, 2 ścianki 
wzdłużne/3 działowe poprzeczne, 2 ścianki wzdłużne/4 działowe poprzeczne, 4 
ścianki wzdłużne/13 działowych poprzecznych, 4 ścianki wzdłużne/8 działowych 
poprzecznych

90 00 426 050 321,00 IX13
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nowoczesny wygląd i wysoka funkcjonalność 
 

Stoły warsztatowe
Blat roboczy 
· Wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm, impregnowana lakierem z olejem lnianym 
Konstrukcja /obudowa stołu warsztatowego 
· solidna konstrukcja z blachy stalowej 
· podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm, samonośna 
· nóżki poziomujące zapewniają stabilność 
 ·udźwig całkowity 1200 kg 
Szuflady 
· prowadnice szuflad o płynnym przesuwie maksymalizują komfort 
· szuflady z wysuwem 88%, nośność 100kg 
· wymiary wewnętrzne szuflad szer. 450 x gł. 600 mm 
· wewnętrzne aluminiowe listwy uchwytów zmniejszają ryzyko obrażeń 
· zoptymalizowane oznakowanie taśmami do etykietowania z przezroczystą pokrywą 
· drzwi i szuflady są zamykane na zamek cylindryczny 
Lakierowanie 
· Wszystkie stoły warsztatowe są wyposażane w wysokiej jakości odporną powłokę lakieru proszkowego 

90 00 426 07390 00 426 072

90 00 426 06990 00 426 068

90 00 426 06590 00 426 064

Szer. x gł. x wys. mm Liczba szuflad x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

1500 x 750 x 859 1 x 150 kolor jasnoszary, RAL 7035/niebieski 
sygnałowy, RAL 5005

90 00 426 060 525,00 IB13

1500 x 750 x 859 1 x 150 kolor jasnoszary, RAL 7035/szary antracy-
towy, RAL 7016

90 00 426 061 525,00 IB13

1500 x 750 x 859 2 x 150 kolor jasnoszary, RAL 7035/niebieski 
sygnałowy, RAL 5005

90 00 426 064 625,00 IB13

1500 x 750 x 859 2 x 150 kolor jasnoszary, RAL 7035/szary antracy-
towy, RAL 7016

90 00 426 065 625,00 IB13

2000 x 750 x 859 1 x 150 kolor jasnoszary, RAL 7035/niebieski 
sygnałowy, RAL 5005

90 00 426 068 551,00 IB13

2000 x 750 x 859 1 x 150 kolor jasnoszary, RAL 7035/szary antracy-
towy, RAL 7016

90 00 426 069 551,00 IB13

2000 x 750 x 859 2 x 150 kolor jasnoszary, RAL 7035/niebieski 
sygnałowy, RAL 5005

90 00 426 072 754,00 IB13

2000 x 750 x 859 2 x 150 kolor jasnoszary, RAL 7035/szary antracy-
towy, RAL 7016

90 00 426 073 754,00 IB13

90 00 426 06190 00 426 060
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szer. x gł. x wys. mm Płyta robocza Liczba szuflad x wys. mm Grubość płyty mm Kolor Nr art. EUR KO

1200 x 540 x 859 sklejka bukowa 5 x 100 25 kolor jasnoszary, RAL 7035/ 
niebieski sygnałowy, RAL 5005

90 00 426 080 642,00 IB13

1200 x 540 x 859 sklejka bukowa 5 x 100 25 kolor jasnoszary, RAL 7035/ 
szary antracytowy, RAL 7016

90 00 426 081 642,00 IB13

Stoły warsztatowe, mobilne
Blat roboczy 
· Wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 25 mm, impregnowana lakierem z olejem lnianym 
Konstrukcja /obudowa stołu warsztatowego 
· solidna konstrukcja z blachy stalowej 
· Mobilne dzięki 2 kółka stałym i 2 kółkom skrętnym Ø 125 mm, z tego 2 z blokadą 
· rączka do pchania 
· udźwig całkowity 500 kg 
Szuflady 
· prowadnice szuflad o płynnym przesuwie maksymalizują komfort 
· szuflady ze 100% pełnym wysuwem, nośność 50 kg 
· wymiary wewnętrzne szuflad szer. 450 x gł. 400 mm 
· wewnętrzne aluminiowe listwy uchwytów zmniejszają ryzyko obrażeń 
· zoptymalizowane oznakowanie taśmami do etykietowania z przezroczystą pokrywą 
· standardowo z absolutną blokada pojedynczego wysuwu i centralnym zamkiem 
· Podwójne zabezpieczenie dzięki indywidualnej blokadzie 
Lakierowanie 
· wszystkie stoły warsztatowe są dostarczane z wysokiej jakości odporną powłoką z lakieru proszkowego

Szer. x gł. x wys. mm Liczba szuflad x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

1250 x 750 x 935 3 x 200 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 90 00 426 084 819,00 IB13

1250 x 750 x 935 3 x 200 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 426 085 819,00 IB13

Stół warsztatowy, mobilny
stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo · płyta bukowa sklejka 25 mm · szuflady z wysuwem  
100 %, nośność 100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 450 x gł. 400 mm · wewnętrzne aluminiowe listwy 
uchwytowe z paskiem na opisy · indywidualna blokada wysuwu i zamek centralny · 1 drzwi z półkami · 4 kółka skrętne  
Ø 125 mm, z tego 2 z blokadą · rączka do pchania · udźwig całkowity 500 kg

kolor jasnoszary/szary antracytowy

kolor jasnoszary/niebieski 
sygnałowy

Szer. x gł. x wys. mm Liczba szuflad x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

1060 x 500 x 1005 4 x 150, 4 x 200 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor niebieski sygnałowy, RAL 5005 90 00 426 088 987,00 IB13

1060 x 500 x 1005 4 x 150, 4 x 200 kolor jasnoszary, RAL 7035/kolor antracytowy, RAL 7016 90 00 426 089 987,00 IB13

Stół warsztatowy, mobilny
stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo · półka z 4-stronnym obrzeżem i nakładką z gumy ryflowanej ·  
szuflady z wysuwem 100 %, nośność 50 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 450 x gł. 400 mm · wewnętrzne 
aluminiowe listwy uchwytowe z paskiem na opisy · indywidualna blokada wysuwu i zamek centralny · 4 kółka skrętne  
Ø 125 mm, z tego 2 z blokadą · rączka do pchania · udźwig całkowity 500 kg

kolor jasnoszary/szary antracytowy

kolor jasnoszary/niebieski 
sygnałowy
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Stół warsztatowy
podstawa z profilowej rury kwadratowej 60 x 30 mm ze zintegrowaną 
regulacją wysokości · belka poprzeczna u góry · trawersa usztywniająca z 
tyłu · regulacja wysokości stołu w zakresie między 760-1080 mm ·  
nośność maks. 500 kg przy równomiernym rozłożeniu statycznego 
obciążenia powierzchniowego · płyta melaminowa z bezpośrednią 
powłoką z żywicy melaminowej zgodnie z DIN 68765, warunkowa 
odporność na uderzenia i zadrapania · grubość 22 mm · ekologiczna 
powłoka proszkowa w kolorze metalicznego antracytu, zbliżona do  
RAL7016 · dostawa w stanie rozmontowanym, łatwy montaż

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

1500 x  800 x 760-1080 90 00 425 570 274,00 IBD5

1500 x 1000 x 760-1080 90 00 425 572 308,00 IBD5

2000 x  800 x 760-1080 90 00 425 574 303,00 IBD5

2000 x 1000 x 760-1080 90 00 425 576 344,00 IBD5

Stół warsztatowy
podstawa z profilowej rury kwadratowej 60 x 30 mm ze zintegrowaną 
regulacją wysokości · belka poprzeczna u góry · trawersa usztywniająca z 
tyłu · regulacja wysokości stołu w zakresie między 760-1080 mm ·  
nośność maks. 500 kg przy równomiernym rozłożeniu statycznego 
obciążenia powierzchniowego · lita płyta bukowa obrobiona 
powierzchniowo, krawędzie zaokrąglone, do dużych obciążeń i odporności, 
grubość 25 mm   ·ekologiczna powłoka proszkowa w kolorze metalicznego 
antracytu, zbliżona do RAL7016 · dostawa w stanie rozmontowanym, łatwy 
montaż

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

1500 x  800 x 760-1080 90 00 425 571 321,00 IBD5

1500 x 1000 x 760-1080 90 00 425 573 366,00 IBD5

2000 x  800 x 760-1080 90 00 425 575 364,00 IBD5

2000 x 1000 x 760-1080 90 00 425 577 420,00 IBD5

Moduł z szufladą montowany pod blatem
montaż bezpośrednio do blatu stołu poprzez adapter montażowy · maks.  
2 kontenery pod blatowe do każdego stołu warsztatowego · blacha stalowa 
powlekana proszkowo, obudowa w kolorze metaliczny antracyt RAL7016, 
front jasnoszary, RAL 7035 · szuflady wysuwane do 90%, nośność każdej 
szuflady 35 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 390 x gł. 560 mm · 
listwa pochwytowa z paskiem do umieszczenia opisu · zamek centralny z  
2 kluczami

Szer. x gł. x  
wys. mm

Liczba szuflad x 
wys. mm

Nr art. EUR KO

440 x 600 x 175 1 x 150 90 00 425 580 166,50 IBD5

490 x 600 x 395 1 x 150, 1 x 180 90 00 425 581 261,00 IBD5

Zestaw kółek
pasuje do stołów roboczych · kółka Ø-125 mm, wysokość konstrukcyjna  
150 mm · bezstopniowa regulacja wysokości osadzenia w zakresie od  
910-1230 mm · kółka wraz z elementem regulacji wysokości

Wersja Nr art. EUR KO

4 kółka skrętne z ustalaczem 90 00 425 582 106,50 IBD5

2 Bockrollen/2 Lenkrollen m. Feststeller 90 00 425 583 89,00 IBD5

90 00 425 58390 00 425 582
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Modułowe stoły warsztatowe serii BK 650 
· indywidualne dostosowanie stanowiska pracy 
· możliwa łatwa kombinacja 
· prosty samodzielny montaż 
· nośność 750-1000 kg 
· zakresy stosowania: przemysł, warsztaty, montaż itp.

Stopka stołu warsztatowego BK 650
spawany ceownik 70 x 50 mm · szeroka powierzchnia podparcia u góry 
120 mm, powłoka proszkowa jasnoszara, RAL 7035 · wysokość ustawiana 
w zakresie 750-1100 mm · płytka nogi przygotowana do zakotwienia w 
podłożu

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

70/120 x 650 x 750-1100 90 00 425 540 85,90 PB10

Płyta robocza BK 650
wysokiej jakości, lita płyta z drewna bukowego grubość 40 mm · z obu stron 
po dwie warstwy klejonych na krzyż fornirów wierzchnich · powierzchnia 
obrobiona i szlifowana · może być łączony z nóżkami stołów roboczych, 
szufladami i modułami z szufladą montowanymi pod blatem w funkcjonalne 
stoły warsztatowe

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

1500 x 700 x 40 90 00 425 542 114,00 PB10

2000 x 700 x 40 90 00 425 544 149,80 PB10

Szuflada BK 650
wysokość 150 mm ze zintegrowaną listwą uchwytu · wymiary wewnętrzne 
szer. 490 x gł. 560 mm · łożyskowany na rolkach łatwy wysuw 90%, 
nośność 50 kg  · powlekane proszkowo błękit goryczki, RAL 5010 · 
zamykana na zamek cylindryczny

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

580 x 650 x 150 90 00 425 546 107,00 PB10

Stół warsztatowy Serie BK 650
pełna oferta  · wytrzymała płyta z drewna bukowego o grubości 40 mm, z 
fornirem po obu stronach
składa się z: 2 nóg stołu warsztatowego z regulacją wysokości, 1 blatu 
roboczego, nośność 750 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu)

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

1500 x 700 x 790-1140 90 00 425 512 285,00 PB10

2000 x 700 x 790-1140 90 00 425 514 321,00 PB10

Stół warsztatowy Serie BK 650
pełna oferta  · płyta z drewna bukowego litego obustronnie fornirowana, 
grubość 40 mm
wersja z szufladą wys. 150 mm, wymiary wewnętrzne szer. 490 x głęb.  
560 mm, błękit goryczki, RAL 5010, zamykana z zamkiem na cylinder
składa się z: 2 nóg stołu warsztatowego z regulacją wysokości, 1 blatu 
roboczego, nośność 750 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu),  
1 szuflady wiszącej

Szer. x gł. x wys.  
mm

Liczba szuflad  
x wys. mm

Nr art. EUR KO

1500 x 700 x 790-1140 1 x 150 90 00 425 516 389,00 PB10

2000 x 700 x 790-1140 1 x 150 90 00 425 518 425,00 PB10



Stół warsztatowy Serie BK 650
pełna oferta  · wytrzymała płyta z drewna bukowego o grubości 40 mm,  
z fornirem po obu stronach
wersja z 2 szufladami wiszącymi wys. 150 mm, wymiary wewn. szer. 490 x 
głęb. 560 mm, błękit goryczki, RAL 5010, zamykana z zamkiem na cylinder
składa się z: 2 nóg stołu warsztatowego z regulacją wysokości, 1 blatu 
roboczego, nośność 750 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu),  
2 szufladach wiszących

Szer. x gł. x wys.  
mm

Liczba szuflad  
x wys. mm

Nr art. EUR KO

1500 x 700 x 790-1140 2 x 150 90 00 425 520 492,50 PB10

2000 x 700 x 790-1140 2 x 150 90 00 425 522 526,00 PB10
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Stół warsztatowy bouwpakket Serie BK 650
pełna oferta  · wytrzymała płyta z drewna bukowego o grubości 40 mm, z 
fornirem po obu stronach · Szafa z szufladami wys. 800 x szer. 580 x gł. 620 
mm
składa się z: 1 nogi stołu warsztatowego, 1 blatu roboczego, 1 szafy z 
szufladami, wys. 800 x szer. 580 x głęb. 650 mm, nośność 1000 kg (przy 
równomiernie rozłożonym obciążeniu)

Szer. x gł. x wys. 
mm

Liczba szuflad  
x wys. mm

Nr art. EUR KO

1500 x 700 x 840 4 x 180 90 00 425 524 718,00 PB10

2000 x 700 x 840 4 x 180 90 00 425 526 751,00 PB10

1500 x 700 x 840 2 x  90, 3 x 180 90 00 425 528 755,00 PB10

2000 x 700 x 840 2 x  90, 3 x 180 90 00 425 530 789,00 PB10

Szafka z szufladami BK 650
stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo · obudowa 
jasnoszara, RAL 7035, fronty szuflad błękit goryczki, RAL 5010 · szuflady 
na prowadnicach rolkowych z wysuwem 90%, nośność 100 kg · wymiary 
wewnętrzne szer. 490 x gł. 560 mm · zintegrowane listwy uchwytowe z 
rastrem barwnym · zamknięcie centralne z zamkiem bębenkowym · górna 
część szafki z czarnym blatem pokrytym żywicą melaminową, grubość 
20 mm · możliwość zdemontowania blatu i użycia jako szafki pod 
stołowej

Wys. x szer. x gł. 
mm

Liczba szuflad  
x wys. mm

Nr art. EUR KO

 820 x 580 x 650 4 x 180 90 00 425 560 517,00 PB11

 820 x 580 x 650 2 x  90, 3 x 180 90 00 425 562 555,00 PB11

1030 x 580 x 650 2 x 150, 2 x 180, 
1 x 270

90 00 425 564 669,00 PB11

1030 x 580 x 650 1 x  90, 1 x 120,  
1 x 150, 2 x 180, 
1 x 210

90 00 425 566 710,00 PB11

90 00 425 56690 00 425 564

90 00 425 56290 00 425 560

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
praktyczne akcesoria podziałowe, zapewniają optymalny porządek
składa się z 1 wkładki ramki, 4-częściowej, 1 ścianka działowa 560 mm i 4 
arkusze działowe 2 x 190, 2 x 285 mm

Wysokość frontu mm Nr art. EUR KO

 60- 90 90 00 425 551 22,70 PX33

120-150 90 00 425 552 29,00 PX33

od 180 90 00 425 553 40,50 PX33
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach
praktyczne akcesoria podziałowe, zapewniają optymalny porządek
Wkładka z tworzywa sztucznego wys. 45 mm z 16 przegrodami,  
4 x małe, 12 x duże

Wysokość frontu mm Nr art. EUR KO

60-90 90 00 425 554 42,90 PX33

Mata antypoślizgowa
pasuje do wszystkich szuflad serii PROMAT BK 650

Długość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

650 580 90 00 425 556 14,20 PX33

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · 
wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm ·  
z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej  
40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo 
z łatwym wysuwem 90% · nośność na szufladę 100 kg · wymiary 
wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są 
zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

Szer. x gł. x wys. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

1500 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
brylantowy niebie-
ski, RAL 5007

90 00 425 354 577,00 PB10

1500 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
antracytowy, RAL 
7016

90 00 425 355 577,00 PB10

Z 2 szufladami o wys. 150 mm, 2 drzwiczkami 350 mm

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · 
wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm ·  
z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej  
40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo 
z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary 
wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są 
zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

Szer. x gł. x wys. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

1500 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
brylantowy niebie-
ski, RAL 5007

90 00 425 356 551,00 PB10

1500 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
antracytowy, RAL 
7016

90 00 425 357 551,00 PB10

z 2 szufladami wys. 75 mm, 1 drzwi 350 mm, 1 półka głęb. 300 mm

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · 
wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm ·  
z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej  
40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo 
z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary 
wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są 
zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

Szer. x gł. x wys. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

1500 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
brylantowy niebie-
ski, RAL 5007

90 00 425 350 697,00 PB10

1500 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
antracytowy, RAL 
7016

90 00 425 351 697,00 PB10

z 4 szufladami: 1 x wys. 125 mm, 2 x wys. 175 mm, 1 x wys. 225 mm



Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · 
wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm ·  
z obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej  
40 x 40 x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo 
z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary 
wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są 
zamykane na zamek cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

Szer. x gł. x wys. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

2000 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
brylantowy niebie-
ski, RAL 5007

90 00 425 358 740,00 PB10

2000 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
antracytowy, RAL 
7016

90 00 425 359 740,00 PB10

z 2 szufladami wys. 150 mm, 2 drzwi 350 mm, 1 półka, głęb. 300 mm
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Stół warsztatowy BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · 
wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm · z 
obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 
x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym 
wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 100 kg · wymiary wewnętrzne 
szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są zamykane na zamek 
cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

Szer. x gł. x wys. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

2000 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
brylantowy niebie-
ski, RAL 5007

90 00 425 360 856,00 PB10

2000 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
antracytowy, RAL 
7016

90 00 425 361 856,00 PB10

z 4 szufladami: 2 x wys. 150 mm i 2 x wys. 175 mm, 1 drzwi 350 mm, 1 półka, 
głęb. 300 mm

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Stół warsztatowy Serie BT 495
wytrzymałe stoły warsztatowe dla różnych zakresów zastosowań · 
wielowarstwowo klejona bukowa płyta multiplex o grubości 40 mm · z 
obróbką powierzchniową · podstawa ze spawanej rury kwadratowej 40 x 40 
x 2 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie łożyskowane kulkowo z łatwym 
wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 90 kg · wymiary wewnętrzne 
szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa i szuflady są zamykane na zamek 
cylindryczny · wytrzymałe lakierowanie piecowe

Szer. x gł. x wys. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

2000 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
brylantowy niebie-
ski, RAL 5007

90 00 425 352 778,00 PB10

2000 x 700 x 840 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
antracytowy, RAL 
7016

90 00 425 353 778,00 PB10

z 4 szufladami: 1 x wys. 125 mm, 2 x wys. 175 mm, 1 x wys. 225 mm

Stół warsztatowy BT 495
przestawny · solidna konstrukcja z blachy stalowej, podstawa ze spawanej 
rury kwadratowej 40 x 40 x 2 mm · bukowa płyta Multiplex, grubości 
20 mm, szer. 1000 x głęb. 620 mm · szuflady wewnętrzne, 4-krotnie 
łożyskowane kulkowo z łatwym wysuwem 90% · nośność każdej szuflady 
100 kg · wymiary wewnętrzne szuflad szer. 459 x gł. 459 mm · obudowa 
i szuflady zamykane na zamek cylindryczny · 2 półka do przechowywania 
· 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne, z tego 1 z blokadą · koło Ø 125 mm · 
wytrzymałe lakierowanie piecowe

Szer. x gł. x wys. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

885 x 605 x 805 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
brylantowy niebie-
ski, RAL 5007

90 00 425 362 649,00 PB10

885 x 605 x 805 kolor jasnoszary, 
RAL 7035/kolor 
antracytowy, RAL 
7016

90 00 425 363 649,00 PB10

z 6 szufladami: 2 x wys. 50 mm, 2 x wys. 100 mm, 1 x wys. 175 mm
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szafka z szufladami BK 600
stabilna konstrukcja z blachy stalowej powlekanej proszkowo · obudowa 
jasnoszara, RAL 7035, fronty szuflad błękit goryczki, RAL 5010 · szuflady 
z łatwym wysuwem wysuwane na 90%, nośność 80 kg · wymiary 
wewnętrzne szer. 520 x gł. 535 mm ze zintegrowanymi listwami 
uchwytowymi · zamknięcie centralne z zamkiem bębenkowym

Liczba szuflad x wys. mm Nr art. EUR KO

2 x 140, 2 x 190 90 00 427 000 379,00 IXZ9

2 x 100, 2 x 140, 1 x 190 90 00 427 001 423,00 IXZ9

2 x 100 90 00 427 002 315,00 IXZ9

4 x 100, 2 x 140, 1 x 190 90 00 427 003 532,00 IXZ9

1 x 100, 2 x 140 90 00 427 004 406,00 IXZ9

Płyta robocza
płyta bukowa sklejka grubość 30 mm · może być łączona z nóżkami stołów 
roboczych i szafkami z szufladami w funkcjonalne stoły warsztatowe

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

1250 x 650 x 30 90 00 427 005 105,00 IXZ9

1500 x 650 x 30 90 00 427 006 125,00 IXZ9

Stopka stołu warsztatowego BK 600
spawany profil C · szeroka powierzchnia przykładania, lakierowana 
proszkowo, jasnoszary, RAL 7035 · nogi z regulacją poziomu · płytka nogi 
przygotowana do zakotwienia w podłożu · dostawa obejmuje materiały do 
zamocowania

Wys. x gł. mm Nr art. EUR KO

 800 x 650 90 00 427 007 47,00 IUZ9

1000 x 650 90 00 427 008 53,00 IUZ9

Akcesoria do organizacji miejsca w szufladach BK 600
podłużne i poprzeczne ścianki działowe zapewniają optymalne 
magazynowanie i porządek

Wersja Nr art. EUR KO

3 przegrody podłużne / 20 poprzecznych 90 00 427 009 36,50 IXZ9

2 przegrody podłużne /  3 poprzecznych 90 00 427 010 36,50 IXZ9

1 przegrody podłużne /  1 poprzecznych 90 00 427 011 36,50 IXZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szer. x dł. mm Nr art.
kolor niebieski 
goryczka

Nr art.
kolor jasnoszary

Nr art.
kolor szary 
antracyt

EUR KO

457 x  495 90 00 429 204 90 00 429 026 90 00 429 230 30,70 IX17

457 x  991 90 00 429 205 90 00 429 027 50,30 IX17

457 x 1486 90 00 429 206 90 00 429 028 90 00 429 232 66,00 IX17

457 x 1981 90 00 429 207 90 00 429 029 90 00 429 233 83,50 IX17

457 x  991 90 00 429 231 50,30 IX17

Płyta perforowana
symetryczna perforacja · z 1,25 mm grubego blacha stalowa · Rozstaw otworów 38 mm · wielkość otworu 9,2 x 9,2 mm · 
szczególnie stabilna dzięki umieszczonym na tylnej stronie usztywnieniom · powierzchnia powlekana proszkowo

mocowanie klipsami z tworzywa sztucznego: akcesoria montowane bez użycia narzędzi

Uchwyt do stołu warsztatowego
do perforowanych do tablic narzędziowych · 
do mocowania płyt perforowanych na płycie stołu 
warsztatowego · dla płyt o długościach od 1500 
mm potrzebne są 4 uchwyty a dla długości płyt 
od 2000 mm 5 uchwytów

Nr art. EUR KO

90 00 429 025 9,70 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
11-częściowy
Zakres dostawy: 5 haków, 5 haków podwójnych, 
1 uchwyt na klucz płaski

Nr art. EUR KO

90 00 429 030 29,90 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
15-częściowy
Zestaw obejmuje: po 5 uchwytów gł. 75 mm,  
gł. 100 mm, gł. 150 mm

Nr art. EUR KO

90 00 429 160 22,90 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
25-częśc. 
Zakres dostawy: 10 haków, 5 haków 
podwójnych, 10 prostych zacisków na narzędzia

Nr art. EUR KO

90 00 429 157 46,90 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
20 częśc. 
Zakres dostawy: 10 haków, 1 uchwyt na klucz 
płaski, 1 uchwyt na piłę, 1 uchwyt na wkręt 
imbusowy, 1 uchwyt na wiertarkę, 1 uchwyt na 
wkrętak, 5 prostych zacisków na narzędzia

Nr art. EUR KO

90 00 429 162 77,90 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
32-częśc. 
Zakres dostawy: 10 haków, 5 haków 
podwójnych, 5 podwójnych zacisków na 
narzędzia, 5 prostych zacisków na narzędzia,  
2 uchwyty zaciskowe, 5 uchwytów U

Nr art. EUR KO

90 00 429 155 124,00 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
25-częśc.
Zakres dostawy: 15 haków, 5 haków 
podwójnych, 5 prostych zacisków na narzędzia

Nr art. EUR KO

90 00 429 164 64,90 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
30-częśc.
Zakres dostawy: 10 haków, 5 haków 
podwójnych, 15 prostych zacisków na narzędzia

Nr art. EUR KO

90 00 429 165 49,80 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
20-częściowy  
Zakres dostawy: 5 haków, 5 haków pałąkowych, 
1 uchwyt na wiertarkę, 1 uchwyt na wkręt 
imbusowy, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt 
na wkrętak, 1 uchwyt zaciskowy, 5 prostych 
zacisków na narzędzia

Nr art. EUR KO

90 00 429 156 95,90 IX17
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Zestaw uchwytów na narzędzia
40-częściowy
Zakres dostawy: 10 haków, 10 haków 
podwójnych, 5 uchwytów U, 1 uchwyt na 
wkrętak, 10 prostych zacisków na narzędzia, 1 
uchwyt na wiertarkę, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 
uchwyt na wkręt imbusowy, 1 uchwyt na piłę

Nr art. EUR KO

90 00 429 166 119,00 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
60-częściowy
Zakres dostawy: 10 haków, 20 haków 
podwójnych, 5 uchwytów U, 1 uchwyt na 
wkrętak, 10 prostych zacisków na narzędzia, 1 
uchwyt na wiertarkę, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 
uchwyt na wkręt imbusowy, 1 uchwyt na piłę

Nr art. EUR KO

90 00 429 167 169,80 IX17

Zestaw uchwytów na narzędzia
80-częściowy
Zakres dostawy: 15 haków, 25 haków 
podwójnych, 10 uchwytów U, 25 zacisków na 
narzędzia, 1 uchwyt na klucz płaski, 1 uchwyt na 
wkrętak, 1 uchwyt na piłę, 1 uchwyt na wkręt 
imbusowy, 1 uchwyt na wiertarkę

Nr art. EUR KO

90 00 429 168 198,00 IX17

Uchwyt do dokumentów DIN A4
szer. 340 x głęb. 100 x wys. 231 mm · DIN A4 
format poprzeczny · tworzywo sztuczne, szary 
antracytowy · JS = 5 sztuk

Nr art. EUR KO

90 00 429 042 64,50 IX17

Uchwyt do dokumentów DIN A4
szer. 500 x głęb. 21 x wys. 34 mm · DIN 
A4 format o podstawie z krótszym bokiem · 
aluminium

Nr art. EUR KO

90 00 429 087 33,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt magnetyczny
z mocnym magnesem neodymowym · Ø 40 mm 
· antypoślizgowa powierzchnia gumowa · JS = 
2 sztuki

Nr art. EUR KO

90 00 429 300 25,001) IX17
1) cena za JS

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
elastyczny z szeroką płytką

Ø mm Nr art. EUR KO

15-25 90 00 429 180 9,90 IX17

25-40 90 00 429 181 10,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Półka do przechowywania
pasuje do systemów tablic perforowanych

Szer. x gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

450 x 170 x 105/30 90 00 429 043 22,90 IX17

450 x 250 x 105/30 90 00 429 044 29,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemniki wieszane
pasuje do tablic narzędziowych

Szer. x gł. x 
wys. mm

Nr art. EUR KO

225 x 175 x 65 90 00 429 045 17,90 IX17

450 x 175 x 65 90 00 429 046 21,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kosz druciany
ocynkow. · pasuje do systemów tablic 
perforowanych

Szer. x gł. x 
wys. mm

Nr art. EUR KO

470 x 300 x 220 90 00 429 184 64,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt uniwersalny
2-częściowy

Szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

50 x 150 90 00 429 047 22,901) IX17
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na kartusze
Ø max. 50 mm

Szero- 
kość  
mm

Liczba 
uchwy-
tów

Nr art. EUR KO

225 4 90 00 429 182 17,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Uchwyt na puszkę
Ø maks. 68 mm

Szero- 
kość  
mm

Liczba 
uchwy-
tów

Nr art. EUR KO

225 3 90 00 429 183 15,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na węże
z aluminiowego odlewu ciśnieniowego · do 
przechowywania węży i kabli

Nr art. EUR KO

90 00 429 053 19,90 IX17

90 00 429 054 31,90 IX17

90 00 429 055 46,90 IX17

90 00 429 056 69,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do rolki papierowej
(wraz rolką papieru) · szer. 424 x gł. 231 x wys. 
226 mm · do rolek papieru o szerokości maks. 
380 mm i Ø 390 mm

Szer. 
x gł.  
x wys. 
mm

Szero- 
kość 
kółka 
mm

Nr art. EUR KO

424 x 
231 x 
226

maks.  
380

90 00 429 058 37,50 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do rolki papierowej
(wraz rolką papieru) · szer. 315 x gł. 185 x wys. 
180 mm · do rolek papieru o szerokości maks. 
260 mm i Ø 280 mm

Szer.  
x gł.  
x wys. 
mm

Szero-
kość  
kółka  
mm

Nr art. EUR KO

315 x 
185 x 
180

maks.  
260

90 00 429 059 32,90 IX17

Uchwyt do rolki papieru ściernego
(bez papieru ściernego) · 2 uchwyty do rolek 
papieru ściernego · maks. Ø 260 mm · średn osi 
Ø 15 mm · zębata krawędź do odrywania

Szer. 
x gł. x 
wys. 
mm

Szero- 
kość  
kółka  
mm

Głębo-
kość  
mm

Nr art. EUR KO

310 x 
300 x 
250

maks. 
120

300 90 00 429 304 75,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Haki
z wąską płytą podstawową · Ø 6 mm · JS = 5 sztuk

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

 25 90 00 429 069 5,751) IX17

 50 90 00 429 070 6,251) IX17

 75 90 00 429 071 6,751) IX17

100 90 00 429 072 7,251) IX17

150 90 00 429 073 9,251) IX17
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Hak skośny
z szeroką płytą główną · Ø 6 mm · pionowy 
koniec haka 3,5 mm · JS = 5 sztuk

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

25 90 00 429 170 12,001) IX17

50 90 00 429 171 13,001) IX17

75 90 00 429 172 14,001) IX17
1) cena za JS

Uchwyt podwójny
Ø 6 mm · JS = 5 sztuk

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

 25 90 00 429 079 10,501) IX17

 50 90 00 429 080 11,501) IX17

 75 90 00 429 081 12,501) IX17

150 90 00 429 082 18,001) IX17
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Trzpień podtrzymujący
Ø 4 mm · JS = 5 sztuk

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

 25 90 00 429 083 5,501) IX17

 50 90 00 429 084 6,001) IX17

 75 90 00 429 086 6,501) IX17

100 90 00 429 085 7,001) IX17
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Hak pałąkowy
szerokość 60 mm · Ø 6 mm · JS = 5 sztuk

Szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

60 x 100 90 00 429 127 23,501) IX17

60 x 150 90 00 429 128 28,501) IX17
1) cena za JS

Uchwyt okrągły
pasuje do płyt otworowych · JS = 5 sztuk

Ø mm Nr art. EUR KO

40 90 00 429 196 17,501) IX17

60 90 00 429 186 19,501) IX17

80 90 00 429 187 22,501) IX17
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt
pasuje do płyt otworowych · JS = 2 sztuki

Ø 
mm

Szero- 
kość  
mm

Nr art. EUR KO

 60  35 90 00 429 188 11,801) IX17

100  35 90 00 429 189 15,001) IX17

100 100 90 00 429 190 23,801) IX17
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Uchwyt
JS = 5 sztuk

Ø 
mm

Szer. x 
gł. mm

Nr art. EUR KO

4 40 x 20 90 00 429 088 13,001) IX17

4 60 x 20 90 00 429 089 14,501) IX17

6 40 x 50 90 00 429 091 16,501) IX17
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt zaciskowy do narzędzi
JS = 5 sztuk

Ø mm Nr art. EUR KO

10 90 00 429 093 7,501) IX17

13 90 00 429 094 8,501) IX17

16 90 00 429 095 8,501) IX17

19 90 00 429 096 9,501) IX17

25 90 00 429 097 10,501) IX17

28 90 00 429 098 11,501) IX17

32 90 00 429 099 12,501) IX17
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Zacisk mocujący
z nakładkami z tworzywa sztucznego · JS = 3 
sztuki

Szero-
kość  
mm

Liczba 
uchwy-
tów

Nr art. EUR KO

150  5 90 00 429 130 53,70 IX17

300 13 90 00 429 131 77,70 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do narzędzi
gł. 175 mm · Ø 6 mm

Nr art. EUR KO

90 00 429 107 8,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na 6 narzędzi
Długość 80 mm · odstęp 44 mm · Ø 6 mm

Szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

170 x 150 90 00 429 108 13,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na piłę
z 3 uchwytami

Wys. x 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

38 x 125 
x 70

90 00 429 109 8,90 IX17

Uchwyt do klucza nastawnego/płaskiego
z 8 uchwytami

Wys. x 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

180 x 
70/145 
x 40

90 00 429 111 10,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na wkrętaki (śrubokręty)
Liczba uchwytów 7 (4 x Ø 7 mm / 3 x Ø 13 mm)

We- 
rsja

Szero- 
kość  
mm

Nr art. EUR KO

na 7  
elemen- 
tów

225 90 00 429 112 9,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt do nasadek
do wkładów 12,70 mm (½”) · 8 uchwytów

Szerokość  
mm

Nr art. EUR KO

270 90 00 429 114 9,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na wkręty imbusowe
z 10 uchwytami · Ø 2-12 mm

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

115 90 00 429 116 8,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt wiertarski
liczba uchwytów 13 (po 1 x Ø 2-15 mm) 

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

225 90 00 429 117 16,90 IX17

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wózek warsztatowy
bez wyposażenia · mobilny magazynek części i narzędzi - sam skompletuj swój wózek warsztatowy · wyposażenie może 
obejmować maks. 6/4 tablic na każdy wózek, możliwe jest zastosowanie tablic perforowanych lub szczelinowych ·  
montaż może następować pionowo lub z nachyleniem 15° · wymiary poszczególnych płyt szer. 991 x wys. 457 mm · 
stelaż z uchwytem oraz 2 kółkami skrętnymi i 2 kółkami nieskrętnymi, kółka skrętne z ustalaczem · farba stojaka kolor 
jasnoszary, RAL 7035

Wymiary całkowite wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

1600 x 1000 x 650 90 00 429 137 469,00 IX17

Płyta szczelinowa
symetrycznie tłoczone płyty z blachy stalowej z profilami wzmacniającymi na tylnej stronie, grubość 1,25 mm · 
przebiegające poprzecznie szczeliny do zawieszenia skrzynek do przechowywania, uchwyty i haki · wytrzymała powłoka 
proszkowa · idealne do łączenia i płytami z otworami

Szer. x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

991 x 457 błękitny gencjanowy, RAL 5010 90 00 429 220 51,20 IX17

991 x 457 jasnoszary, RAL 7035 90 00 429 145 51,20 IX17
zestaw nie obejmuje zawartości 

wzgl. akcesoriów

Uchwyt uniwersalny
do płyt szczelinowych

Długość mm Ø mm Nr art. EUR KO

150 16 90 00 429 120 7,90 IX17
zestaw nie obejmuje zawartości 

wzgl. akcesoriów

Skrzynka regałowa z otwartą przednią częścią
z odpornego na uderzenia polipropylenu, antracytowy szary RAL 7016, wzmocnienie podłoża, ergonomiczne listwy 
chwytowe

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

100 x 130 x  65 90 00 429 240 2,05 IX17

198 x 130 x  90 90 00 429 241 3,05 IX17

298 x 130 x 165 90 00 429 242 6,30 IX17
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Szer. x dł.  
mm

Nr art.
kolor błękitny

Nr art.
kolor niebieski goryczka

Nr art.
kolor jasnoszary

EUR KO

450 x  500 90 00 428 000 90 00 428 010 90 00 428 004 33,90 IX81

450 x 1000 90 00 428 001 90 00 428 011 90 00 428 005 52,40 IX81

450 x 1500 90 00 428 002 90 00 428 012 90 00 428 006 71,30 IX81

450 x 2000 90 00 428 003 90 00 428 013 90 00 428 007 90,10 IX81

Płyta perforowana
elastyczność i możliwość rozbudowy · idealne do mocowania na ścianach, stołach warsztatowych lub do stosowania 
jako wolno stojące ściany działowe (dostępne na zapytanie) · płyty szczelinowe z blachy stalowej 1,25 mm · powlekanie 
proszkowe · dookoła zaokrąglenie i wzmocnienie za pomocą podciągów · odległość otworów 38 mm · wielkość otworu 
10 mm² · możliwy montaż płyt z otworami pionowy lub poziomy · uchwyty i haki (akcesoria) powlekane tworzywem 
sztucznym, kolor aluminium · prosty montaż śrubami

Zestaw uchwytów na narzędzia
10-częściowy 
Zakres dostawy: 7 uchwytów narzędziowych 
z ukośną końcówką, 2 podwójne uchwyty na 
narzędzia, 1 zacisk narzędziowy

Nr art. EUR KO

90 00 428 020 20,70 IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia
12-częściowy 
Zakres dostawy: 4 uchwyty narzędziowe z 
ukośną końcówką, 3 podwójne uchwyty na 
narzędzia, 1 zacisk narzędziowy, 1 zacisk 
maszynowy, 3 uchwyty na narzędzia z ukośną 
końcówką

Nr art. EUR KO

90 00 428 021 32,30 IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia
15-częściowy 
Zakres dostawy: 8 uchwytów narzędziowych 
z ukośną końcówką, 3 podwójne uchwyty na 
narzędzia, 1 zacisk narzędziowy, 1 uchwyt na 
śrubokręty, 1 uchwyt na klucze nastawne, 1 
zacisk maszynowy

Nr art. EUR KO

90 00 428 022 56,30 IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia
18-częściowy 
Zakres dostawy: 5 oprawek narzędziowych 
ze skośną końcówką, 2 oprawki narzędziowe 
z prostymi końcami, 3 podwójne oprawki 
narzędziowe, 3 uchwyty zaciskowe do narzędzi, 
2 uchwyty szczękowe, 1 uchwyt na wiertła, 1 
uchwyt na klucz nastawny/płaski, 1 uchwyt na 
śrubokręt

Nr art. EUR KO

90 00 428 023 73,40 IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia
28-częściowy 
Zakres dostawy: 6 uchwytów na narzędzia ze 
skośnymi końcami, 8 uchwytów na narzędzia z 
prostymi końcami, 6 podwójnych uchwytów na 
narzędzia, 2 uchwyty na szczypce, 1 uchwyt na 
elektronarzędzia, 1 uchwyt na klucz płaski,  
1 uchwyt na śrubokręt, 1 uchwyt na wiertła,  
2 uchwyty na piłę

Nr art. EUR KO

90 00 428 024 109,50 IX81

Zestaw uchwytów na narzędzia
40-częściowy 
Zakres dostawy: 9 uchwytów na narzędzia ze 
skośnymi końcami, 12 uchwytów na narzędzia 
z prostymi końcami, 9 podwójnych uchwytów 
na narzędzia, 2 uchwyty na szczypce, 1 uchwyt 
na elektronarzędzia, 1 uchwyt na klucz płaski, 
1 uchwyt na śrubokręt, 1 uchwyt na wiertła, 2 
uchwyty na piłę

Nr art. EUR KO

90 00 428 025 142,30 IX81

Uchwyt do stołu warsztatowego
do mocowania płyt z otworami i nacięciami · dla 
płyt o długościach od 1500 mm potrzebne są 2 
uchwyty, dla długości płyt 2000 mm 3 uchwyty

Nr art. EUR KO

90 00 428 026 15,40 IX81

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
pojedynczy · ze skośnym końcem haka · JS = 5 
sztuk

Głębo- 
kość  
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

 50 6 90 00 428 028 8,501) IX81

100 6 90 00 428 029 8,901) IX81

150 6 90 00 428 030 9,601) IX81

200 6 90 00 428 031 10,701) IX81
1) cena za JS

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
pojedynczy · z pionowym końcem haka · JS = 5 
sztuk

Głębo- 
kość  
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

 35 6 90 00 428 032 8,401) IX81

 75 6 90 00 428 033 8,701) IX81

125 6 90 00 428 034 9,601) IX81
1) cena za JS
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Hak skośny
pasuje do płyt otworowych · JS = 5 sztuk

Głębo- 
kość  
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

14/40 6 90 00 428 035 10,601) IX81
1) cena za JS

Uchwyt zaciskowy do narzędzi
pojedynczy · z małą płytą podst. · JS = 5 sztuk

Ø mm Nr art. EUR KO

 6 90 00 428 036 12,801) IX81

10 90 00 428 037 13,101) IX81

13 90 00 428 038 13,901) IX81

16 90 00 428 039 14,101) IX81

19 90 00 428 040 14,701) IX81
1) cena za JS

Pokrętło do gwintowników z grzechotką
podwójny · z pionowym końcem haka · JS = 5 
sztuk

Głębo- 
kość  
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

 35 6 90 00 428 041 16,201) IX81

 50 6 90 00 428 042 17,101) IX81

 75 6 90 00 428 043 18,101) IX81

150 6 90 00 428 044 19,501) IX81
1) cena za JS

Uchwyt zaciskowy do narzędzi
pojedynczy · z dużą płytą podst. · JS = 5 sztuk

Ø mm Nr art. EUR KO

25 90 00 428 046 22,101) IX81

28 90 00 428 047 25,101) IX81

32 90 00 428 048 28,001) IX81
1) cena za JS

Uchwyt magnetyczny
Ø 40 mm

Ø mm Nr art. EUR KO

40 90 00 428 045 17,00 IX81

Uchwyt do narzędzi
JS = 3 sztuki

Szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

35 x 20 90 00 428 049 10,801) IX81

55 x 20 90 00 428 050 11,401) IX81

75 x 20 90 00 428 051 12,801) IX81
1) cena za JS

Uchwyty do elektronarzędzi
długość 65 mm · JS = 2 sztuki

Ø mm Nr art. EUR KO

40 90 00 428 052 14,701) IX81

60 90 00 428 053 16,201) IX81

80 90 00 428 054 17,701) IX81
1) cena za JS

Uchwyt
do węży, kabli itd. · JS = 2 sztuki

Ø 
mm

Szero- 
kość  
mm

Nr art. EUR KO

 60 35 90 00 428 055 15,401) IX81

100 35 90 00 428 056 16,501) IX81
1) cena za JS

Uchwyt na kable
koniec haka 50 mm wys. · JS = 2 sztuki

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

150 90 00 428 057 15,201) IX81

200 90 00 428 058 16,501) IX81
1) cena za JS

Uchwyt na piłę
dla 4 pił · JS = 2 sztuki

Nr art. EUR KO

90 00 428 059 16,501) IX81
1) cena za JS

Uchwyt na klucz oczkowy
pionowy, na 10 kluczy

Wys. x 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

255 x 
225/125 
x 50

90 00 428 060 17,50 IX81

Uchwyt do klucza nastawnego/płaskiego
poziomy na 8 kluczy

Wys. x szer. 
x gł. mm

Nr art. EUR KO

50 x 130/60 
x 150

90 00 428 061 13,00 IX81
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Uchwyt do klucza nastawnego/płaskiego
pionowo · na 10 kluczy

Wys. x 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

220 x 
145/75 
x 50

90 00 428 065 17,20 IX81

Uchwyt do bitów
dla 7 bitów

Wys. x 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

10 x 150 
x 35

90 00 428 062 12,60 IX81

Uchwyt na wkręty imbusowe
Ø 1-11 mm

Wys. x 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

50/70 x 
200 x 25

90 00 428 063 14,00 IX81

Uchwyt do nasadek
dla 12 nasadek

Wys. x 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

30 x 390 
x 45

90 00 428 064 22,10 IX81

Uchwyt na wkręty imbusowe i wiertła
różne Ø

Wersja Wys. x  
szer. x  
gł. mm

Nr art. EUR KO

na 14 ele-
mentów

35 x 
200 x 
30

90 00 428 066 13,20 IX81

na 28 ele-
mentów

35 x 
390 x 
30

90 00 428 067 20,90 IX81

Uchwyt na wkrętaki (śrubokręty)
w 2 wersjach

Wersja Wys. 
x szer. 
x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

na 6 ele-
mentów

40 x 
200 x 
30

90 00 428 068 11,60 IX81

na 12 
ele-
mentów

40 x 
390 x 
30

90 00 428 069 16,60 IX81

Uchwyt wielofunkcyjny
2-częściowy

Dł. x szer. 
mm

Nr art. EUR KO

150 x 55 90 00 428 070 29,20 IX81

Uchwyt na puszkę
3-krotne

Szero- 
kość  
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

300 70 90 00 428 071 25,00 IX81

Uchwyt na puszkę
pojedyncze

Szero- 
kość  
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

100 70 90 00 428 075 13,10 IX81

Półka
pasuje do systemów tablic perforowanych

Szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

350 x 125 90 00 428 072 14,90 IX81

445 x 150 90 00 428 073 20,50 IX81

Pojemniki wieszane
pasuje do tablic narzędziowych

Szer. x 
gł. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

320 x 135 
x 55

90 00 428 074 25,00 IX81

Uchwyt
pasuje do płyt szczelinowych

Długość 
mm

Ø 
mm

Nr art. EUR KO

160 20 90 00 428 112 17,10 IX81
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Płyta szczelinowa
format poprzeczny  ·różne zastosowania · idealne do mocowania na ścianach, stołach warsztatowych lub do stosowania 
jako wolno stojące ściany działowe (dostępne na zapytanie) · płyty szczelinowe z blachy stalowej 1,25 mm · powlekanie 
proszkowe · dookoła zaokrąglenie i wzmocnienie za pomocą podciągów · możliwy montaż płyt szczelinowych pionowy 
lub poziomy · uchwyty i haki powlekane tworzywem sztucznym, kolor aluminium · proste zawieszenie

Szer. x wys. mm Nr art.
kolor jasnoszary

Nr art.
kolor niebieski 
goryczka

EUR KO

 500 x 450 90 00 428 084 35,80 IX81

1000 x 450 90 00 428 085 54,30 IX81

1500 x 450 90 00 428 086 90 00 428 142 77,90 IX81

 500 x 450 90 00 428 140 35,80 IX81

1000 x 450 90 00 428 141 54,30 IX81

Płyta szczelinowa
format pionowy · różne zastosowania · idealne do mocowania na ścianach, stołach warsztatowych lub do stosowania 
jako wolno stojące ściany działowe (dostępne na zapytanie) · płyty szczelinowe z blachy stalowej 1,25 mm · powlekanie 
proszkowe · dookoła zaokrąglenie i wzmocnienie za pomocą podciągów · możliwy montaż płyt szczelinowych pionowy 
lub poziomy · uchwyty i haki powlekane tworzywem sztucznym, kolor aluminium · proste zawieszenie

Szer. x wys. mm Nr art.
kolor jasnoszary

Nr art.
niebieski goryczka

EUR KO

450 x 1500 90 00 428 092 90 00 428 150 77,90 IX81

Uchwyt uniwersalny
pasuje do płyt szczelinowych

Długość  
mm

Wypo- 
sażenie

Nr art. EUR KO

200 okrągły 90 00 428 096 12,00 IX81

300 okrągły 90 00 428 097 13,90 IX81

200 o profilu  
kwadratu

90 00 428 098 12,20 IX81

300 o profilu  
kwadratu

90 00 428 099 13,00 IX81

Uchwyt widełkowy
pasuje do płyt szczelinowych

Dł. x  
szer.  
mm

Szerokość  
w świetle  
mm

Nr art. EUR KO

200 x 50 40 90 00 428 113 15,90 IX81

Półka stalowa
pasuje do płyt szczelinowych

Dł. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

450 x 220 90 00 428 108 27,00 IX81



Krzesło robocze obrotowe Sintec A
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · siedzisko i oparcie 
z wytrzymałego na pęknięcia i uderzenia czarnego materiału (polipropylen) · dostawa z kontaktowym oparciem lub 
mechanizmem synchronicznym · regulacja wysokości oparcia z wbudowaną skalą wysokości · pięcionożna podstawa 
z profilowanych rur stalowych, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · części stalowe i plastikowe 
bazaltowo-szare, RAL 7012, (modele ESC w kolorze czarnym) · wersja wykonania z wyposażeniem chroniącym 
przed wyładowaniem elektrostatycznym ESD badanym zgodnie z normą DIN EN 61340 (elektryczna rezystancja 
powierzchniowa) · rezystancja skrośna 104 - 106  Ω · wszystkie elementy fotela w pełni poddają się recyklingowi 
  
Podstawa dostępna z: 
· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego, 
·  bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od 
obciążenia

·  odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego oraz synchroniczną podpórką, z płynną regulacją,  
stopień składany o 90° w górę  
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wersja C ze ślizgaczami i podpórką

wersja B z rolkami

wersja A ze ślizgaczami

Wersja C 
Mechanizm synchronizujący dopasowuje pochylenie siedziska i oparcia automatycznie do danej pozycji 
siedzenia i może być zablokowane w dowolnej pozycji Dynamicznie aktywne siedzenia redukują jednos-
tronne obciążenia mięśni i dysków międzykręgowych i są szczególnie zalecane przy często zmieniającej 
się postawie. Nacisk oparcia można za pomocą regulacji ciężaru (za pomocą pokrętła) indywidualnie 
ustawić do ciężaru ciała.

Wersja B z kontaktowym oparciem pleców, które dopasowuje się w pochyleniu wspomagane siłą 
sprężyny do danej pozycji siedzenia, lub może być zablokowane w każdej pozycji · dodatkowo z regulacją 
kąta pochylenia siedziska, która zalecana jest zwłaszcza w przypadku wykonywania pracy w pozycji 
pochylonej do przodu, gdyż zapewnia wsparcie dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz optymalny kąt 
pochylenia tułowia

Wersja A z kontaktowym oparciem pleców, które dopasowuje się w pochyleniu wspomagane siłą 
sprężyny do danej pozycji siedzenia, lub może być zablokowane w dowolnej pozycji

Wersja Wersja stelaża Siedzisko- 
oparcie

Kolor  
tapicerki

Regulacja  
wysokości  
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

oparcie z mechanizmem kontaktowym ślizgacze polipropylen kolor szary 430-580 90 00 454 000 232,00 IR14

oparcie z mechanizmem kontaktowym kółka polipropylen kolor szary 430-580 90 00 454 001 243,00 IR14

oparcie z mechanizmem kontaktowym + pochylenie siedziska ślizgacze polipropylen kolor szary 430-580 90 00 454 003 267,00 IR14

oparcie z mechanizmem kontaktowym + pochylenie siedziska kółka polipropylen kolor szary 430-580 90 00 454 004 284,50 IR14

oparcie z mechanizmem kontaktowym + pochylenie siedziska ślizgacze  
+ pomoc przy wstawaniu

polipropylen kolor szary 580-850 90 00 454 005 342,50 IR14

oparcie z mechanizmem kontaktowym ESD + pochylenie siedziska ślizgacze polipropylen ESD kolor szary 430-580 90 00 454 025 333,50 IR14

oparcie z mechanizmem kontaktowym ESD + pochylenie siedziska kółka polipropylen ESD kolor szary 430-580 90 00 454 026 355,00 IR14

mechanizm synchroniczny kółka polipropylen kolor szary 430-580 90 00 454 007 315,00 IR14

mechanizm synchroniczny ślizgacze  
+ pomoc przy wstawaniu

polipropylen kolor szary 580-850 90 00 454 008 374,00 IR14

Wersja Kolor Nr art. EUR KO

poduszka z pianki ciemny niebieski 90 00 454 010 83,00 IC14

Tapicerka Sintec
do roboczych krzeseł obrotowych Sintec · miękka i wygodna jak poduszka wypełniona powietrzem · na siedzisko 
i oparcie · łatwa w czyszczeniu i pozwalająca na pranie · odporna na działanie ługu i słabych kwasów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Tapicerka Sintec
do roboczych krzeseł obrotowych Sintec  ·miękka i oddychająca, trwała tapicerka z Treviry · na siedzisko i oparcie

Wersja Kolor Nr art. EUR KO

materiał tekstylny niebieski 90 00 454 015 83,00 IC14

materiał tekstylny czarny 90 00 454 016 83,00 IC14

tekstylia ESD czarny 90 00 454 030 98,90 IC14

Krzesło robocze obrotowe PROMAT
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt siedziska i oparcia 
z wytrzymałej pianki integralnej, odporne na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalne · bardzo wysokie oparcie o 
wysokości 520 mm ze zintegrowanym podparciem kręgosłupa podparte przegubowo z bezstopniową regulacją 
pochylenia oraz 10-stopniową regulacją wysokości · siedzisko z podparciem miednicy i zaokrągloną krawędzią przednią ·  
pięcionożna podstawa ze stabilnej rury stalowej, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu z 
odpornymi na ścieranie ślizgami podłogowymi z tworzywa sztucznego

Wersja stelaża Kolor tapicerki Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

ślizgacze kolor czarny 440-620 90 00 425 200 181,50 PR03

ślizg

Krzesło robocze obrotowe PROMAT
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt siedziska i oparcia 
z wytrzymałej pianki integralnej, odporne na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalne · bardzo wysokie oparcie o 
wysokości 520 mm ze zintegrowanym podparciem kręgosłupa podparte przegubowo z bezstopniową regulacją 
pochylenia oraz 10-stopniową regulacją wysokości · siedzisko z podparciem miednicy i zaokrągloną przednią krawędzią, 
pięcionożna podstawa ze stabilnej rury stalowej, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu z 
hamowanymi w zależności od ciężaru rolkami podwójnymi bezpieczeństwa dla twardego podłoża

Wersja stelaża Kolor tapicerki Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

kółka kolor czarny 440-620 90 00 425 201 187,00 PR03

kółka

Sitzhöhen- 

Varianten

Sitzhöhen- 

Varianten
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Krzesło robocze obrotowe PROMAT
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt siedziska i oparcia z 
wytrzymałej pianki integralnej, odporne na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalne · bardzo wysokie oparcie o wysokości 
520 mm ze zintegrowanym podparciem kręgosłupa podparte przegubowo z bezstopniową regulacją pochylenia oraz 
10-stopniową regulacją wysokości · siedzisko z podparciem miednicy i zaokrągloną przednią krawędzią, pięcionożna 
podstawa ze stabilnej rury stalowej, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu z odpornymi na 
ścieranie ślizgami podłogowymi i podnóżkiem dla podwyższonej wysokości siedzenia

Wersja stelaża Kolor tapicerki Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

ślizgacze + podnóżek kolor czarny 580-850 90 00 425 202 243,00 PR03

ślizgi /podnóżek

Krzesła robocze obrotowe  All-In-One Highline
uniwersalne krzesło, które wypełnia lukę między krzesłem biurowym oraz roboczym 
Oferuje wszystkie cechy ergonomiczne dobrego krzesła biurowego. 
Wytrzymała konstrukcja i użycie odpornych materiałów pozwalają na szeroki zakres zastosowań. 
 
· Zgodnie z DIN 68877 
· wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego 
· ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie (ekstra wysokie 600 mm) 
· mechanizm synchroniczny z regulacją stosowną do wagi 
· Siedzisko z regulacją nachylenia, wysokości i głębokości 
· regulacja pochylenia i wysokości oparcia 
 
Siedzisko i oparcie dostępne w postaci: 
· poduszka z niebieskiej, przepuszczalnej tkaniny 
· tapicerka z wytrzymałej, czarnej sztucznej skóry, o drobnej strukturze, łatwo zmywalnej 
· wytrzymała pianka integralna, odporna na słabe kwasy i łuki, łatwo zmywalna 
 
Podstawa dostępna z: 
· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego, 
· bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia 
·  odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i podnóżkiem z regulacją wysokości zapewniającym 
zwiększoną wysokość siedzenia

90 00 454 25690 00 454 25590 00 454 25490 00 454 250

Wersja Wersja stelaża Siedzisko-oparcie Regulacja wysokości siedzenia 
mm

Nr art. EUR KO

technologia synchroniczna + 
pochylenie siedziska

ślizgacze pianka integralna 450-600 90 00 454 250 269,00 IB14

technologia synchroniczna + 
pochylenie siedziska

kółka pianka integralna 450-600 90 00 454 253 276,00 IB14

technologia synchroniczna + 
pochylenie siedziska

kółka poduszka ze sztucznej skóry 450-600 90 00 454 254 257,00 IB14

technologia synchroniczna + 
pochylenie siedziska

kółka poduszka z tworzywa 450-600 90 00 454 255 257,00 IB14

technologia synchroniczna + 
pochylenie siedziska

ślizgacze + podnóżek pianka integralna 570-830 90 00 454 256 341,00 IB14

Sitzhöhen- 

Varianten
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Podłokietnik
wielofunkcyjny · regulacja wysokości, szerokości i głębokości · położenie ramienia wychylane i blokowane · 
bezproblemowy montaż uzupełniający

Pasuje do obrotowych foteli roboczych serii Solitec, Isitec, Sintec, Highline 

Wersja Nr art. EUR KO

regulowany 90 00 454 271 99,90 IB14 krzesło nie jest dołączone do 
kompletu

Wersja Wersja stelaża Kolor taśmy elastycznej Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

stały kontakt kółka pomarańczowy 450-620 90 00 454 275 331,50 IB14

stały kontakt kółka kolor szary 450-620 90 00 454 276 331,50 IB14

stały kontakt kółka kolor niebieski 450-620 90 00 454 277 331,50 IB14

technologia synchroniczna kółka pomarańczowy 450-620 90 00 454 278 376,00 IB14

technologia synchroniczna kółka kolor szary 450-620 90 00 454 279 376,00 IB14

technologia synchroniczna kółka kolor niebieski 450-620 90 00 454 280 376,00 IB14

stały kontakt ślizgacze  
+ pomoc przy wstawaniu

kolor szary 590-870 90 00 454 282 407,50 IB14

stały kontakt ślizgacze  
+ pomoc przy wstawaniu

kolor niebieski 590-870 90 00 454 283 407,50 IB14

technologia synchroniczna ślizgacze  
+ pomoc przy wstawaniu

kolor szary 590-870 90 00 454 285 452,50 IB14

technologia synchroniczna ślizgacze  
+ pomoc przy wstawaniu

kolor niebieski 590-870 90 00 454 286 452,50 IB14

 

Krzesło robocze obrotowe  
Neon 
 
Ergonomiczne oraz indywidualne 
 
Uniwersalne krzesło, które łączy w sobie najnowsze właściwości ergonomiczne z wysokiej jakości wzornictwem. 
Liczne opcje ustawień w połączeniu z systemem wymiany tapicerki o oferują najlepsze możliwe dostosowanie do 
środowiska pracy. 
 
Krzesła można używać tylko z siedziskiem/oparciem wymiennym. 
 
· zgodnie z DIN 68877 
· wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego 
· ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie 
· stały kontakt z oparciem lub mechanizm synchroniczny z regulacja dostosowania do wagi 
· Siedzisko z regulacją nachylenia, wysokości i głębokości 
· regulacja wysokości oparcia pleców 
· stabilny krzyżak z tworzywa sztucznego 
 
 
Siedzisko i oparcie dostępne w wariantach: 
· akcesoria patrz siedzisko/oparcie wymienne 
· tapicerka z czarnej, przepuszczalnej tkaniny 
· tapicerka z wytrzymałej czarnej sztucznej skóry, łatwo zmywalnej 
· wytrzymała pianka integralna, odporna na słabe kwasy i łuki, łatwo zmywalna 
· tapicerka z ognio- i wodoodpornej i przepuszczającej tkaniny Supertec 
 
Podstawa dostępna z: 
·  bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od 
obciążenia

·  odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i synchronicznym podnóżkiem z regulacją wysokości  
dla podniesienia wysokość siedzenia

kółka 
akcesoria: poduszka z pianki

kółka 
Akcesoria: poduszka z tworzywa

system wymi-
ennego siedzis-
ka/oparcia ślizgacze podłogowe/pomoc przy 

wchodzeniu 
akcesoria: poduszka ze sztucznej skóry
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wersja Kolor Nr art. EUR KO

materiał czarny 90 00 454 287 116,50 IX14

sztuczna skóra czarny 90 00 454 288 116,50 IX14

pianka integralna niebieski 90 00 454 289 116,50 IX14

tkanina Supertec szary 90 00 454 290 151,00 IX14

Siedzisko/oparcie wymienne
do krzeseł roboczych obrotowych Neon · ergonomiczny kształt siedziska i oparcie zapewniają, odpowiednio do 
przeznaczenia optymalne dostosowanie w trakcie pracy.

tkanina Supertecpianka integralnasztuczna skóraobicie materiałowe

Krzesło robocze obrotowe Neon
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt 
obicia siedziska i oparcia z tkaniny Supertec, niezwykle wytrzymałej i odpornej na czynniki mechaniczne · oddychającej, 
wygodnej, miękkiej i zmywalnej · oparcie zapewniające stały kontakt · Siedzisko z regulacją nachylenia, wysokości i 
głębokości · regulacja wysokości oparcia pleców · podstawa ze stabilnym krzyżakiem z aluminium oraz podwójnymi 
kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia zależną od obciążenia

Wersja Wersja  
stelaża

Kolor taśmy  
elastycznej

Siedzisko- 
oparcie

Kolor  
tapicerki

Regulacja 
wysokości  
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

stały kontakt kółka pomarańczowy tkanina Supertec kolor szary 450-620 90 00 454 260 442,50 IRZ9

stały kontakt kółka kolor niebieski tkanina Supertec kolor szary 450-620 90 00 454 268 442,50 IRZ9

stały kontakt kółka kolor szary tkanina Supertec kolor szary 450-620 90 00 454 272 442,50 IRZ9

Wersja Nr art. EUR KO

regulowany 90 00 454 292 85,70 IX14

Podłokietnik Neon
tworzywo sztuczne · kolor czarny · wielofunkcyjny · ruchomy z regulacją wysokości, szerokości i głębokości
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wersja stelaża Siedzisko-oparcie Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

ślizgacze poduszka ze sztucznej skóry 450-600 90 00 454 230 245,00 IR14

ślizgacze pianka integralna 450-600 90 00 454 231 265,00 IR14

ślizgacze tkanina Supertec 450-600 90 00 454 232 275,00 IR14

kółka poduszka ze sztucznej skóry 450-600 90 00 454 233 255,00 IR14

kółka pianka integralna 450-600 90 00 454 234 275,00 IR14

kółka tkanina Supertec 450-600 90 00 454 235 285,00 IR14

ślizgacze podłogowe + podnóżek poduszka ze sztucznej skóry 570-820 90 00 454 236 301,00 IR14

ślizgacze podłogowe + podnóżek pianka integralna 570-820 90 00 454 237 321,00 IR14

ślizgacze podłogowe + podnóżek tkanina Supertec 570-820 90 00 454 238 331,00 IR14

Krzesło robocze obrotowe Nexxit
· Zgodnie z DIN 68877 
· wygodna regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego 
· intuicyjna obsługa za pomocą jednej dźwigni   
· ergonomiczny kształt siedziska i oparcia 
· mechanizm synchroniczny z automatyczną regulacją stosowną do wagi 
· 3 różne promienie działania mechanizmu synchronicznego 
· Siedzisko z regulacją nachylenia, wysokości i głębokości 
· oparcie o regulowanej wysokości, potrójna blokada nachylenia 
· praktyczne uchwyty przesuwne 
· podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
·  pięcionożna podstawa ze stabilnych rur stalowych, wypłaszczona, zapobiegająca 
przewróceniu lub potknięciu 

Siedzisko i oparcie dostępne z: 
· tapicerką z antypoślizgowej i wytrzymałej, czarnej sztucznej skóry, łatwo zmywalnej   
·  wytrzymałą pianką integralną, odporną na słabe kwasy i ługi, łatwo zmywalną, 
odporną na działania    mechaniczne i zanieczyszczenia

·  tkaniną Supertec, niezwykle wytrzymałą i odporną na czynniki mechaniczne, 
oddychającą, wygodną, miękką i zmywalną 

Podstawa dostępna z: 
· odpornymi na zużycie ślizgami z tworzywa sztucznego 
·  bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia 

regulowaną w zależności od obciążenia
·  odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i podnóżkiem z regulacją 
wysokości zapewniającym zwiększoną wysokość siedzenia

Krzesło robocze obrotowe ISITEC
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika 
gazowego · płynna regulacja siedziska i kąta pochylenia oparcia pleców · wahliwe 
łożyskowane siedzisko i oparcie · oparcia pleców z regulacją wysokości · chroniąca 
przed przewróceniem pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, czarna 
  
Siedzisko i oparcie: 
z wytrzymałej pianki integralnej, odpornej na działania mechaniczne i brud 
łatwo zmywalna i łatwa w czyszczeniu 
możliwość dezynfekcji i odporność na słabe kwasy i zasady kwalifikuje krzesło do 
użytku w laboratorium 
zastosowana optymalna podpora odcinka lędźwiowego kręgosłupa zapobiega lordozie 
 
Podstawa dostępna z: 
· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego, 
·  bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia 
regulowaną w zależności od obciążenia

·  odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i podnóżkiem z 
regulacją wysokości dla podwyższonej pozycji siedzącej

Wersja stelaża Kolor tapicerki Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

ślizgacze kolor czarny 430-600 90 00 454 060 206,00 IB14

kółka kolor czarny 430-600 90 00 454 061 225,00 IB14

ślizgacze + podnóżek kolor czarny 580-850 90 00 454 062 269,00 IB14

90 00 454 062

90 00 454 06190 00 454 060

90 00 454 236

90 00 454 232

90 00 454 234
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Podłokietnik
wielofunkcyjny · regulacja wysokości, szerokości i głębokości · położenie ramienia wychylane i blokowane · 
bezproblemowy montaż uzupełniający

Pasuje do obrotowych foteli roboczych serii Solitec, Isitec, Sintec, Highline 

Wersja Nr art. EUR KO

regulowany 90 00 454 271 99,90 IB14krzesło nie jest dołączone do 
kompletu

Podnóżek Basic
kąt pochylenia ustawiany w zakresie 8°-25° · · z bezpoślizgową wykładziną z ryflowanej gumy · stabilny stalowy stelaż 
z odpornymi na ścieranie ślizgaczami z tworzywa sztucznego · wysokość ustawiana w zakresie 65-410 mm · pokrycie 
żywicą epoksydową w kolorze antracytowym

Kolor Nr art. EUR KO

czarny 90 00 454 102 170,50 IB14

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia zależną od obciążenia · do krzeseł 
roboczych obrotowych BIMOS: Highline, Neon, Solitec, Isitec, Sintec oraz Basic · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 454 269 23,90 IX14

Krzesło robocze obrotowe Fit
ergonomiczny kształt oparcia, oscylujące łożyskowanie z płynną regulacją wysokości i 
nachylenia · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego ·  
chroniąca przed przewróceniem pięcionożna podstawa z profilowych rur stalowych, 
pokryta żywicą epoksydową, antracyt

Siedzisko i oparcie dostępne w postaci:
·  anatomicznie wyprofilowanego, klejonego wielowarstwowo drewna bukowego, 
lakierowane w naturalnych kolorach  

·  tapicerka z obiciem z wytrzymałej sztucznej skóry, zabezpieczenia tapicerki 
ochronnym profilem krawędziowym na całym obwodzie

·  wytrzymała poduszka z pianki integralnej, odporna na słabe kwasy i ługi, łatwo 
zmywalna, wyjątkowo duże siedzisko i oparcie

Podstawa dostępna z:
· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego,
·  bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia 
regulowaną w zależności od obciążenia,

·  odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i podnóżek z płynną 
regulacją

Wersja Wersja stelaża Siedzisko-oparcie Kolor tapicerki Regulacja 
wysokości  
siedzenia 
mm

Nr art. EUR KO

oparcie z mechanizmem kontaktowym ślizgacze buk - 430-600 90 00 454 110 156,00 IB14

oparcie z mechanizmem kontaktowym ślizgacze pianka integralna czarny 430-600 90 00 454 113 213,00 IB14

oparcie z mechanizmem kontaktowym kółka poduszka ze sztucznej skóry czarny 430-600 90 00 454 115 201,00 IB14

oparcie z mechanizmem kontaktowym kółka pianka integralna czarny 430-600 90 00 454 117 224,00 IB14

oparcie z mechanizmem kontaktowym kółka buk - 430-600 90 00 454 114 176,50 IB14

oparcie z mechanizmem kontaktowym ślizgacze podłogowe + podnóżek buk - 590-910 90 00 454 118 238,00 IB14

oparcie z mechanizmem kontaktowym ślizgacze podłogowe + podnóżek poduszka ze sztucznej skóry czarny 590-910 90 00 454 119 265,00 IB14

oparcie z mechanizmem kontaktowym ślizgacze + podnóżek pianka integralna czarny 590-910 90 00 454 121 298,00 IB14

90 00 454 11690 00 454 110

Podłokietnik Fit
możliwość późniejszego zamontowania · kolor czarny 

Pasuje do obrotowych foteli roboczych serii Fit 

Wersja Materiał Nr art. EUR KO

sztywny tworzywo sztuczne 90 00 454 050 65,10 IB14
krzesło nie jest dołączone do 
kompletu

90 00 454 119
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wersja Wersja stelaża Siedzisko-oparcie Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

siedzisko niebieskie kółka pianka integralna 450-650 90 00 454 070 158,00 IR14

siedzisko antracytowe kółka pianka integralna 450-650 90 00 454 071 158,00 IR14

siedzisko białe kółka pianka integralna 450-650 90 00 454 072 158,00 IR14

siedzisko niebieskie kółka tkanina Supertec 450-650 90 00 454 073 178,50 IR14

siedzisko antracytowe kółka tkanina Supertec 450-650 90 00 454 074 178,50 IR14

siedzisko białe kółka tkanina Supertec 450-650 90 00 454 075 178,50 IR14

siedzisko niebieskie ślizgacze + podnóżek pianka integralna 520-770 90 00 454 076 199,50 IR14

siedzisko antracytowe ślizgacze + podnóżek pianka integralna 520-770 90 00 454 077 199,50 IR14

siedzisko białe ślizgacze + podnóżek pianka integralna 520-770 90 00 454 078 199,50 IR14

siedzisko niebieskie ślizgacze + podnóżek tkanina Supertec 520-770 90 00 454 079 221,00 IR14

siedzisko antracytowe ślizgacze + podnóżek tkanina Supertec 520-770 90 00 454 080 221,00 IR14

siedzisko białe ślizgacze + podnóżek tkanina Supertec 520-770 90 00 454 081 221,00 IR14

Krzesło robocze obrotowe Labsit
· Zgodnie z DIN 68877 
· wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego 
· ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie 
· oparcie z funkcją 3D-Flex dopasowuje się do ruchów użytkownika 
·  pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub 
potknięciu 

Siedzisko i oparcie dostępne w postaci: 
· wytrzymała pianka integralna, odporna na słabe kwasy i łuki, łatwo zmywalna 
·  tkanina Supetrtec, niezwykle wytrzymała i odporna na czynniki mechaniczne · oddychającej, wygodnej, 
miękkiej i zmywalnej 

Podstawa dostępna z: 
·  bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną 
w zależności od obciążenia,

·  odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i synchronicznym podnóżkiem z regulacją 
wysokości dla podniesienia wysokość siedzenia

Taboret obrotowy Labsit
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · poduszka z pianki · 
ekstremalnie wytrzymały, zmywalny, odporny na czynniki mechaniczne · odporny na środki dezynfekcyjne, antybakteryjny ·  
ochrona ppoż. wg EN 1021 część 1 + 2 · z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia 
regulowaną w zależności od obciążenia

Wersja stelaża Siedzisko Regulacja wysokości siedzenia 
mm

Nr art. EUR KO

z kółkami pianka integralna 450-650 90 00 454 082 111,00 IR14

Wersja Nr art. EUR KO

z etykietami opisowymi 90 00 454 083 15,50 IR14

Klips do oznaczania
dla krzesła roboczego obrotowego Labsit · do łatwego zaczepiania do tylnego uchwytu · w komplecie paski do opisywania

Wersja Materiał Nr art. EUR KO

sztywny tworzywo sztuczne 90 00 454 085 60,80 IR14

Podłokietnik
sztywny · możliwość późniejszego zamontowania · dla krzesła roboczego obrotowego Labsit
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Wersja stelaża Siedzisko-oparcie Kolor tapicerki Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

ślizgacze buk - 440-620 90 00 454 170 135,00 IR14

ślizgacze poduszka ze sztucznej skóry kolor czarny 440-620 90 00 454 171 144,00 IR14

ślizgacze pianka integralna kolor czarny 440-620 90 00 454 172 150,50 IR14

ślizgacze poduszka z tworzywa kolor szary 440-620 90 00 454 182 144,50 IR14

kółka buk - 440-620 90 00 454 173 144,00 IR14

kółka poduszka ze sztucznej skóry kolor czarny 440-620 90 00 454 174 154,50 IR14

kółka pianka integralna kolor czarny 440-620 90 00 454 175 155,00 IR14

kółka poduszka z tworzywa kolor szary 440-620 90 00 454 183 154,50 IR14

ślizgacze + podnóżek buk - 580-850 90 00 454 176 226,00 IX14

ślizgacze + podnóżek poduszka ze sztucznej skóry kolor czarny 580-850 90 00 454 177 236,00 IX14

ślizgacze + podnóżek pianka integralna kolor czarny 580-850 90 00 454 178 239,00 IX14

ślizgacze + podnóżek poduszka z tworzywa kolor szary 580-850 90 00 454 184 235,50 IX14

Krzesło robocze obrotowe Unitec
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomicznie 
wyprofilowane siedzisko i oparcie · wahliwe łożyskowanie oparcia pleców · oparcie z płynną regulacją pochylenia i 
10-stopniową regulacją wysokości · pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, wypłaszczona, zapobiegająca 
przewróceniu lub potknięciu 
 
Siedzisko i oparcie dostępne w postaci: 
· tapicerka ze szczególnie odpornej na ścieranie, oddychającej czarnej tkaniny 
·  anatomicznie wyprofilowanego, klejonego wielowarstwowo drewna bukowego, lakierowane w naturalnych kolorach, 
łatwo zmywalna pianka

·  tapicerka z wytrzymałego, drobno strukturalnego obicia ze sztucznej skóry, łatwo zmywalna, wyjątkowo duże 
siedzisko i oparcie

· wytrzymała pianka integralna, odporna na słabe kwasy i łuki, łatwo zmywalna 
 
Podstawa dostępna z: 
· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego, 
·  bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od 
obciążenia

· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i podnóżek z płynną regulacją

90 00 454 17890 00 454 17490 00 454 170

Wersja Materiał Nr art. EUR KO

regulowany tworzywo sztuczne 90 00 454 179 65,40 IX14

Podłokietnik Unitec
tworzywo sztuczne  · ze stalową płytą do przykręcania · regulowane na szerokość o 20 mm · łatwy montaż uzupełniający 
do wariantów z syntetycznej skóry, pianki integralnej

Pasuje do obrotowych foteli roboczych serii Unitec 

90 00 454 183
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Krzesło robocze obrotowe Sintec 160
 Wytrzymała konstrukcja i użycie odpornych materiałów pozwalają na zaoferowanie 
szczególnie wysokiej nośności do 160 kg 
· zgodnie z DIN 68877 
· wygodna regulacja wysokości na siłowniku gazowym   
· ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i skorupa oparcia 
· Siedzisko z bezstopniową regulacją nachylenia, wysokości i głębokości 
· ekstra powiększona, stabilna pięcionożna podstawa z aluminium   
· osłona kolumny krzesła, uchwyt ze stali transportu i przenoszenia 
 
Siedzisko i oparcie 
ekstra mocne materiały tapicerskie 
Do wyboru z 
·  tapicerką ze szczególnie odpornej na ścieranie, oddychającej, czarnej powłoki 
materiałowej  

·  czarnej tapicerki z pianki integralnej, odpornej na słabe kwasy i ługi, łatwo 
zmywalnej 

Stelaż 
·  z odpornymi na ścieranie - ślizgaczami z tworzywa sztucznego oraz dodatkowo z 
regulacją prędkości toczenia bezpiecznych rolek podwójnych do twardych podłóg  

Siedzisko-oparcie Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

poduszka z tworzywa 450-600/490-640 90 00 454 215 393,00 IB14

pianka integralna 450-600/490-640 90 00 454 217 393,00 IB14

90 00 454 217, bez podłokietników

90 00 454 215, bez podłokietników

Wersja Nr art. EUR KO

sztywny 90 00 454 218 74,50 IB14

Podłokietnik Sintec 160
podłokietnik pierścieniowy · tworzywo sztuczne · kolor czarny · z rozszerzonym zakresem regulacji na szerokość

pasuje do krzeseł obrotowych serii Sintec 160

Krzesło robocze obrotowe Basic
krzesło wysokie · zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości na siłowniku gazowym · kółka blokowane 
podczas siadania - stabilne podczas siadania, toczne w stanie nieobciążonym · ergonomiczny kształt siedziska i 
oparcia, ze zintegrowanym podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa · płynna regulacja wysokości i nachylenia 
oparcia · pięcionożna podstawa z aluminium, wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · siedzisko i 
oparcie z wytrzymałym, czarnym obiciem ze sztucznej skóry, łatwo zmywalne · podstawa z kółka blokowanymi 
podczas siadania oraz z regulacją wysokości podnóżka, chromowana 

Wersja Wersja stelaża Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

kółka + podnóżek oparcie z mechanizmem kontaktowym 650-910 90 00 454 220 326,00 IB14

mobilne krzesło wysokie

Krzesło robocze obrotowe
siedzisko i oparcie czarne, z wytrzymałej sztucznej skóry · ergonomiczne ukształtowane oparcie pleców  
(wys. 420 mm) o płynnie regulowanej wysokości · z podparciem odcinka lędźwiowego  ·mechanizm regulujący 
kąt pochylenia oparcia, zapewniający stały kontakt siedzącego z oparciem · regulacja wysokości siedziska poprzez 
bezpieczną sprężynę gazową · ergonomicznie wyprofilowane siedzisko (szer. 460 x gł. 440 mm) · stabilna, chroniąca 
przed przewróceniem pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, czarna, z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami, 
z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia

Wersja Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

oparcie z mechanizmem kontaktowym 420-550 90 00 454 300 115,00 IXG9
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Krzesło robocze obrotowe
ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie · płynna regulacja wysokości 
siedziska · oparcie pleców z regulacją pochylenia i wysokości · stabilny poliamidowy 
krzyżak, czarny · z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, 
z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia

 

Wersja Kolor tapicerki Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

oparcie z mechanizmem kontaktowym - 420-550 90 00 454 302 109,00 IXG9

oparcie z mechanizmem kontaktowym kolor czarny 410-540 90 00 454 304 119,00 IXG9

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · 
Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 795 13,50 IXG9

Krzesło robocze obrotowe 
ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie · płynna regulacja wysokości 
siedziska ·oparcie z podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulowana 
wysokość i nachylenie · stabilny, poliamidowy krzyżak, czarny z odpornymi na 
ścieranie ślizgami podłogowego z tworzywa sztucznego oraz podnóżkiem o 
regulowanej wysokości

Wersja Siedzisko-oparcie Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

stały kontakt poduszka ze sztucznej skóry 590-840 90 00 454 306 149,00 IBG9

stały kontakt pianka poliuretanowa 590-840 90 00 454 307 151,00 IBG9

stały kontakt buk 590-840 90 00 454 308 142,50 IBG9

90 00 454 306 90 00 454 307 90 00 454 308



9/105

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wersja stelaża Kolor Siedzisko Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

ze ślizgami naturalne buk 460-630 90 00 454 130 119,00 IB14

ze ślizgami czarny pianka integralna 460-630 90 00 454 133 145,00 IB14

z kółkami naturalne buk 460-630 90 00 454 134 131,50 IB14

z kółkami niebieski poduszka ze sztucznej skóry 460-630 90 00 454 135 152,00 IB14

z kółkami czarny pianka integralna 460-630 90 00 454 137 159,00 IB14

z kółkami szary tkanina Supertec 460-630 90 00 454 143 169,00 IB14

ze ślizgami i podnóżkiem naturalne buk 570-850 90 00 454 138 176,50 IB14

ze ślizgami i podnóżkiem czarny pianka integralna 570-850 90 00 454 141 204,00 IB14

Taboret obrotowy
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego i obręczy ·  
zgodnie z DIN 68877 · chroniąca przed przewróceniem pięcionożna podstawa z 
profilowanych rur stalowych · pokryta żywicą epoksydową, czarna 
 
Ø siedziska 400 mm do wyboru z: 
· klejone wielowarstwowo z drewna bukowego, naturalny kolor, lakierowane 
·  wygodna tapicerka ze sztucznej skóry (kolor niebieski) z ochroną brzegów na całej 
długości

·  wytrzymałe siedzisko z pianki integralnej o średnicy 350 mm, odporne na słabe 
kwasy i ługi, łatwo zmywalne

·  tkanina Supertec, niezwykle wytrzymała i odporna na czynniki mechaniczne, 
oddychająca, wygodna, miękka i zmywalna 
 

Podstawa dostępna z: 
· odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego, 
·  bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia 
regulowaną w zależności od obciążenia

·  odpornymi na zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego i podnóżkiem z 
płynną regulacją       

90 00 454 141

90 00 454 143
90 00 454 130

Taboret obrotowy
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · ergonomiczny kształt 
obicia siedziska i oparcia z tkaniny Supertec, niezwykle wytrzymałej i odpornej na czynniki mechaniczne · oddychającej, 
wygodnej, miękkiej i zmywalnej · podstawa ze stabilnym krzyżakiem z aluminium oraz z blokadą kółek podczas 
siadania – blokuje pod obciążeniem, toczna w stanie nieobciążonym oraz z płynną regulacją wysokości podnóżka

Wersja stelaża Kolor Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

z kółkami blokowanymi pod-
czas siadania i z podnóżkiem

szary 510-780 90 00 454 144 219,00 IB14

Taboret
wysokość siedzenia 500 mm · siedzisko ze sklejki bukowej · lakierowany w naturalnym kolorze · Ø siedziska 300 mm · 
podstawa z rur okrągłych ze stopkami odpornymi na zużycie, pokryty żywicą epoksydową, antracyt 

Nr art. EUR KO

90 00 454 088 51,50 IB14
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Taboret obrotowy
możliwość wyboru siedziska z wygodną tapicerką ze sztucznej skóry o Ø 360 mm 
lub z trwałego drewna bukowego lakierowanego w kolorze naturalnym o Ø 350 mm · 
stabilny, chroniący przed przewróceniem pięcionóg z tworzywa sztucznego w kolorze 
czarnym · regulacja wysokości siedziska za pomocą bezpiecznej sprężyny gazowej · 
część dolna do wyboru z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami, z prędkością toczenia 
zależną od obciążenia lub ze ślizgaczami

Wersja stelaża Kolor Siedzisko Ø siedziska mm Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

ze ślizgami czarny poduszka ze sztucznej skóry 360 390-520 90 00 454 310 55,90 ICG9

ze ślizgami naturalne buk 350 390-520 90 00 454 311 70,50 ICG9

z kółkami czarny poduszka ze sztucznej skóry 360 420-550 90 00 454 312 61,20 ICG9

z kółkami naturalne buk 350 420-550 90 00 454 313 75,20 ICG9

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · 
Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 795 13,50 IXG9

Taboret obrotowy
wyjątkowo duża powierzchnia siedziska (szer. 370 mm) z wytrzymałej niebieskiej 
pianki poliuretanowej zapewniająca duży komfort siedzenia · regulacja kąta pochylenia 
siedziska o ±7,5° · uchwyt do przenoszenia umożliwiający wygodny transport · 
wygodna regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego · odporna 
na przewrócenie pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, czarna · część dolna 
do wyboru z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami, z prędkością toczenia zależną od 
obciążenia lub ze ślizgaczami

Wersja stelaża Kolor Siedzisko Ø siedziska mm Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

ze ślizgami niebieski pianka PU 370 490-680 90 00 454 432 184,50 ICA0

z kółkami niebieski pianka PU 370 520-710 90 00 454 433 189,00 ICA0
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
stabilna stopa z aluminium ze ślizgaczami z filcu lub tworzywa sztucznego, 
zależnie od typu podłogi · ergonomiczny, pochylony o 4 stopnie słupek 
stojący z piaskowanego aluminium · szerokie, komfortowe siedzisko  
(500 mm) z pianki integralnej Soft-Touch, możliwość przechylenia o 20° · 
bezstopniowa regulacja wysokości siłownika gazowego w zakresie od 620 
do 850 mm · zintegrowane uchwyty do trzymania, ciągnięcia i noszenia 
umieszczone po obu stronach

Siedzisko Nr art. EUR KO

pianka integralna 90 00 454 154 242,00 IR14

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
zgodnie z DIN 68877 · stabilny i bardzo odporny · regulacja wysokości 
sprężyną gazową · siedzisko wykonane z pianki integralnej łatwe w 
pielęgnacji · elementy metalowe powlekane żywicą epoksydową, antracyt ·  
siedzisko z regulacją kąta pochylenia o 10° do przodu, obrotowe o 360° · 
płaska, stabilna podstawa talerzowa o średnicy 470 mm

Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

650-850 90 00 454 160 253,00 IR14

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
zgodnie z DIN 68877 · stabilny i bardzo odporny · regulacja wysokości 
siedziska za pomocą precyzyjnego mechanizmu stopniowego · siedzisko 
wykonane z pianki integralnej łatwe w pielęgnacji · elementy metalowe 
powlekane żywicą epoksydową, antracyt  ·oszczędność miejsca po 
złożeniu · siedzisko z regulacją kąta pochylenia o 10° do przodu

Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

650-850 90 00 454 162 252,00 IB14

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
zgodnie z DIN 68877 · stabilny i bardzo odporny · regulacja wysokości 
sprężyną gazową · siedzisko wykonane z łatwej w pielęgnacji pianki 
integralnej, części metalowe pokryte żywicą epoksydową, kolor czarny ·  
regulacja kąta pochylenia o 13° do przodu oraz obrotowo o 360° · ze 
składanym podnóżkiem

Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

640-840 90 00 454 163 257,00 IB14

Taboret obrotowy Flex
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości na siłowniku gazowym ·  
możliwość obrotu o 360° · powierzchnia siedziska ze zintegrowanym 
oparciem pleców zapewnia optymalne odciążenie · strukturalna, 
antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiej, czarnej pianki 
integralnej · pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, wypłaszczona, 
zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · z bezpiecznymi, podwójnymi 
kółkami do twardych podłóg, z prędkością toczenia regulowaną w zależności 
od obciążenia 

Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

450-650 90 00 454 165 146,00 IB14

Krzesło robocze Flex
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska siłownikiem 
gazowym · możliwość obrotu o 360° · powierzchnia siedziska ze 
zintegrowanym oparciem pleców zapewnia optymalne odciążenie · 
strukturalna, antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiej, 
czarnej pianki integralnej · pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, 
wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · wytrzymałe 
ślizgacze z tworzywa

Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

510-780 90 00 454 166 162,50 IB14
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Krzesło robocze Flex
wyposażenie chroniące przed wyładowaniem elektrostatycznym ESD 
badanym zgodnie z normą DIN EN 61340 (elektryczna rezystancja 
powierzchniowa) · rezystancja skrośna 104-10³ Ω wg DIN 68877 · wygodna 
regulacja wysokości siedziska siłownikiem gazowym · możliwość 
obrotu o 360° · powierzchnia siedziska ze zintegrowanym oparciem 
pleców zapewnia optymalne odciążenie · strukturalna, antypoślizgowa 
powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiej, czarnej pianki integralnej ·  
pięcionożna podstawa z aluminium, wypłaszczona, zapobiegająca 
przewróceniu lub potknięciu · wytrzymałe na ścieranie ślizgacze z 
tworzywa podnóżkiem o regulowanej wysokości, chromowane

Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

510-780 90 00 454 169 243,00 IB14

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
wszechstronne zastosowanie · regulacja wysokości siedziska za pomocą 
bezpiecznej sprężyny gazowej wys. 590-840 mm · ergonomicznie 
ukształtowane siedzenie z pianki integralnej · ręczna regulacja kąta 
pochylenia siedziska · stabilny, odporny na przewrócenie pięcionóg z tw. 
sztucznego, czarny ze stopkami ślizgowymi

Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

590-840 90 00 454 320 136,50 ICG9

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
stabilny malowany proszkowo stelaż z rur stalowych z odpornymi na 
zużycie ślizgaczami z tworzywa sztucznego · wygodna regulacja wysokości 
siłownikiem gazowym · wygodne siedzisko z wytrzymałej integralnej 
pianki i wywietrznikami, czarne · siedzisko obracane na boki o 16°, z 
automatycznym powrotem do pozycji wyjściowej oraz pochyleniem o 15° 
 
wyjątkowo dużo miejsca na nogi i swobodne poruszanie się dzięki 
optymalnemu wykonaniu stelażu.

Kolor stojaka Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

czarny 645-825 90 00 454 426 209,50 ICA0

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
ze stabilnych rur stalowych  · siedzisko wykonane z odpornej na zniszczenie, 
łatwej w pielęgnacji pianki integralnej · przechylane o 16° w każdą stronę 
automatycznie wracające do normalnej pozycji · regulacja kąta pochylenia 
siedziska o 15° · ślizgacze zapewniające stabilną pozycję

Kolor stojaka Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

czarny 600-850 90 00 454 418 159,00 IBA0

czerwony 600-850 90 00 454 419 159,00 IBA0

jasnoszary 600-850 90 00 454 420 159,00 IBA0

Stołek do pracy w pozycji półstojącej
ze stabilnych rur stalowych  · składane jednym ruchem · łatwe w utrzymaniu 
i wytrzymałe siedzisko z pianki integralnej, kolor    ·ślizgacze zapewniające 
stabilną pozycję

Kolor stojaka Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

czarny 650-850 90 00 454 421 166,00 IXA0

Krzesło robocze Flex
zgodnie z DIN 68877 · wygodna regulacja wysokości siedziska siłownikiem 
gazowym · możliwość obrotu o 360° · powierzchnia siedziska ze 
zintegrowanym oparciem pleców zapewnia optymalne odciążenie · 
strukturalna, antypoślizgowa powierzchnia siedziska i oparcia z miękkiej, 
czarnej pianki integralnej · pięcionożna podstawa z tworzywa sztucznego, 
wypłaszczona, zapobiegająca przewróceniu lub potknięciu · wytrzymałe 
kółka z tworzywa i z podnóżkiem o regulowanej wysokości, 
chromowane

Regulacja wysokości siedzenia mm Nr art. EUR KO

510-780 90 00 454 167 192,50 IB14



Stołek do pracy w pozycji półstojącej
niedrogie krzesło wspierające przystosowane do lekkiego i średniego 
obciążenia · szybko składane i zajmujące mało miejsca · stabilny stelaż z 
rur stalowych malowany proszkowo z odpornymi na zużycie ślizgaczami z 
tworzywa sztucznego · raster regulacji wysokości · powierzchnia siedziska 
z wytrzymałej, łatwej w utrzymaniu pianki integralnej, czarna · siedzisko 
obracane na boki o 17°, jak również z regulacją kąta pochylenia o 2°- 8° do 
przodu

Kolor stojaka Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

czarny 610-860 90 00 454 428 96,00 IBA0

srebrny 610-860 90 00 454 429 96,00 IBA0

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
mata z gumy naturalnej o powierzchni z wypustkami dla suchych obszarów 
wewnętrznych · odporność na temperaturę od -30 °C do +50 °C · grubość 
maty 14 mm · optymalna dla miejsc pracy z długimi, statycznymi fazami 
stania · antypoślizgowość 30 BPN wg ASTM E304

Szer. x dł. mm Kolor Nr art. EUR KO

600 x  900 czarny/żółty 90 00 452 314 81,50 IC26

900 x 1200 czarny/żółty 90 00 452 315 146,00 IC26
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
ergonomiczna mata dla stanowiska pracy z poliuretanu z chwytną 
powierzchnią · niezawodne zapobieganie oznakom zmęczenia · idealna do 
stanowisk pracy stojącej w biurze i w recepcjach · kolor czarny z ukośną 
krawędzią · grubość 16 mm

Szer. x dł. mm Kolor Nr art. EUR KO

800 x 500 czarny 90 00 452 316 81,50 IC26

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
uniwersalna i ekonomiczna mata zapobiegająca zmęczeniu przeznaczona 
do suchych przemysłowych stanowisk pracy stojącej · guma SBR z 
perforowaną powierzchnią · odporność na temperaturę od -20 °C do + 
130 °C · grubość maty 10 mm · antypoślizgowość R10 wg EN 13552 ·  
kolor czarny

Szer. x dł. mm Kolor Nr art. EUR KO

900 x 1500 czarny 90 00 452 317 44,20 IC26

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
mata z gumy naturalnej o powierzchni z wypustkami dla suchych obszarów 
wewnętrznych · odporność na temperaturę od -30 °C do +50 °C · grubość 
maty 14 mm · optymalna dla miejsc pracy z długimi, statycznymi fazami 
stania · antypoślizgowość 30 BPN wg ASTM E304

Szer. x dł. mm Kolor Nr art. EUR KO

600 x  900 czarny 90 00 452 318 41,50 IX26

900 x 1200 czarny 90 00 452 319 82,50 IX26

Wykładzina podłogowa na stanowiska pracy
z wysokiej jakości poliuretanu z powierzchnią z wypustkami · trudno 
zapalna zgodnie z normą DIN 54332 (B1) część DIN 4102  ·odporność 
na temperaturę od -40 °C do +80 °C · grubość maty 15 mm · krawędzie 
ukosowane ze wszystkich stron · kolor czarny · wymiary specjalne dostępne 
na zamówienie

Szer. x dł. mm Kolor Nr art. EUR KO

600 x  900 czarny 91 49 455 476 133,00 IX26

900 x 1200 czarny 91 49 455 477 267,50 IX26
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wersja Wyposażenie Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy 2 ramy, 4 półki 2000 x 1000 x 300 90 00 449 800 115,00 ICE7

regał dostawiany 1 rama, 4 półki 2000 x 1000 x 300 90 00 449 801 81,00 ICE7

regał podstawowy 2 ramy, 4 półki 2000 x 1000 x 400 90 00 449 805 122,00 ICE7

regał dostawiany 1 rama, 4 półki 2000 x 1000 x 400 90 00 449 806 87,50 ICE7

regał podstawowy 2 ramy, 4 półki 2000 x 1000 x 500 90 00 449 810 132,00 ICE7

regał dostawiany 1 rama, 4 półki 2000 x 1000 x 500 90 00 449 811 94,90 ICE7

Regał wtykowy
pusty do indywidualnego dopasowania · ocynkow. · regał bazowy i nadbudowa w systemie modułowym · łatwy i 
szybki montaż ze wstępnie zmontowanych ram ocynkowanych · dno półki ocynkowane, ze wzmocnionym profilem 
skrzynkowym, wys. 25 mm, stopniowa regulacja wysokości w odstępach 25 mm · nośność na półkę 150 kg · obciążenie 
pola 1300 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia) 
 
Wymiary zewnętrzne regału: regał podstawowy +60 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość powyżej 5:1 muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać 
zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Półka
ocynkowane do regałów wtykowych · regulacja wysokości w rastrze 25 mm  · JS = 2 sztuki 

Szer. x gł. mm Nośność na półkę kg Nr art. EUR KO

1000 x 300 150 90 00 449 802 24,701) ICE7

1000 x 400 150 90 00 449 807 26,301) ICE7

1000 x 500 150 90 00 449 812 29,001) ICE7
1) cena za JS

Wersja Wyposażenie Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy 2 ramy, 4 półki 2000 x 1000 x 300 90 00 452 910 110,10 ICB0

regał dostawiany 1 rama, 4 półki 2000 x 1000 x 300 90 00 452 911 83,50 ICB0

regał podstawowy 2 ramy, 4 półki 2000 x 1000 x 400 90 00 452 930 117,30 ICB0

regał dostawiany 1 rama, 4 półki 2000 x 1000 x 400 90 00 452 931 87,60 ICB0

regał podstawowy 2 ramy, 4 półki 2000 x 1000 x 500 90 00 452 935 128,50 ICB0

regał dostawiany 1 rama, 4 półki 2000 x 1000 x 500 90 00 452 936 98,30 ICB0

regał podstawowy 2 ramy, 4 półki 2000 x 1000 x 600 90 00 452 940 139,90 ICB0

regał dostawiany 1 rama, 4 półki 2000 x 1000 x 600 90 00 452 941 107,40 ICB0

Regał wtykowy
ocynkow. · konstrukcja modularna · szybki montaż wkładany · półki, regulacja wysokości co 25 mm · rama z profilu 
T z zamontowanymi blachami połączeniowymi · 4 półki o nośności 150 kg na półkę (przy równomiernie rozłożonym 
obciążeniu), nośność pola 900 kg 
 
Wymiary zewnętrzne regału:  regał podstawowy 56 mm, regał dostawiany +6 mm, głębokość 36 mm             

Uwaga: Jeżeli wysokość najwyższej półki przekracza 5–krotność głębokości regału, konieczne jest przymocowanie regału 
do ściany lub podłoża.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów



Półka
ocynkowana do regałów wtykowych · regulacja wysokości w rastrze 25 mm · JS = 2 sztuki

Szer. x gł. mm Nośność na półkę kg Nr art. EUR KO

1000 x 300 150 90 00 452 912 26,501) ICB0

1000 x 400 150 90 00 452 932 28,101) ICB0

1000 x 500 150 90 00 452 937 30,201) ICB0

1000 x 600 150 90 00 452 942 33,001) ICB0
1) cena za JS
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wys. x szer. x gł. mm Wersja Wyposażenie Nr art. EUR KO

2000 x 2000 x 400 regał podstawowy/regał dostawiany półki stalowe 90 00 452 997 196,00 ICZ9

Zestaw regałów wtykowych
składa się z: 1 regału podstawowego i 1 regału dostawianego z 4 półkami każdy

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość powyżej 5:1 muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać 
zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów

Wersja Szer. x gł. mm Obciążenie pola kg Liczba półek Wysokość mm Nr art. EUR KO

regał podstawowy 1700 x 400 1100 4 2000 90 00 452 712 192,00 ICZ9

regał podstawowy 1700 x 500 1100 4 2000 90 00 452 716 215,00 ICZ9

regał podstawowy 1700 x 600 1100 4 2000 90 00 452 720 226,00 ICZ9

regał dostawiany 1700 x 400 1100 4 2000 90 00 452 713 153,00 ICZ9

regał dostawiany 1700 x 500 1100 4 2000 90 00 452 717 174,00 ICZ9

regał dostawiany 1700 x 600 1100 4 2000 90 00 452 721 185,00 ICZ9

Regał wtykowy z dużymi półkami
w pełni wtykowy półkowy system regałowy do szybkiego montażu · regał bazowy i nadbudowa w systemie 
modułowym ocynkowane · półki o nośności 200 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia) · półki wys. 40 mm ze 
zoptymalizowanym przekrojem skrzynkowym, z regulacją wysokości w rastrze 25 mm · podłużne usztywnienie przez 
przekątny krzyżak ze ściągaczami

Uwaga: Regały o stosunku wysokość / głębokość powyżej 5:1 muszą zgodnie z regulacją DGUV 108-007 zostać 
zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą odpowiednich mocowań ściennych, stopowych lub sufitowych.

zestaw nie obejmuje zawartości 
wzgl. akcesoriów
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Planer warsztatowy
blacha stalowa powlekana proszkowo · dla podkładek do pisania z 
zaciskiem lub dokumentów DIN A4 · tablice można dowolnie układać 
obok siebie · głębokość wkładania 210 mm · krawędź obserwacyjna  
96 mm · dostawa zawiera materiały do mocowania

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

1278 x 315 x 74 90 00 451 200 143,50 IC45

1278 x 315 x 74 90 00 451 201 143,50 IC45

1278 x 315 x 74 90 00 451 202 143,50 IC45

1278 x 554 x 74 90 00 451 203 225,00 IC45

1278 x 554 x 74 90 00 451 204 225,00 IC45

1278 x 554 x 74 90 00 451 205 225,00 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Planer warsztatowy
tworzywo sztuczne polipropylen szary · dla 6 do 30 podkładek do pisania 
z zaciskiem lub dokumentów DIN A4 · z półką, tablice można dowolnie 
układać obok siebie · głębokość wkładania 210 mm · krawędź obserwacyjna 
96 mm · dostawa zawiera materiały do mocowania

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

 900 x 315 x 76 90 00 451 206 96,00 IC45

1282 x 315 x 76 90 00 451 207 116,00 IC45

1757 x 315 x 76 90 00 451 208 175,00 IC45

 900 x 554 x 76 90 00 451 209 155,00 IC45

1282 x 554 x 76 90 00 451 210 213,00 IC45

1757 x 554 x 76 90 00 451 211 232,00 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Tablica planer
tworzywo sztuczne polipropylen szary · znakomicie nadaje się do 
procesów roboczych · z możliwością indywidualnego opisywania · dla 
podkładek do pisania z zaciskiem lub dokumentów DIN A4 · z półką · 
głębokość wkładania 210 mm, krawędź obserwacyjna 96 mm · dostawa 
zawiera materiały do mocowania

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

 900 x 1580 x 78 90 00 451 214 425,00 IC45

1282 x 1580 x 78 90 00 451 215 499,00 IC45

1765 x 1580 x 78 90 00 451 216 595,00 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Karta opatrzona napisem
karty indeksowe do indywidualnego opisywania · do wkładania do tablicy 
planera · biała, nie zadrukowana, szer. 123 x wys. 98 mm · JS = 20 sztuk

Wersja Pasuje do Nr art. EUR KO

do tabliczek z 
nazwiskami

tablica planer 6-15 
szyn

90 00 451 218 3,80 IC45

opis indeks komplet bez tablicy planera
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Paski do opisywania
paski z górną listwą do indywidualnego opisywania tablicy planera · białe, 
nie zadrukowane, szer. 800 x wys. 100 mm · JS = 2 sztuki

Pasuje do Nr art. EUR KO

tablica planer 6-15 szyn 90 00 451 219 1,90 IC45

opis górna listwa komplet bez tablicy 
planera

Tablica planer
tablica mobilna · wytrzymały stalowy stojak 60 x 20 mm · z 4 kółkami 
skrętnymi, w tym 2 kółka z blokadą · przednia strona z tworzywa 
sztucznego, szary polipropylen, z 9 szynami i półką · dla podkładek do 
pisania z zaciskiem lub dokumentów DIN A4 głębokość wkładania 210 mm, 
krawędź obserwacyjna 96 mm · z możliwością indywidualnego opisywania 
(akcesoria) · tylna strona mocowana magnetycznie do tablicy, z półką 
na pisaki

Wys. x szer. mm Nr art. EUR KO

1945 x 1550 90 00 451 220 699,00 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Statyw uniwersalny
pasuje do wszystkich tablic do planowania i planerów warsztatowych 
z tworzywa sztucznego · mobilny z 4 kółkami skrętnymi, w tym 2 kółka z 
blokadą · wysokość 2200 mm  · zestaw nie obejmuje tablicy do planowania

Nr art. EUR KO

90 00 451 221 312,00 IX45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Podkładka do pisania z zaciskiem
DIN A4 · wytrzymała wersja z zaciskiem blokowym · przeźroczysta i pełno 
powierzchniowa folia ochronna z przodu · mocowanie przeźroczystej folii 
za pomocą bocznego zapięcia na rzep · JS = 10 sztuk

Kolor Nr art. JS EUR KO

niebieski 90 00 451 230 10 4,051) IC45

czerwony 90 00 451 231 10 4,051) IC45

czarny 90 00 451 232 10 4,051) IC45
1) cena za szt.

łatwe otwieranie za pomocą zapięcia na rzep zestaw 
nie obejmuje zawartości

Podkładka do pisania
DIN A4 · z mocnym rdzeniem tekturowym · koszulka foliowa wewnętrzna 
·niklowana mechanika blokowania, z wyjmowanym uchem haka ·  
JS = 12 sztuk

Kolor Nr art. JS EUR KO

niebieski 90 00 451 234 12 3,20 IC45

czerwony 90 00 451 233 12 3,20 IC45

czarny 90 00 451 235 12 3,20 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Podkładka do pisania z zaciskiem
DIN A4 · z zapięciem na rzep, sznurkiem do zawieszania i aktówką 
przezroczystą z przodu · JS = 10 sztuk

Kolor Nr art. JS EUR KO

niebieski 90 00 451 236 10 3,901) IC45

czerwony 90 00 451 237 10 3,901) IC45

czarny 90 00 451 238 10 3,901) IC45
1) cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Podkładka do pisania z zaciskiem
DIN A4 · z przodu duża rozszerzana zakładka do przechowywania 
zeszytów serwisowych, książek pokładowych itd. · z zapięciem na rzep i 
sznurkiem · tylna strona z przegrodą na dokumenty z folii wzmacnianej 
tkaniną · JS = 10 sztuk

Kolor Nr art. JS EUR KO

niebieski 90 00 451 240 10 5,151) IC45

czerwony 90 00 451 241 10 5,151) IC45

czarny 90 00 451 242 10 5,151) IC45
1) cena za szt.

Torba przezroczysta
do zawieszania · wytrzymała folia PCV bez odblasków z obramowaniem 
z drutu stalowego powlekanego tworzywem sztucznym · obustronne 
zamkniecie zagięciem · z 2 metalowymi uchwytami do zawieszenia ·  
JS = 5 sztuk 
 
Różne kolory, po 1 szt. w kolorze: żółtym, zielonym, niebieskim 
i czarnym

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

340 x 255 90 00 492 040 47,301) IUG4
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości

Tablica planer
zgodne z systemem Kanban · zestaw tablic z 5 lub 7 pojedynczymi 
segmentami · nadają się znakomicie do warsztatów, zakładów 
przemysłowych oraz firm logistycznych · indywidualny opis za pomocą 
kolorowych tabliczek (dni tygodnia, projekty, zespoły, maszyny, piętra) · z 
zestawem etykiet do opisywania (3 arkusze po 14 tabliczek w kolorze 
czerwonym, żółtym + zielonym) · określanie priorytetu za pomocą 
kolorowych podkładek do pisania z zaciskiem · ruchome pojedyncze 
segmenty przez aluminiową szynę · pojedyncze segmenty z 2 rolkami do 
zawieszania i 1 rolką dla odstępu od ściany · profil ścienny z aluminium, 
kolor jasnoszary · w komplecie z materiałem montażowym

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

1282 x 1700 x 78 90 00 451 250 775,00 IC45

1282 x 2300 x 78 90 00 451 251 1065,00 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Tablica planer
zgodne z systemem Kanban · nadają się znakomicie do warsztatów, 
zakładów przemysłowych oraz firm logistycznych · szerokość 
pojedynczego segmentu 315 mm · z rolkami i elementem dystansowym · 
zestaw nie obejmuje profilu ściennego 

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

1282 x 315 x 78 90 00 451 252 154,00 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Profil ścienny
do tablic planerów 1-7 rzędów · w komplecie z materiałem montażowym

Szerokość mm Nr art. EUR KO

 330 90 00 451 253 25,50 IC45

1700 90 00 451 254 52,50 IC45

2300 90 00 451 255 59,50 IC45
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Etykieta do opisywania
do indywidualnego opisywania · perforowana · zestaw składa się z 3 arkuszy 
każdy z 14 tabliczkami w kolorze czerwonym, żółtym i zielonym

Wersja Pasuje do Nr art. EUR KO

3 kolory po 14 sztuk tablica planer 
B.330-2300mm

90 00 451 256 3,65 IC45

Tablica do sortowania kart
z polipropylenu z półką dla zleceń DIN A4 i dokumentów, rama z blacha 
stalowa dla magnetycznych etykiet do opisywania, system można w 
każdej chwili rozbudować · dostawa z 1, 2 i 3 kolumnami oraz 10 lub 25 
przegrodami do wkładania · segment indeksowy do łatwego planowania 
według dni tygodnia, personelu lub produkcji · krawędź obserwacyjna 
dokumentu 40 mm do szybkiej identyfikacji · dwu- i trójkolumnowe 
segmenty z mostkami podziałowymi, głębokość napełniania półek 6 mm · 
komplet z etykietami magnetycznymi do opisywania oraz z szyną do 
montażu naściennego z materiałem montażowym

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

750 x  80 x 75 90 00 451 260 58,00 IC45

750 x 260 x 75 90 00 451 261 242,00 IC45

750 x 490 x 75 90 00 451 262 358,00 IC45

750 x 720 x 75 90 00 451 263 539,00 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Tablica planer
z polipropylenu z półką dla zleceń DIN A4 i dokumentów · rama z blachy 
stalowej dla magnetycznych etykiet do opisywania · system można w 
każdej chwili rozbudować · krawędź obserwacyjna dokumentu 40 mm 
do szybkiej identyfikacji · dwu- i trójkolumnowe segmenty z mostkami 
podziałowymi, głębokość napełniania półek 6 mm · komplet z etykietami 
magnetycznymi do opisywania oraz z szyną do montażu naściennego z 
materiałem montażowym

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

1350 x  80 x 75 90 00 451 264 82,50 IC45

1350 x 260 x 75 90 00 451 265 369,00 IC45

1350 x 490 x 75 90 00 451 266 539,00 IC45

1350 x 720 x 75 90 00 451 267 805,00 IC45

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Etykieta do opisywania
tablice magnetyczne do indywidualnego opisywania tablic do sortowania 
kart · JS = zawartość kartonu

Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

 70 x 30 90 00 451 271 9,40 IC45

150 x 30 90 00 451 272 1,90 IC45

komplet bez tablicy do sortowania kart

Taśma magnetyczna
do oznaczania regałów, pojemników itp. · taśmy magnetyzowane · można 
pisać i przycinać według potrzeb · grubość taśmy 0,9 mm · długość taśmy 
10 m · dostawa w rolkach

Szer. taśmy mm Kolor Nr art. EUR KO

20 biały 90 00 452 668 26,901) IXZ9

20 żółty 90 00 452 669 26,901) IXZ9

20 czerwony 90 00 452 666 26,901) IXZ9

20 niebieski 90 00 452 665 26,901) IXZ9

20 zielony 90 00 452 667 26,901) IXZ9

30 biały 90 00 452 674 37,901) IXZ9

30 żółty 90 00 452 675 37,901) IXZ9

30 czerwony 90 00 452 671 37,901) IXZ9

30 niebieski 90 00 452 670 37,901) IXZ9

30 zielony 90 00 452 672 37,901) IXZ9

50 biały 90 00 452 678 54,501) IXZ9

50 żółty 90 00 452 679 54,501) IXZ9
1) cena za rolkę

Półka na dokumenty
do formatu DIN A4 · powlekana proszkowo blacha stalowa, kolor 
jasnoszary RAL 7035 · z zamontowanymi na stałe półkami i bocznymi 
okienkami na etykiety · nadaje się do montażu na ścianie · dostawa 
obejmuje materiały do zamocowania

Liczba półek Wys. x szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

5 330 x 360 x 250 90 00 493 660 68,70 IX41

8 540 x 360 x 250 90 00 493 661 93,80 IX41

90 00 493 661

90 00 493 660
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Tabliczka magazynowa
optymalna do oznakowania pojemników, skrzynek, regałów itp. · trwałe 
magnetyczne tabliczki z wysokogatunkowej folii magnetycznej, powlekane 
w kolorze białym, grubość 0,6 mm · możliwość opisywania za pomocą 
pisaków i markerów · możliwość opisywania za pomocą pisaków 
zmazywanych za pomocą wody lub na sucho, możliwość wielokrotnego 
użycia · JS = 100 sztuk

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

100 x 20 90 00 452 640 19,901) IK72

100 x 30 90 00 452 641 29,001) IK72

100 x 50 90 00 452 642 47,401) IK72
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kieszeń do etykiet
magnetyczna · mocno przylegający pasek magnetyczny, zapewnia dobre 
trzymanie · idealna do znakowania regałów, pojemników magazynowych i 
transportowych itp. · otwarta część górna · kolor niebieski 

Format Szer. x wys. mm Nr art. JS EUR KO

norma VDA 220 x  80 90 00 451 076  + 50 2,80 IKZ9

DIN A6 160 x 110 90 00 451 077  + 50 2,45 IKZ9

1/3 DIN 220 x 105 90 00 451 078  + 50 2,90 IKZ9

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kieszeń do etykiet
magnetyczna · wytrzymała kieszeń z PP na etykiety i znakowanie ·  
2 tylne paski magnetyczne · nadaje się do skanowania, trwała · idealna 
do znakowania regałów, pojemników magazynowych i transportowych 
oraz ścian z blachy perforowanej · tylna strona niebieska, przednia strona 
transparentna · JS = 50 szt.

Format Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

- 100 x  38 90 00 451 000 75,101) IC41

- 150 x  67 90 00 451 001 96,501) IC41

DIN A5 poziomo 210 x 148 90 00 451 002 125,701) IC41

DIN A4 pionowo 210 x 297 90 00 451 003 156,901) IC41

DIN A4 poziomo 297 x 210 90 00 451 004 156,901) IC41
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Obwoluta na dokumenty
magnetyczna · mocne przyleganie dzięki 2 wspawanym magnesom 
neodymowym · nadaje się również do stosowania na zewnątrz dzięki 
klapie chroniącej przed kurzem i deszczem · zastosowanie na 
metalowych powierzchniach jak rury, skrzynie rusztowe i ruchome pojemniki 
transportowe · idealna do powierzchni o małym obszarze przylegania · tylna 
strona niebieska, przednia strona transparentna · JS = 10 sztuk

Do formatu Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

DIN A5 poziomy 210 x 148 90 00 451 005 57,901) IC41

DIN A4 pionowo 210 x 297 90 00 451 006 61,801) IC41

DIN A4 poziomo 297 x 210 90 00 451 007 61,801) IC41
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Obwoluta na dokumenty
z 2 wzmacnianymi nakładkami · wytrzymała kieszeń z folii PP · nadaje 
się do skanowania, trwała · nadaje się również do stosowania na zewnątrz 
dzięki klapie chroniącej przed kurzem i deszczem · trzyma się bardzo 
mocno na ruchomych pojemnikach transportowych i skrzyniach · tylna 
strona niebieska, przednia strona transparentna · JS = 50 sztuk

Do formatu Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

DIN A5 poziomy 210 x 148 90 00 451 008 114,201) IC41

DIN A4 pionowo 210 x 297 90 00 451 009 136,101) IC41

DIN A4 poziomo 297 x 210 90 00 451 010 136,101) IC41
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości

Ramka magnetyczna
przywiera do wszystkich magnetycznych powierzchni  ·rozkładana, 
szybka i wygodna wymiana informacji, idealna do białych tablic do 
zapisywania (Whiteboards) · do stosowania w poziomie lub pionie ·  
JS = 5 sztuk

Kolor ramy Nr art.
DIN A4

EUR KO Nr art.
DIN A3

EUR KO

czarny 90 00 492 430 29,801) IX41 90 00 492 436 42,401) IX41

czerwony 90 00 492 431 29,801) IX41 90 00 492 437 42,401) IX41

ciemny  
niebieski

90 00 492 432 29,801) IX41 90 00 492 438 42,401) IX41

srebrny 90 00 492 433 29,801) IX41 90 00 492 439 42,401) IX41
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ramka magnetyczna
z namagnesowanym panelem tylnym przywiera do wszystkich 
powierzchni magnetycznych  ·format DIN A4 · rozkładana, magnetyczna 
strona przednia - szybka i wygodna wymiana informacji · do stosowania w 
poziomie lub pionie · JS = 2 sztuk

Kolor ramy Nr art. EUR KO

czarny 90 00 492 440 26,301) IX41

srebrny 90 00 492 441 26,301) IX41
1) cena za JS

Ramka magnetyczna
samoprzylepna · format DIN A3 · rozkładana, 
magnetyczna strona przednia - szybka i wygodna 
wymiana informacji · do stosowania w poziomie 
lub pionie · przylega trwale na wszystkich gładkich 
powierzchniach · Wymiary zewnętrzne: szer. 325 x 
wys. 445 mm · JS = 2 sztuk

Kolor ramy Nr art. EUR KO

czerwony 90 00 492 426 29,901) IX41

zielony 90 00 492 427 29,901) IX41

ciemny niebieski 90 00 492 428 29,901) IX41
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akce-

soriów

Ramka magnetyczna
samoprzylepna · format DIN A4 · magnetyczna 
strona przednia - szybka i wygodna wymiana 
informacji · bezpośrednie opisanie dokumentu · 
wysokość wypełnienia do 5 kartek 80g/m.kw. · 
uchwyt na wszystkie pisaki z klipsem mocującym ·  
przylega trwale na wszystkich gładkich 
powierzchniach

Kolor ramy Nr art. EUR KO

czarny 90 00 492 423 14,10 IX41

srebrny 90 00 492 424 14,10 IX41

Ramka magnetyczna
samoprzylepna · dwukolorowa ramka zgodnie 
z ISO 3864-4 do kolorystycznych oznaczeń 
bezpieczeństwa · format DIN A4 · rozkładana, 
magnetyczna strona przednia - szybka i wygodna 
wymiana informacji · do stosowania w poziomie 
lub pionie · przylega trwale na wszystkich gładkich 
powierzchniach · JS = 2 sztuk

Kolor ramy Nr art. EUR KO

żółty/czarny 90 00 492 420 20,801) IX41

zielony/biały 90 00 492 421 20,801) IX41

czerwony/biały 90 00 492 422 20,801) IX41
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. 
akcesoriów

Magnetyczna taśma przylepna
dyspenser do taśmy z odklejaną magnetyczną taśmą przylepną · do 
czystego, niewidocznego i elastycznego mocowania obrazów, zdjęć, 
plakatów itp. na powierzchniach zawierających żelazo · pożądaną długość 
można w prosty sposób odmierzyć i nakleić

Szer. taśmy mm Dł. taśmy m Nr art. EUR KO

19 5 90 00 483 235 11,40 IC72

komplet bez gabloty

Uchwyt etykiet
magnetyczna oprawka etykiet przez- 
naczona do oznaczeń magazyno-
wych, kodowania wyrobów i tablic 
planistycznych · grubość 1,0 mm · 
etykiety papierowe wraz z folią ochronną 
(akcesoria) wsuwa się w profil, a w razie 
potrzeby można je łatwo i szybko wy-
mienić · długość rolki 50 m · JS = 1 rolka
Zestaw nie obejmuje etykiet i folii

Szerokość mm Nr art. EUR KO

20 90 00 452 645 82,901) IC72

30 90 00 452 647 119,001) IC72

40 90 00 452 648 159,701) IC72
1) cena za rolkę

Długość rolki 50 m

zestaw nie obejmuje etykiet

Etykieta papierowa
do magnetycznego profilu C · 
dostarczane etykiety papierowe 
i przezroczysta folia ochronna 
wystarczają do opisania rolki o długości 
50 m · JS = 1 rolka

Szerokość mm Nr art. EUR KO

17 90 00 452 653 74,601) IC72

27 90 00 452 655 119,801) IC72

37 90 00 452 656 160,701) IC72
1) cena za JS

dostawa bez profilu C

Magnes do mocowania
z hakiem  · hak mocujący wkręcany w tulejkę gwintowaną, M4  ·  
ocynkow. · JS = 5 sztuk
Obszar wykorzystania: np. montaż wieszaków ściennych

Ø  
mm

Grubość 
mm

Siła przyczepności 
daN

Nr art. EUR KO

36 8 10,0 90 00 452 696 19,951) IKZ9

47 9 18,0 90 00 452 697 24,001) IKZ9
1) cena za JS
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

eLOGS modułowy system regałów do użytku komercyjnego 
Dzięki systemowi organizacji magazynu eLOGS oszczędzasz czas i pieniądze. Dzięki modułowej 
konstrukcji regał dopasowuje się idealnie do potrzeb użytkownika. Towar jest składowany w 
sposób niezabierający dużo miejsca i w każdej chwili zapewnione jest optymalne rozeznanie 
w stanie magazynowym. Dostępne są różne moduły do specjalnych zakresów zastosowania. 
Wyższej jakości towar można zabezpieczyć zamykanymi drzwiami i szafami z szufladami. 
 
Zastosowanie: 
Wszystkie rodzaje towarów konsumpcyjnych i dóbr konsumpcyjnych, np. towar w małych 
opakowaniach jak elementy techniki mocowania, do narzędzi i akcesoriów, obróbki skrawaniem, 
akcesoriów do elektronarzędzi, bhp, produkty chemiczno-techniczne, techniki zamykania, okucia, 
artykuły sanitarne itd. 
 
W połączeniu z dodatkowo dostępnym system zamawiania ze skanerem ręcznym eLOGS 
jest nowoczesnym systemem magazynowania i zamawiania, który doskonale odpowiada 
wymaganiom  w zakresie zamówień, organizacji magazynu i optymalizacji procesu.  
Połączenie regału modułowego i zamawiana skanerem nadaje się idealnie do magazynowania 
towaru i do szybkiego, do efektywnego i prostego zaopatrywania zakładów rzemieślniczych i 
przemysłowych. Elektroniczne przetwarzania pozwala na zaoszczędzenie kosztów i czasu. 
 
Kolor: niebieski - RAL 5022 Zmiany techniczne zastrzeżone 
 
eLOGS: Magazynowanie - skanowanie - zamawianie - przetwarzanie 
 
W sprawie dalszych szczegółów prosimy o kontakt z nami.

Regał półkowy LOGS 10
element podstawowy dla wszystkich modułów (poza modułami stojącymi)

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

260 540 390 50 00 680 971 31,40 VUA8

nr LOGS 10

Element regału LOGS 20
z układem rastrowym półek półka z 3 spodami · m.in. dla małych opakowań 
różnej wielkości z 3 półkami · zmienne separatory metalowe (sprzedawane 
oddzielnie) · umożliwiają indywidualną konfigurację małych i dostępnych 
na rynku pakietów · regulacja wysokości 120 mm (separatory nr art. 
50 00 681 001 = JS 6)
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 972 76,80 VUA8

nr LOGS 20

Element wtykowy LOGS 310
element wtykowy do Logs 20

Nr art. JS EUR KO

50 00 681 001 6 4,101) VUA8
1) cena za szt.

nr LOGS 310

Element regału LOGS 40
podwójna półka, każda na wysokości ustawienia 175 mm 
Zróżnicowana możliwość podziału za pomocą przegród blaszanych 
Logs 50 00 680 975
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 974 84,20 VUA8

nr LOGS 40

Dostawa bez regału półkowego

Przegroda blaszana LOGS 41
przegroda blaszana dla Logs 40  · umożliwia zmienny podział 
zapotrzebowania na przestrzeń

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Wysokość 
mm

Nr art. EUR KO

540 390 520 50 00 680 975 7,40 VUA8

nr LOGS 41



9/119

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 30
2 półki, tylny panel perforowany · ścianka tylna z perforacją Euro
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 973 62,20 VUA8

nr LOGS 30

Element regału LOGS 180
aerozole 2x 6-rzęd. · dla aerozoli o średnicy do Ø 70 mm
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 988 73,60 VUA8

nr LOGS 180

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 170
wkłady 6-rzęd. · dla wkładów o średnicy do Ø 70 mm
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 987 65,20 VUA8

nr LOGS 170

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 160
na silikon 8-rzęd. · dla wkładów o średnicy do Ø 55 mm
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 986 65,20 VUA8

nr LOGS 160

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS 150
rozkładany na 3 kanistry (szer. 150 x gł. 200 x wys. 230 mm) · do rozkładania 
(zwykle z 5 litrami pojemności)
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 985 74,80 VUA8

nr LOGS 150

Dostawa bez regału półkowego

Element regału LOGS LOGS 110
z 2 osiami · do rolek maks. Ø wewn. > od 12 mm lub alternatywnie  
> 20 mm · na węże, łańcuchy, liny, linki itp. · szerokość użyteczna 460 mm
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 981 87,40 VUA8

nr LOGS 110
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Element szuflady LOGS 100
2 szuflady o wysokości 50 i 190 mm ·  
zamykana 
 
maty antypoślizgowe p. akcesoria  
paski wypełniające p. akcesoria  
nakładki p. akcesoria
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 980 295,80 VUA8

nr LOGS 100

Dostawa bez regału półkowego

Element szuflady LOGS 120
4 szuflady o wysokości 50 mm  
każda · zamykana 
 
maty antypoślizgowe p. akcesoria  
paski wypełniające p. akcesoria  
nakładki p. akcesoria
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 982 358,80 VUA8

nr LOGS 120

Dostawa bez regału półkowego

Element szuflady LOGS 220
zamykany z 4 szufladami na skrzynki
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971, 
dodatkowo zalecany jest element regału 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 992 367,20 VUA8

nr LOGS 220

Dostawa bez regału półkowego

Szafka z szufladami LOGS 90
szafka z szufladami z 12 szufladami ·  
zamykana 
  
maty antypoślizgowe p. akcesoria  
paski wypełniające p. akcesoria  
nakładki p. akcesoria
Do każdej wieży modułowej zaleca się element pokrywy 50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

1160 540 390 50 00 680 979 462,80 VUA8

nr LOGS 90

Szafka z szufladami LOGS 190
zamykana szafka kontuarowa · 5 szuflad

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

795 540 390 50 00 680 989 276,80 VUA8

nr LOGS 190

Przegroda blaszana LOGS 210
płyta oddzielająca do Logs 190

Nr art. EUR KO

50 00 680 991 7,40 VUA8

nr LOGS 210

Szafa LOGS 145
Szafa z drzwiami · 8 szuflad / 5 półek (wysokość ustawienia po 140 mm) · 
zamykana
Zaleca się również do każdej wieży modułowej element pokrywy 
50 00 680 996

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

1550 540 390 50 00 680 984 486,00 VUA8

nr LOGS 145
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Element regału LOGS 250
element regału · krawędź prowadząca z występem na szyld firmowy itp.

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

130 540 390 50 00 680 996 19,00 VUA8

Nr LOGS 250

Element regału LOGS 60
dla regału półkowego · jako nakładka modułowa
Do każdej wieży modułowej potrzebny jest regał półkowy 50 00 680 971,

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

600 540 390 50 00 680 976 96,80 VUA8

nr LOGS 60

Dostawa bez regału półkowego

Stojak do prętów gwintowanych LOGS 70
podział 12-krotny · model stojący

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

650 540 390 50 00 680 977 62,20 VUA8

nr LOGS 70

Element narożny dolny LOGS 230
Element regału

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

260 540 390 50 00 680 993 74,80 VUA8

nr LOGS 230

Półka dolna szafki narożnej LOGS 231
Element regału
Dla każdego elementu narożnego wymagany jest podłogowy element 
narożny 50 00 680 993. Dodatkowo zalecany jest element narożny górny 
50 00 680 997.

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

520 540 390 50 00 680 994 84,20 VUA8

nr LOGS 231

w komplecie bez podłogowego elementu 
narożnego

Element narożny górny LOGS 260
narożny element regału

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Głębokość 
mm

Nr art. EUR KO

130 540 390 50 00 680 997 32,80 VUA8

Nr LOGS 260

Drzwi z siatki LOGS 240
zamykane drzwi z siatki · okucie z lewej ·  
do wykorzystania we wszystkich 
wieżach modułowych · zabezpiecza 
towar przed nieuprawnionym dostępem

Szerokość mm Wysokość mm Nr art. EUR KO

540 1970 50 00 680 995 142,20 VUA8

nr LOGS 240

Boczna tablica narzędziowa z blachy 

perforowanej LOGS 80
Boczna tablica narzędziowa z blachy 
perforowanej · 2 częśc. · powierzchnia 
szer. 310 x wys. 1400 mm · z perforacją 
typu Euro od 500 mm · jako boczne 
zakończenie wszystkich wież modułowych ·  
dodatkowo produkty można zaczepiać na 
standardowych hakach

Wysokość mm Szerokość mm Nr art. EUR KO

2000 390 50 00 680 978 74,80 VUA8

nr LOGS 80



9/122

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Element regału LOGS 300
listwa do skanowania kodów przyklejana · do wszystkich typów elementów 
modułowych · wielkość etykiet wys. 23 mm · etykieta jest umieszczona w 
składanej listwie i zabezpieczona przed zanieczyszczeniem

Wysokość mm Szerokość mm Nr art. JS EUR KO

28 485 50 00 681 000 6 3,00 VUA8

nr LOGS 300

Mata antypoślizgowa LOGS 270
mata antypoślizgowa tworzywo sztuczne · m.in. do szuflad 

Długość mm Szerokość 
mm

Grubość 
mm

Nr art. EUR KO

470 380 3 50 00 680 998 5,30 VUC5

nr LOGS 270

Element wypełniający LOGS 280
tworzywo sztuczne do szuflad 

Wyso- 
kość  
mm

Szero- 
kość  
mm

Głębo- 
kość  
mm

Kolor Nr art. EUR KO

45 45 465 czarny 50 00 680 999 6,90 VUA8

nr LOGS 280

Wkład LOGS 130
wkład pusty · z tworzywa sztucznego  · 8-krotne  ·minimalna ilość: 6 sztuk

Wyso- 
kość  
mm

Szero- 
kość  
mm

Głębo- 
kość  
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

48 338 238 czarny 50 00 680 930 6 7,301) VUA8
1) cena za szt.

nr LOGS 130

Wkład LOGS 133
wkład pusty · z tworzywa sztucznego  · 12-krotne  ·minimalna ilość: 6 sztuk

Wyso- 
kość  
mm

Szero- 
kość  
mm

Głębo- 
kość  
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

48 338 238 czarny 50 00 680 933 6 7,301) VUA8
1) cena za szt.

nr LOGS 133

Wkład LOGS 134
wkład pusty · z tworzywa sztucznego  · 14-krotne  ·minimalna ilość: 6 sztuk

Wyso- 
kość  
mm

Szero- 
kość  
mm

Głębo- 
kość  
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

48 338 238 czarny 50 00 680 934 6 7,301) VUA8
1) cena za szt.

nr LOGS 134

Wkład LOGS 136
wkład pusty · z tworzywa sztucznego  · 18-krotne  ·minimalna ilość: 6 sztuk

Wyso- 
kość  
mm

Szero- 
kość  
mm

Głębo- 
kość  
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

48 338 238 czarny 50 00 680 936 6 7,301) VUA8
1) cena za szt.

nr LOGS 136

Wkład LOGS 137
wkład pusty · z tworzywa sztucznego  · 20-krotne  ·minimalna ilość: 6 sztuk

Wyso- 
kość  
mm

Szero- 
kość  
mm

Głębo- 
kość  
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

48 338 238 czarny 50 00 680 937 6 7,271) VCA8
1) cena za szt.

nr LOGS 137

Wkład LOGS 138
wkład pusty · zmienna, z przegrodami nr. art. 50 00 680 939 podzielna   · 
z tworzywa sztucznego  · 6-18-krotna · w komplecie bez przekładek · 
minimalna ilość: 6 sztuk

Wyso- 
kość  
mm

Szero- 
kość  
mm

Głębo- 
kość  
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

48 338 238 czarny 50 00 680 938 6 7,271) VCA8
1) cena za szt.

nr LOGS 138

Przegródki LOGS 138
przegroda z tworzywa sztucznego, czarna · Nr art. 50 00 680 938 · 
minimalna ilość: 10 sztuk

Wysokość 
mm

Szerokość 
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

40 50 czarny 50 00 680 939 10 0,581) VUA8
1) cena za szt.

nr LOGS 139
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 90 00 462 010

Wysokość mm max.900

Zakres regulacji mm 600-900

Szerokość nakładki mm 800

Maks. całkowite obciążenie kg 150

Waga kg 6,0

Wersja regulacja wysokości

Kozioł roboczy
regulowana płynnie wysokość do 900 mm · raster regulacji 100 mm · 
podstawa z bocznym ograniczeniem antypoślizgowym · stabilna konstrukcja 
z rur stalowych, Ø 28 mm · składana · antypoślizgowe nakładki na nóżkach

Nr art. EUR KO

90 00 462 010 72,20 IBZ5

Nr art. 90 00 461 925 90 00 461 926

Szczeble 2 3

Wysokość mm 800 900

Szerokość nakładki mm 640 640

Wysunięcie mm 710 770

Maks. całkowite obciążenie kg 150 150

Waga kg 4,8 6,5

Kozioł roboczy
poręczny, wszechstronne zastosowanie · dźwigary z drewna drzew 
iglastych · żebra z drewna drzew iglastych lub bukowego · zaczopowanie 
z klinowaniem jako złącze podłużnic ze szczeblami · stabilna podstawa · 
ocynkowane okucia

Nr art. EUR KO

90 00 461 925 38,50 ICZ9

90 00 461 926 43,20 ICZ9

Nr art. 90 00 461 900

Wysokość mm max.1300

Zakres regulacji mm 820-1300

Szerokość nakładki mm 640

Maks. całkowite obciążenie kg 160

Wersja regulacja wysokości

Kozioł roboczy
regulowana płynnie wysokość do 1300 mm · podstawa z rozkładanym 
bocznym ograniczeniem antypoślizgowym · stabilny, pewnie stojący stelaż z 
rur stalowych o przekroju kwadratowym lakierowany proszkowo, składany · 
dostawa w częściach
Nie stosować jako przyrządu do wchodzenia.

Nr art. JS EUR KO

90 00 461 900 2 25,501) IBZ9
1) cena za szt.

Nr art. 90 00 464 640 90 00 464 641

Stopnie łącznie z platformą 3 4

Wysokość robocza do ok. mm 2510 2710

Wysokość platformy mm 710 950

Waga kg 8,4 9,6

Platforma sz. x gł. mm 480 x 285 480 x 285

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 910 x 650 x 200 1160 x 650 x 310

Schodek do dużych obciążeń
- wejście obustronne · aluminium · platforma z otworem pochwytowym ·  
stopnie 80 mm głębokości, z rowkowaniem antypoślizgowym · odstęp 
między stopniami 250 mm · zawiasy stalowe powlekane tworzywem 
sztucznym · połączenie profili pasami z poliestyrenu o wysokiej 
wytrzymałości · plastikowe stopki z nakładkami piramidowymi dla 
zwiększenia stabilności · maks. obciążenie całkowite 200 kg

Nr art. EUR KO

90 00 464 640 218,00 IC97

90 00 464 641 253,50 IC97

90 00 464 641

niezwykła 
oszczędność miejs-
ca, platforma dzieli 
się przy składaniu.

Nr art. 90 00 464 646 90 00 464 647

Dop. wysokość umiejscowienia mm 980 980

Długość wysunięta mm 2900 3500

Długość po wysunięciu mm 1640 1920

Maks. całkowite obciążenie kg 150 150

Zakres regulacji mm 1640-2900 1920-3500

Waga kg 13 16

Szer. x wys. mm 310 x 80 310 x 80

Profil roboczy Telesteg
z aluminium · deska robocza do uniwersalnych zastosowań · po zsunięciu 
kompaktowa i poręczna · w trakcie użycia płynnie rozsuwana dzięki czemu 
może uzyskać pożądaną długość

Nr art. EUR KO

90 00 464 646 210,00 IC97

90 00 464 647 240,50 IC97

Nr art. 90 00 463 099

Stopnie łącznie z platformą 2

Wysokość robocza do ok. mm 2200

Wysokość platformy mm 460

Waga kg 1,8

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 510 x 400 x 190

Podest składany
aluminium · lekki i przenośny · oszczędność miejsca, składany · stopnie 
z antypoślizgowym ryflowaniem · stopnie eloksalowane  · blokada 
zabezpieczająca · 2-komponentowa stopa z tworzywa dla zachowania 
stabilności na różnych piętrach · maks. całkowite obciążenie 150 kg

Nr art. EUR KO

90 00 463 099 41,00 IX66



Nr art. 90 00 463 096 90 00 463 097

Stopnie łącznie z platformą 2 3

Wysokość robocza do ok. mm 2250 2500

Wysokość platformy mm 490 730

Waga kg 5,2 7,3

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 1270 x 520 x 150 1540 x 540 x 150

Podest składany
stabilne pręty aluminiowe · z wysuniętym w górę pałąkiem bezpieczeństwa 
z aluminium · praktyczna półka na drobne części · schodowy układ stopni · 
bardzo duże, antypoślizgowe ząbkowane stopnie z aluminium szer. 300 x gł. 
225 mm · stopki drabiny z nakładkami Soft-Grip dla optymalnego oparcia na 
różnych posadzkach · maks. obciążenie całkowite 150 kg 
 
do okazjonalnego użytku w biurze

Nr art. EUR KO

90 00 463 096 73,00 IX66

90 00 463 097 90,30 IX66

Nr art. 90 00 463 114 90 00 463 115

Stopnie łącznie z platformą 2 3

Wysokość robocza do ok. mm 2230 2460

Wysokość platformy mm 460 690

Waga kg 3,3 4,6

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 900 x 470 x 50 1150 x 470 x 50

Podest składany
po złożeniu szerokość zaledwie 50 mm  ·stabilne podłużnice aluminiowe ·  
stopnie stalowe powlekane na kolor srebrnoszary, z czarną powłoką 
antypoślizgową · szerokie stopnie zapewniają wysoki komfort użytkowania ·  
blokada zabezpieczająca · maks. całkowite obciążenie 150 kg · niewielki 
ciężar

Nr art. EUR KO

90 00 463 114 45,60 IX66

90 00 463 115 66,00 IX66

Nr art. 90 00 460 135 90 00 460 136

Stopnie łącznie z platformą 2 3

Wysokość platformy mm 440 630

Waga kg 2,3 3,3

Wymiary całkowite szer. x wys. mm 340 x 440 340 x 630

Podest składany
przestawny  · ze stabilnego aluminium, składany · dzięki 4 rolkom w 
pełni obrotowy (360°) · po obciążeniu podest obniża się, uniemożliwiając 
przesunięcie i zapewniając bezpieczną pozycję · wszystkie krawędzie 
zabezpieczone nasadkami z tworzywa · maks. całkowite obciążenie 150 kg

Nr art. EUR KO

90 00 460 135 48,70 IXZ9

90 00 460 136 63,50 IXZ9

9/124

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Stopnie łącznie z platformą Wysokość platformy mm Waga kg Wymiary całkowite szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

1 300  5,0 485 x 300 90 00 460 200 74,60 IRH4

1 300  5,0 485 x 300 90 00 460 201 74,60 IRH4

1 300  5,0 485 x 300 90 00 460 202 74,60 IRH4

2 420 10,0 475 x 420 90 00 460 205 119,00 IRH4

2 420 10,0 475 x 420 90 00 460 206 119,00 IRH4

2 420 10,0 475 x 420 90 00 460 207 119,00 IRH4

3 620 15,0 440 x 620 90 00 460 210 156,00 IRH4

3 620 15,0 440 x 620 90 00 460 211 156,00 IRH4

3 620 15,0 440 x 620 90 00 460 212 156,00 IRH4

Schodek do dużych obciążeń
szczególnie wytrzymały i odporny na złamanie · antypoślizgowe stopnie zapewniające stabilność · z wytrzymałego 
polietylenu, odpornego na promieniowanie UV · zmywalny i odporny na większość chemikaliów · idealny do codziennych 
zastosowań w magazynie, w dziale wysyłek czy w biurze · maks. obciążalność 260 kg
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 90 00 461 060

Stopnie łącznie z platformą 2

Wysokość robocza do ok. mm 1900

Waga kg 2,1

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 460 x 375 x 80

Podest składany
po złożeniu szerokość zaledwie 80 mm  ·stabilna wersja aluminiowa ·  
wysoka stabilność · stopnie z antypoślizgowym tłoczeniem · maks. 
całkowite obciążenie 150 kg · praktyczny uchwyt do przenoszenia · niewielki 
ciężar · blokada zabezpieczająca

Nr art. EUR KO

90 00 461 060 74,20 IC79

Nr art. 90 00 463 110 90 00 463 111

Stopnie łącznie z 
platformą

2 x 2 2 x 3

Wysokość robocza 
do ok. mm

2210 2400

Wysokość platformy 
mm

440 660

Waga kg 2,1 3,2

Wymiary po złożeniu 
wys. x szer. x gł. 
mm

510 x 400 x 270 740 x 430 x 310

Podest składany
wysoka obciążalność do 225 kg  ·stabilna konstrukcja aluminiowa  · 
szczególnie duże stopnie o głęb. 130 mm, anodowane na czarno 
aluminium, antypoślizgowe żebrowanie zapewnia komfortowe podparcie · 
stopnie mocowane na 6 nitach · maks. całkowite obciążenie 225 kg

Nr art. EUR KO

90 00 463 110 85,20 IX66

90 00 463 111 118,60 IX66

Nr art. EUR KO

91 50 460 499 98,50 IKZ5

91 50 460 500 185,00 IKZ5

91 50 460 501 262,50 IKZ5

91 50 460 502 339,00 IKZ5

Nr art. 91 50 460 499 91 50 460 500 91 50 460 501 91 50 460 502

Stopnie łącznie z platformą 1 2 3 4

Wysokość robocza do ok. mm 2200 2400 2600 2800

Wysokość podestu mm 200 400 600 800

Waga kg 2,5 5,5 8,5 11,5

Platforma sz. x gł. mm 550 x 300 550 x 300 550 x 300 550 x 300

Podstawa szer. x gł. w mm 590 x 370 700 x 620 740 x 880 790 x 1130

Podest roboczy g

stabilna, spawana konstrukcja rurowa · stopnie z ryflowanej blachy aluminiowej · profile boczne zakończone stopkami 
antypoślizgowymi z tworzywa szt. · maks. całkowite obciążenie 150 kg

Nr art. 90 00 460 085

Stopnie łącznie z platformą 2

Wysokość robocza do ok. mm 2500

Waga kg 7,5

Platforma sz. x gł. mm 1300 x 290

Podstawa szer. x gł. w mm 1640 x 450

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 450 x 1300 x 110

Platforma robocza
składana · stabilna konstrukcja ·  
platforma z ryflowanej blachy aluminiowej · wytrzymałe połączenie 
podłużnic ze szczeblami · antypoślizgowe buty z tworzywa sztucznego 
zapewniające stabilność · kompaktowe wymiary, idealne do transportu · 
maks. obciążenie całkowite 150 kg

Nr art. EUR KO

90 00 460 085 199,00 PR06

Nr art. 90 00 462 038

Stopnie łącznie z platformą 3

Wysokość robocza do ok. mm 2700

Waga kg 18

Platforma sz. x gł. mm 1700 x 600

Podstawa szer. x gł. w mm 2210 x 740

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 1777 x 740 x 170

Platforma robocza g

aluminium · odstęp między szczeblami 60 mm · powierzchnia platformy z 
powlekanej sklejki · zaokrąglone obrzeża złączy szczebli i dźwigarów · maks. 
całkowite obciążenie 300 kg, co umożliwia jednoczesną pracę dwóch osób ·  
składana kompaktowo do transportu i magazynowania · 2-komponentowe 
stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed poślizgiem 

Nr art. EUR KO

90 00 462 038 265,00 IBZ5
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Stopnie łącznie z  
platformą

Wysokość robocza do ok.  
mm

Wysokość platformy 
mm

Długość drabiny  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna 
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

3 2350  620 1360 430 3,7 90 00 463 065 56,50 IRZ5

4 2600  840 1590 460 4,3 90 00 463 066 60,70 IRZ5

5 2800 1060 1820 480 5,1 90 00 463 067 70,90 IRZ5

6 3050 1280 2060 510 6,0 90 00 463 068 98,00 IRZ5

7 3250 1500 2300 540 6,8 90 00 463 069 114,00 IRZ5

8 3450 1720 2530 560 7,8 90 00 463 070 130,00 IRZ5

Drabina g

aluminium · jednostronne wejście · z wysokim pałąkiem bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego oraz wbudowanym 
uchwytem na wiadro · stopnie o głębokości 80 mm z antypoślizgowym ryflowaniem  · połączenie stopni i podłużnic 
nitowane · stalowa platforma z blokadą bezpieczeństwa · system wymiany stopy SafetyClix · powyżej 5 stopni 
wyposażone w linki napinające · maks. obciążenie całkowite 150 kg

Stopnie łącznie z 
platformą

Wysokość robocza do ok.  
mm

Wysokość platformy  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

3 2600  590 410 3,0 90 00 462 050 68,00 IXZ5

4 2800  810 430 3,6 90 00 462 051 75,00 IXZ5

5 3000 1030 460 4,2 90 00 462 052 92,00 IXZ5

6 3250 1240 480 4,9 90 00 462 053 115,00 IXZ5

7 3500 1470 510 5,7 90 00 462 054 135,00 IXZ5

8 3700 1700 530 7,1 90 00 462 055 160,00 IXZ5

Drabina g

aluminium  · jednostronne wejście  · z półką na narzędzia i akcesoria · dźwigary anodowane w sposób odporny na 
ścieranie dla większej ochrony powierzchni i zachowania czystych palców · stopnie 80 mm szerokości · Plastikowe 
stopki drabiny · w drabinach z min. 6 stopniami zastosowano łączenie wytrzymałymi pasami z perlonu · maks. całkowite 
obciążenie 150 kg

Stopnie łącznie z 
platformą

Wysokość robocza do ok.  
mm

Wysokość platformy  
mm

Długość drabiny  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

3 2350  620 1390 430 4,2 90 00 463 080 72,20 IBZ5

4 2600  840 1620 460 4,9 90 00 463 081 78,50 IBZ5

5 2800 1060 1850 480 5,8 90 00 463 082 86,50 IBZ5

6 3050 1280 2090 510 6,8 90 00 463 083 122,00 IBZ5

7 3250 1500 2330 540 7,9 90 00 463 084 141,00 IBZ5

8 3450 1720 2560 560 9,1 90 00 463 085 161,00 IBZ5

Drabina g

aluminium · jednostronne wejście · stopnie XXL 130 mm głębokości · ryflowanie antypoślizgowe zapewnia wysoki 
komfort użytkowania · stalowa platforma z blokadą bezpieczeństwa · połączenie stopni i podłużnic nitowane · 
wielofunkcyjna półka na drobne części i narzędzia, z uchwytem z odpornego na rozerwanie nylonu z zapięciem 
zatrzaskowym do mocowania wiaderka lub kabla · system wymiany stopy SafetyClix · maks. obciążenie całkowite  
150 kg
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Stopnie łącznie z 
platformą

Wysokość robocza do ok.  
mm

Wysokość platformy  
mm

Długość drabiny  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

3 2350  620 1390 430 5,0 90 00 463 125 105,00 IBZ5

4 2600  840 1620 450 5,9 90 00 463 126 116,00 IBZ5

5 2800 1060 1850 480 7,0 90 00 463 127 129,00 IBZ5

6 3050 1280 2090 510 7,9 90 00 463 128 158,00 IBZ5

Drabina g

wysoka obciążalność do 225 kg · aluminium · jednostronne wejście · stopnie XXL 130 mm głębokości, aluminium 
ciemnoszare anodowane · ryflowanie antypoślizgowe zapewnia wysoki komfort użytkowania · stalowa platforma 
z blokadą bezpieczeństwa · wysuwany pałąk bezpieczeństwa · wielofunkcyjna półka na drobne części i narzędzia, z 
uchwytem z odpornego na rozerwanie nylonu z zapięciem zatrzaskowym do mocowania wiaderka lub kabla i 2 uchwytów 
uniwersalnych · połączenie stopni i podłużnic nitowane · dolny stopień dodatkowo z usztywnieniem narożnym · system 
wymiany stopy SafetyClix · maks. obciążenie całkowite 225 kg · zgodnie z DIN EN 131

Stopnie łącznie z 
platformą

Wysokość robocza do ok.  
mm

Wysokość platformy  
mm

Długość drabiny  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

3 2750  700 1310 460 4,7 90 00 460 020 99,00 ICZ5

4 3000  930 1540 490 5,8 90 00 460 021 121,00 ICZ5

5 3250 1170 1780 520 6,9 90 00 460 022 134,00 ICZ5

6 3500 1400 2010 550 8,0 90 00 460 023 158,50 ICZ5

7 3750 1640 2250 580 9,4 90 00 460 024 199,50 ICZ5

Drabina g

aluminium eloksalowane, możliwość wchodzenia z jednej strony · zintegrowany schowek z tworzywa sztucznego · 
stopnie 80 mm szerokości ryflowane · skręcane na śruby połączenie stopni i podłużnic · karbowana, duża platforma 
podestu · 4-krotnie nitowany przegub drabiny z prasowanego aluminium · antypoślizgowe stopki drabiny · odstęp między 
stopniami 235 mm · kąt nachylenia drabiny 20° · wysoka stabilność dzięki stożkowej konstrukcji · antypoślizgowe stopki 
drabiny zapewniają pełno powierzchniowe wsparcie na podłożu · w drabinach z min. 6 stopniami zastosowano łączenie 
wytrzymałymi pasami z perlonu · maks. obciążenie całkowite 150 kg

Stopnie łącznie z 
platformą

Wysokość robocza do ok.  
mm

Wysokość platformy  
mm

Długość drabiny 
mm

Dolna szerokość zewnętrzna  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

 3 2750  700 1370 470  5,3 90 00 460 530 138,00 ICZ5

 4 3000  930 1600 500  6,6 90 00 460 531 159,00 ICZ5

 5 3250 1170 1830 530  7,5 90 00 460 532 182,00 ICZ5

 6 3500 1400 2070 550  8,5 90 00 460 533 212,00 ICZ5

 8 4000 1870 2540 620 11,2 90 00 460 534 290,00 ICZ5

10 4500 2340 3010 680 13,6 90 00 460 535 351,00 ICZ5

12 5000 2810 3480 740 15,8 90 00 460 536 409,00 ICZ5

Drabina g

aluminium  · jednostronne wejście · z ergo pad® - dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa · drabina jest 
automatycznie przenoszona w jej punkcie ciężkości · z wbudowanym mechanizmem zaciskowym do zabezpieczenia 
złożonych dźwigarów · z półką na narzędzia i akcesoria · zoptymalizowany przegub drabiny z nakładką ochronną, z 
większą powierzchnią przylegania, 6-krotnym nitowaniem i większą grubością ścianki dla jeszcze większej stabilności · 
stopnie 80 mm szerokości · odstęp pomiędzy stopniami 235 mm · maks. całkowite obciążenie 150 kg · kąt nachylenia 
drabiny 20 stopni · stopki drabiny o 4krotnie większej powierzchni i z ruchomym przegubem zapewniającym optymalną 
przyczepność do podłoża · w drabinach z min. 7 stopniami zastosowano łączenie wytrzymałymi pasami mocującymi · 
wysoka stabilność dzięki stożkowej konstrukcji
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Stopnie Wysokość robocza do ok.  
mm

Długość drabiny  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

2 x 3 2250  690 430  5,4 90 00 460 035 95,00 ICZ5

2 x 4 2500  930 460  7,1 90 00 460 036 120,50 ICZ5

2 x 5 2750 1160 490  8,8 90 00 460 037 143,00 ICZ5

2 x 6 3000 1390 520 10,6 90 00 460 038 179,00 ICZ5

2 x 7 3250 1630 550 12,4 90 00 460 039 202,00 ICZ5

Drabina g

aluminium · - wejście obustronne · stopnie 80 mm szerokości ryflowane · skręcane na śruby połączenie stopni i podłużnic ·  
solidne zawiasy · odstęp między stopniami 235 mm · kąt nachylenia drabiny 20° · wysoka stabilność · antypoślizgowe 
stopki drabiny · połączenie profili pasami z perlonu o wysokiej wytrzymałości · maks. obciążenie całkowite 150 kg

Stopnie Wysokość robocza do ok.  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna 
mm

Wysokość drabiny pionowej 
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

2 x 3 2220 430  660 3,0 90 00 462 040 73,00 IXZ5

2 x 5 2650 476 1090 4,8 90 00 462 041 122,00 IXZ5

2 x 6 2850 499 1300 5,8 90 00 462 042 153,00 IXZ5

2 x 7 3100 522 1520 6,8 90 00 462 043 181,00 IXZ5

Drabina g

aluminium  · - wejście obustronne · lekki i przenośny · obciążenie całkowite maks. 150 kg · dźwigary anodowane w 
sposób odporny na ścieranie dla większej ochrony powierzchni i zachowania czystych palców · antypoślizgowe stopki 
drabiny · połączenie profili pasami z perlonu o wysokiej wytrzymałości

Stopnie Wysokość robocza do ok.  
mm

Długość drabiny  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

2 x  3 2250  690 440  5,4 90 00 460 501 126,00 ICZ5

2 x  4 2500  930 460  6,7 90 00 460 502 158,00 ICZ5

2 x  5 2750 1160 490  8,0 90 00 460 503 187,50 ICZ5

2 x  6 3000 1400 520  9,3 90 00 460 504 232,00 ICZ5

2 x  8 3500 1870 580 12,1 90 00 460 506 312,00 ICZ5

2 x 10 4000 2340 640 15,1 90 00 460 508 385,00 ICZ5

2 x 12 4500 2790 700 18,0 90 00 460 509 451,00 ICZ5

Drabina g

aluminium · - wejście obustronne · z ergo pad® - dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa · drabina jest automatycznie 
przenoszona w jej punkcie ciężkości, ze zintegrowanym mechanizmem zaciskowym do mocowania złożonych dźwigarów ·  
stopnie ryflowane 80 mm szerokości · trwałe połączenie stopni i podłużnic · odstęp między stopniami 235 mm · kąt 
nachylenia drabiny 20° · maks. obciążenie całkowite 150 kg · połączenie profili pasami o wysokiej wytrzymałości ·  
podstawa drabiny z 4-krotnie większą powierzchnią i ruchomym przegubem dla zapewnienia jeszcze lepszej 
przyczepności do podłoża i zabezpieczenia przed poślizgiem
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Szczeble Wysokość robocza do ok.  
mm

Długość drabiny  
mm

Dolna szerokość zewnętrzna  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

2 x  6 3100 1830 530  8,0 91 50 460 381 205,00 ICZ5

2 x  8 3700 2400 590 11,1 91 50 460 383 248,00 ICZ5

2 x 10 4200 2950 650 13,3 91 50 460 385 316,00 ICZ5

Drabiny stojące g

aluminium · - wejście obustronne · stabilne podłużnice z rury prostokątnej · karbowany czworokątny szczebel · masywne 
stalowe ocynkowane zawiasy · trwałe połączenie stopni z podłużnicą · transportowe łączniki zabezpieczające · bardzo 
mocne nylonowe pasy · maks. całkowite obciążenie 150 kg · stopki drabiny nivello® z 4krotnie większą powierzchnią i 
ruchomym przegubem dla zapewnienia jeszcze lepszej przyczepności do podłoża i zabezpieczenia przed poślizgiem

Stopnie Wysokość robocza do ok.  
mm

Długość drabiny  
mm

Wysunięcie  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

6 2800 1680 580 4,1 91 50 460 560 126,00 ICZ5

8 3300 2180 750 5,6 91 50 460 561 153,00 ICZ5

Drabina przystawna g

aluminium  ·z ergo pad® - dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa · drabina jest automatycznie przenoszona w jej 
punkcie ciężkości · stopnie 80 mm szerokości · odstęp pomiędzy stopniami 235 mm · trwałe połączenie stopni i podłużnic 
· maks. całkowite obciążenie 150 kg · stopki drabiny nivello® o 4-krotnie większej powierzchni i z ruchomym przegubem 
zapewniającym optymalną przyczepność do podłoża · szerokość zewnętrzna 420 mm

Szerokość mm Pasuje do mm Nr art. EUR KO

930 wysokość dźwigara 73 90 00 460 951 64,00 ICZ5

1200 wysokość dźwigara 85 90 00 460 953 68,20 ICZ5

Poprzecznica g

aluminium · do późniejszego montażu

Wskazówka: Zgodnie ze zmienioną normą DIN EN 131-1, od dnia 01.01.2018 zalecane jest zwiększenie szerokości 
rozstawu dla drabin przystawnych o długości drabiny powyżej 3 m.



Drabina przystawna g

aluminium  · stabilny trójkątny szczebel z szeroką powierzchnią podparcia · wysoka wytrzymałość połączenia szczebli 
oraz dźwigarów · maks. całkowite obciążenie 150 kg · wymienne, antypoślizgowe stopki drabiny · szerokość zewnętrzna 
350 mm

Drabiny przystawne z długością drabiny powyżej 3,0 m są dostarczane ze standardową poprzeczką zgodnie z 
obowiązującą od 01.01.2018 normą EN 131-1.

9/130

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Szczeble Wysokość robocza do ok. mm Długość drabiny mm Szerokość trawersy Waga kg Nr art. EUR KO

 9 3500 2690 -  4,8 90 00 462 060 78,00 IXZ5

11 4050 3250 690  6,3 90 00 462 061 92,50 IXZ5

15 5150 4380 790  8,7 90 00 462 062 130,00 IXZ5

18 5950 5200 890 10,4 90 00 462 063 165,00 IXZ5

Szczeble Wysokość robocza do ok. mm Długość drabiny mm Wysokość dźwigara mm Waga kg Nr art. EUR KO

 6 3000 1930 58 3,6 91 50 460 300 82,00 ICZ5

 8 3600 2490 58 4,4 91 50 460 301 103,00 ICZ5

10 4100 3000 58 5,4 91 50 460 302 127,00 ICZ5

Drabina przystawna g

aluminium · stabilne podłużnice prostokątne · trwałe połączenie stopni z podłużnicą · szczeble czterokątne 30 x 30 mm 
z obustronnie wytłaczaną powierzchnią · odstęp pomiędzy szczeblami 280 mm · maks. całkowite obciążenie 150 kg · 
szerokość zewnętrzna 420 mm · podstawa drabiny nivello® z 4-krotnie większą powierzchnią i ruchomym przegubem dla 
zapewnienia jeszcze lepszej przyczepności do podłoża i zabezpieczenia przed poślizgiem

Drabiny przystawne z długością drabiny powyżej 3,0 m są dostarczane ze standardową poprzeczką zgodnie z 
obowiązującą od 01.01.2018 normą EN 131-1.

Szczeble Wysokość robocza jako drabinki 
przystawnej do ok. mm

Długość jako drabina przystawna 
mm

Długość jak drabina stojąca  
mm

Szerokość trawersy  
mm

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

4 x 3 3050-4200 1950-3100  980-1500  700 11,3 91 50 460 524 349,00 ICZ5

4 x 4 3600-5300 2500-4200 1280-2000  800 14,1 91 50 460 525 406,00 ICZ5

4 x 5 4200-6400 3100-5300 1530-2550  900 17,4 91 50 460 526 469,00 ICZ5

4 x 6 4700-7500 3600-6400 1830-3100 1000 20,0 91 50 460 527 549,00 ICZ5

Drabina teleskopowa g

aluminium · z 2 trawersami · możliwość zastosowania jako drabina stojąca i przystawna, przystosowana do schodów ·  
składana na środku przez automatycznie blokowane stalowe zawiasy · teleskopowa regulacja wysokości obu części 
zewnętrznych, odległość 280 mm  · wygodna do przenoszenia dzięki solidnym uchwytom · szczeble 30 x 30 mm z 
obustronnie wytłaczaną powierzchnią · zawinięte obwodowo obrzeża stopni i podłużnic · maks. obciążenie całkowite  
150 kg
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. EUR KO

91 50 460 162 256,00 ICZ5

91 50 460 163 272,00 ICZ5

Nr art. 91 50 460 162 91 50 460 163

Szczeble 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4

Wysokość robocza do ok. mm 4800 5300

Długość jako drabina przystawna mm 3650 4200

Długość jak drabina stojąca mm 1760 2020

Wysokość jako podest roboczy maks. mm 990 990

Długość jako podest roboczy mm 1400 1960

Waga kg 14 15

Szerokość trawersy mm 930 930

Wymiary po złożeniu wys. x szer. x gł. mm 990 x 350 x 250 1230 x 350 x 250

Drabina wielofunkcyjna g

uniwersalne zastosowanie, jako drabina przystawiana lub stojąca oraz jako podest roboczy pod warunkiem zastosowania 
podłoża i poręczy · 6 automatycznie blokowanych stalowych zawiasów zapewnia maksymalne bezpieczeństwo · szczeble 
czworokątne 30 x 30 mm z wytłaczaną powierzchnią · odstęp pomiędzy szczeblami 280 mm · maks. całkowite obciążenie 
150 kg · obustronne z poprzecznicami z antypoślizgowymi stopami drabiny nivello® zapewniającymi dobrą stabilność i 
duże bezpieczeństwo pracy

Poprzecznice nivello® są dołączone luzem i są przykręcane dwukrotnie do dolnego końca belki policzkowej. Szerokość 
trawersy od 01.01.2018 jest odpowiednio dopasowana do obowiązującej normy NORM EN 131-1.

Nr art. EUR KO

90 00 464 650 610,00 IX97

Nr art. 90 00 464 650

Wysokość robocza do ok. mm 2860

Wysokość urządzenia podstawowego mm 860

Wysokość rusztowania mm 1830

Powierzchnia robocza szer. x dł. mm 750 x 1800

Waga kg 42

Rusztowanie ruchome Zifa P2
aluminium, składane · powierzchnia robocza szer. 750 x dł. 1800 mm · dopuszczalny ciężar użytkowy 2 kN/m² · 
konstrukcja: konstrukcja bezpieczeństwa P 2 · odpowiednio do grupy rusztowań 3 i DIN EN 1004  · do bezpiecznych 
i wygodnych prac na niewielkich wysokościach we wnętrzach i na zewnątrz · podłoże robocze z aluminiowej ramy z 
powlekaną materiałem antypoślizgowym sklejką · 4 kółka skrętne z hamulcem

Proszę przestrzegać naszej instrukcji montażu z przepisami odnośnie wyważania organizacji branżowej. Ciężary 
wyważania za dopłatą.

po zamontowaniu 
możliwość 
przejścia przez 
drzwi



Zmiotka ręczna HACCP
wysokiej jakości, miękka szczecina PBT · grubość szczeciny 0,25 mm · odporna na środki czyszczące  · stabilny korpus 
z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · z otworem do zawieszenia · 
higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Grubość szczotki mm Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

EUR KO

0,25 90 00 469 901 90 00 469 902 90 00 469 903 4,80 IKB4

Szufelka HACCP
stabilny korpus z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · kolor biały · odporna na środki czyszczące  · odporność na 
temperaturę do 134°C · z otworem do zawieszenia ·higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Kolor Nr art. EUR KO

biały 90 00 469 905 2,30 IKB4

Miotła HACCP
wysokiej jakości, miękka szczecina PBT · grubość szczeciny 0,25 mm · odporna na środki czyszczące  · stabilny korpus 
z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · niemiecki gwint · z otworem do 
zawieszenia · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

EUR KO

300 90 00 469 910 90 00 469 911 90 00 469 912 12,20 IKB4

450 90 00 469 913 90 00 469 914 90 00 469 915 15,90 IKB4

600 90 00 469 916 90 00 469 917 90 00 469 918 23,90 IKB4

Miotła HACCP
wysokiej jakości, twarda szczecina PBT · grubość szczeciny 0,5 mm · odporna na środki czyszczące  · stabilny korpus 
z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · niemiecki gwint · z otworem do 
zawieszenia · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

EUR KO

450 90 00 469 930 90 00 469 931 90 00 469 932 14,60 IKB4

600 90 00 469 933 90 00 469 934 90 00 469 935 21,90 IKB4

Miotła gruba HACCP
wysokiej jakości, bardzo twarda szczecina PBT · grubość szczeciny 1,0 mm · stabilny korpus z tworzywa sztucznego z 
gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C  · niemiecki gwint · z otworem do zawieszenia · higieniczna, 
pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

EUR KO

300 90 00 469 940 90 00 469 941 15,90 IKB4

9/132

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zbieraki do wody HACCP
wzmacniany włóknem szklanym · wysokiej jakości podwójna krawędź z higienicznej gumy · ochrona przeciwbryzgowa · 
niemiecki gwint · odporność na temperaturę do 60°C · odporny na środki czyszczące · higieniczna, pakowana pojedynczo 
w worku foliowym

Długość mm Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

EUR KO

450 90 00 469 950 90 00 469 951 90 00 469 952 9,90 IKB4

600 90 00 469 953 90 00 469 954 90 00 469 955 14,10 IKB4

Szczotki do szorowania HACCP
wysokiej jakości, twarda szczecina X · grubość szczeciny 0,5 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus z 
tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią · odporność na temperaturę do 134°C · niemiecki gwint · z otworem do 
zawieszenia · higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

EUR KO

230 90 00 469 960 90 00 469 961 90 00 469 962 7,70 IKB4

300 90 00 469 963 90 00 469 964 90 00 469 965 8,10 IKB4

450 90 00 469 966 90 00 469 967 90 00 469 968 11,40 IKB4

Szczotki z trzonkiem HACCP
wysokiej jakości, twarda szczecina PBT · grubość szczeciny 0,5 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus 
z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią ·z otworem do zawieszenia · odporność na temperaturę do 134°C · 
higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

EUR KO

400 90 00 469 980 90 00 469 981 90 00 469 982 7,10 IKB4

Trzonek do miotły HACCP
długość 1500 mm · lekki i bardzo stabilny · niemiecki gwint

Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

EUR KO

90 00 469 990 90 00 469 991 90 00 469 992 10,90 IKB4

Szczotka do baniek HACCP
wysokiej jakości, twarda szczecina PBT · grubość szczeciny 0,5 mm · odporna na środki czyszczące · stabilny korpus 
z tworzywa sztucznego z gładką powierzchnią ·z otworem do zawieszenia · odporność na temperaturę do 134°C · 
higieniczna, pakowana pojedynczo w worku foliowym

Długość mm Nr art.
biały

Nr art.
czerwony

Nr art.
niebieski

EUR KO

190 90 00 469 983 90 00 469 984 90 00 469 985 9,40 IKB4
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Miotła ryżowa
4-krotnie obszyta, z trzonkiem

Długość 
mm

Nr art. JS EUR KO

1400 90 00 470 190  + 10 6,001) IUF6
1) cena za szt.

Zestaw szufelek
praktyczny zestaw ze zmiotkami ręcznymi Kokos 
do dużych i suchych śmieci
W komplecie: 
·  10 x zmiotka ręczna Kokos dł. 290 mm z 
drewnianym naturalnym grzbietem

·  5 szufelek, ocynkowanych z drewnianym 
uchwytem, wymiar szufli dł. 230 x szer.  
260 mm

Nr art. EUR KO

90 00 470 000 25,90 ICF6

Zestaw szufelek
Profesjonalny zestaw do zamiatania na 
zewnątrz · składa się z bardzo stabilnej 
metalowej łopaty, lakierowanej z krawędzią 
oraz ze zintegrowanej drewnianej zmiotki 
ręcznej z włóknami elastonowymi o średniej 
twardości · zmiotkę ręczną można poprzez obrót 
i przesunięcie zamontować w uchwycie szufelki 
i schować

Nr art. EUR KO

90 00 470 004 10,00 IUF6

Zmiotka ręczna
pasuje do zestawu profesjonalnych szufelek lub 
możliwość indywidualnego stosowania · włókna 
elastomerowe o średniej twardości · grzbiet 
drewniany · naturalne

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

290 90 00 470 005 4,40 IUF6

Zmiotka ręczna
kokos · tył drewniany · naturalne

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 010 1,45 IUB4

Zmiotka ręczna
kokos · tył drewniany · naturalne · ekstra pełne 
wyposażenie

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 012 2,05 IUF6

Zmiotka ręczna
kokos · tył drewniany · naturalne

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

450 90 00 470 011 2,15 IUF6

Zmiotka ręczna
kokos · tył drewniany · naturalne  ·ekstra pełne 
wyposażenie

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

450 90 00 470 013 2,80 IUF6

Zmiotka ręczna
Arenga/mieszanka kokosowa  ·tył drewniany · 
naturalne · ekstra pełne wyposażenie

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 130 6,80 IUB4

Zmiotka ręczna
włosie mieszane · tył drewniany · naturalne  · 
ekstra pełne wyposażenie

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 131 7,90 IUB4

Zmiotka ręczna
Arenga/mieszanka kokosowa · tył drewniany · 
naturalne · ekstra pełne wyposażenie

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

450 90 00 470 132 6,80 IUB4

Zmiotka ręczna
Arenga  ·grzbiet drewniany, naturalny

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 035 2,15 IUF6

Zmiotka ręczna
Arenga/mieszanka elastonowa  ·grzbiet 
drewniany · naturalne · ekstra pełne 
wyposażenie

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 014 2,85 IUF6
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zmiotka ręczna
Arenga/Elaston · tył drewniany · naturalne · 
ekstra pełne wyposażenie

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

450 90 00 470 133 7,10 IUB4

Zestaw mioteł
kompletny zestaw do mocnego zabrudzenia w 
zakresie wewnętrznym (kokos) i zewnętrznym 
(Elaston, odporność na wilgoć) · uchwyt na 
metalowy trzonek do łatwego mocowania 
trzonka
W zestawie 
5 x      miotła kokos dł. 600 mm płaskie drewno,    

naturalne z uchwytem na trzonek o Ø 24 mm
5 x     miotła Elaston dł. 600 mm płaskie drewno, 

naturalne z uchwytem na trzonek Ø 24 mm
10 x  trzonki do mioteł dł. 1400 mm x średn. 24 mm

Nr art. EUR KO

90 00 470 001 84,50 ICF6

Zestaw mioteł Outdoor
kompletny zestaw do użytku indywidualnego w 
zakresie zewnętrznym 
W zestawie 
4 x    miotła elaston siodełko, naturalne z 

otworem na trzonek, szczególnie mocny, 
długie nacięcie materiału

3 x   dł. 400 mm, 1 x dł. 500 mm 
4 x    miotła Elaston płaskie drewno, naturalne z 

uchwytem na trzonek o Ø 24 mm 
2 x   dł. 500 mm, 2 x dł. 600 mm 
2 x    miotła do gospodarstwa rolnego Arenga/

mieszanka elastonowa płaskie drewno 
naturalne z uchwytem na trzonek o Ø 24 
mm, dł. 600 mm

10 x  trzonek miotły dł. 1400 mm x Ø 24 mm

Nr art. EUR KO

90 00 470 003 92,90 ICF6

Miotła
kokos · oprawa z naturalnego drewna · z 
otworem na trzonek Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

300 90 00 470 015 3,25 IUB4

Miotła
kokos · siodło, naturalne · z otworem na trzonek 
Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 017 3,70 IUB4

500 90 00 470 019 4,40 IUB4

600 90 00 470 021 5,40 IUB4

Miotła
kokos · płaskie drewno, naturalne  ·z uchwytem 
na metalowy trzonek Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

500 90 00 470 025 5,40 IUF6

600 90 00 470 026 6,50 IUF6

800 90 00 470 027 10,60 IUF6

Miotła
kokos  ·płaskie drewno, naturalne · z uchwytem 
na metalowy trzonek Ø 24 mm · ekstra pełne 
wyposażenie

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

500 90 00 470 030 7,00 IUF6

600 90 00 470 031 8,40 IUF6

Miotła
Arenga  ·siodło, naturalne · z otworem na 
trzonek Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 040 5,20 IUF6

500 90 00 470 042 6,20 IUF6

600 90 00 470 044 7,10 IUF6

Miotła
Arenga  ·płaskie drewno, naturalne · z 
uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm · 
kompletne wyposażenie · mocna i odporna na 
wilgoć

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 070 6,60 IUF6

600 90 00 470 072 8,90 IUF6

Miotła
Arenga  ·płaskie drewno, naturalne   ·z 
uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm 
kompletne wyposażenie · mocna i odporna na 
wilgoć

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

 800 90 00 470 045 12,50 IUF6

1000 90 00 470 046 16,70 IUF6

Miotła
Arenga/mieszanka elastonowa  ·płaskie 
drewno, naturalne · z uchwytem na metalowy 
trzonek Ø 28 mm · ekstra pełne wyposażenie ·  
Miotła do użytku w gospodarstwie rolnym · 
pakiet wzmocniony

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 138 15,30 IUB4

600 90 00 470 139 19,80 IUB4

Miotła Südharzer Bauernbesen
Arenga/mieszanka elastonowa  ·siodło, 
naturalne   ·z otworem na trzonek Ø 24 mm · 
Miotła do użytku w gospodarstwie rolnym

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 047 6,10 IUF6

500 90 00 470 048 7,10 IUF6

600 90 00 470 049 8,50 IUF6

Miotła Südharzer Bauernbesen
Arenga/mieszanka elastonowa  ·płaskie 
drewno, naturalne  ·z uchwytem na metalowy 
trzonek Ø 24 mm · Miotła do użytku w 
gospodarstwie rolnym

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

500 90 00 470 057 8,50 IUF6

600 90 00 470 059 9,30 IUF6

Miotła Südharzer Bauernbesen
Arenga/mieszanka elastonowa  ·płaskie 
drewno, naturalne · z uchwytem na trzonek 
plastikowy Ø 24 mm · Miotła do użytku w 
gospodarstwie rolnym

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 050 6,80 IUF6

500 90 00 470 051 7,90 IUF6

600 90 00 470 052 9,10 IUF6
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Miotła
Elaston · siodło, naturalne · z otworem na 
trzonek Ø 24 mm · dł. przekroju 70 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 065 3,50 IUF6

500 90 00 470 067 4,20 IUF6

600 90 00 470 069 4,80 IUF6

Miotła
Elaston  ·płaskie drewno, naturalne ·  
z uchwytem na metalowy trzonek Ø 28 mm ·  
ekstra pełne wyposażenie · pakiet 
wzmocniony

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 136 11,70 IUB4

600 90 00 470 137 17,50 IUB4

Miotła
Elaston  ·płaskie drewno, naturalne · z 
uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 075 4,90 IUF6

500 90 00 470 076 5,70 IUF6

600 90 00 470 077 6,40 IUF6

800 90 00 470 078 9,20 IUF6

Miotła
Arenga/mieszanka kokosowa  ·płaskie drewno, 
naturalne · z uchwytem na metalowy trzonek Ø 
28 mm · ekstra pełne wyposażenie · pakiet 
wzmocniony

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 134 14,30 IUB4

600 90 00 470 135 19,40 IUB4

Miotła
mieszanka jakościowa  ·delikatna sztuczna 
szczecina · siodło, naturalne · z otworem na 
trzonek Ø 24 mm · do gładkich powierzchni i 
delikatnego brudu

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 082 3,30 IUF6

500 90 00 470 084 4,20 IUF6

600 90 00 470 085 5,70 IUF6

Miotła
mieszanka jakościowa · delikatna sztuczna 
szczecina · płaskie drewno, naturalne · z 
uchwytem na metalowy trzonek Ø 24 mm · 
do gładkich powierzchni i delikatnego brudu

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

500 90 00 470 087 6,00 IUF6

600 90 00 470 088 6,40 IUF6

Miotła uliczna
Piassava  ·siodło, naturalne · z 2 otworami na 
stylisko Ø 28 mm · ekstra pełne wyposażenie · 
pakiet wzmocniony

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 142 19,40 IUB4

Miotła uliczna
Piassava  ·płaskie drewno, naturalne · z otworem 
na trzonek Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 094 5,90 IUB4

Miotła uliczna
Piassava  ·siodło, naturalne · z otworem na 
trzonek Ø 24 mm · szczególnie mocna  ·długie 
cięcie materiału

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

500 90 00 470 099 7,50 IUB4

Miotła uliczna
Bahia/Elaston  ·siodło, naturalne · z 2 
otworami na stylisko Ø 28 mm · ekstra pełne 
wyposażenie · pakiet wzmocniony

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 140 19,10 IUB4

Miotła uliczna
Elaston · płaskie drewno, naturalne · z otworem 
styliska dla Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 096 3,20 IUF6

Miotła uliczna
Elaston  ·oprawa prosta z naturalnego drewna ·  
z otworem na trzonek Ø 24 mm · najwyższa 
jakość · bardzo wytrzymała

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

320 90 00 470 107 3,70 IUB4

Miotła uliczna
Elaston  ·płaskie drewno, naturalne · z otworem 
na trzonek Ø 24 mm · najwyższa jakość · 
specjalne kompletne wyposażenie · bardzo 
wytrzymała

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 108 5,00 IUB4

Miotła uliczna
Elaston  ·siodło, naturalne · z 2 otworami na 
stylisko Ø 28 mm · ekstra pełne wyposażenie · 
pakiet wzmocniony

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 141 10,90 IUB4

Miotła uliczna
Elaston · oprawa z naturalnego drewna · z 
otworem na trzonek Ø 24 mm · szczególnie 
mocna · długie cięcie materiału · miotła

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 090 5,00 IUF6

500 90 00 470 091 6,00 IUF6

600 90 00 470 092 7,70 IUF6
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Miotła Prestige
Elaston/PET · PET wkładka do miękkich 
zabrudzeń  · płaskie drewno, naturalne ·  
metalowa krawędź do zdrapywania 
uporczywych zabrudzeń · z uchwytem na 
trzonek plastikowy Ø 22 - 28 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 120 11,00 IUB4

Miotła Prestige
Elaston · położenie szczotki X dla lepszego 
czyszczenia · płaskie drewno, naturalne · z 
uchwytem na trzonek plastikowy  
Ø 22 - 28 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 121 6,40 IUB4

Miotła Prestige
Elaston · z dodatkowym wkładem z drutu 
stalowego · płaskie drewno, naturalne · z 
uchwytem na trzonek plastikowy  
Ø 22 - 28 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

290 90 00 470 122 8,60 IUB4

Zmiotka ręczna
Elaston/PET · PET wkładka do miękkich 
zabrudzeń · grzbiet drewniany · naturalne

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 123 2,50 IUB4

Zmiotka ręczna
Elaston/PET · PET wkładka do miękkich 
zabrudzeń · grzbiet drewniany · naturalne

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

450 90 00 470 124 3,10 IUB4

Zbierak do wody
drewno, z podwójnym pasem gumowym i 
uchwytem na trzonek z tworzywa sztucznego 
Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

400 90 00 470 340 4,20 IUB4

500 90 00 470 341 5,30 IUB4

600 90 00 470 342 6,10 IUB4

Zbierak do wody
tył metalowy z podwójnym pasem gumowym i 
tulejką na trzonek, tworzywo sztuczne, Ø 24 mm

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

450 90 00 470 177 3,30 IUZ9

550 90 00 470 179 3,90 IUZ9

Szczotka do szorowania
Union · drewniany korpus · bez otworu · z 
gwintem

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

220 90 00 470 170 3,30 IUF6

Szczotka, naturalna fibra
tworzywo sztuczne Fibre · drewniany korpus z 
2 otworami · z bródką i gwintem

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

220 90 00 470 172 3,00 IUB4

Szrober
tworzywo sztuczne Fibre · drewniany korpus 
z uchwytem trzonka z tworzywa sztucznego · z 
bródką

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

230 90 00 470 357 3,40 IUF6

Smołowiec
kokos naturalny · oprawa prosta z naturalnego 
drewna · z 2 śrubami motylkowymi

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

225 90 00 470 168 5,20 IUF6

Szczotka do mycia podłogi
tworzywo sztuczne Fibre · drewno z gwintem

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

290 90 00 470 175 3,00 IUF6

Miotła
mieszanka włosia końskiego · drewno bukowe 
brązowe lakierowane · z metalowym gwintem · 
jasny uchwyt na trzonek 

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 370 4,50 IUF6

Zmiotka ręczna
mieszanka włosia końskiego · drewno bukowe 
brązowe lakierowane · z otworem do zawieszenia · 
jasny uchwyt na trzonek 

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

290 90 00 470 371 2,30 IUF6

Miotła
końskie włosie · drewno bukowe brązowe 
lakierowane · z metalowym gwintem · jasny 
uchwyt na trzonek 

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 372 6,40 IUF6



Zmiotka ręczna
końskie włosie · drewno bukowe · lakierowana 
na brązowo · z otworem do zawieszenia · jasny 
uchwyt na trzonek 

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

290 90 00 470 373 3,70 IUF6

Miotła
końskie włosie · ekstra pełne wyposażenie · 
naturalne woskowanie · z metalowym gwintem

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

280 90 00 470 374 8,80 IUF6

Zmiotka ręczna
włosie końskie · ekstra pełne wyposażenie · 
naturalne woskowanie · toczony uchwyt 

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

290 90 00 470 375 4,70 IUF6

Zmiotka ręczna
samo włosie końskie, jasna · drewniany korpus

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

310 90 00 470 220 4,50 IUB4

Zmiotka i szufelka
tworzywo sztuczne · stabilne wykonanie · 
zmiotka ręczna z włókna sztucznego PET · 
szufelka z krawędzią · kolor srebrny

Nr art. JS EUR KO

90 00 470 232  + 10 3,701) IUF6
1) cena za szt.

Nasadka gwintowa na 

trzonek Kaja
ocynkow. · z nacinanym 
gwintem wewnętrznym i 
zewnętrznym

Nr art. JS EUR KO

90 00 470 197 10 1,801) IUB4
1) cena za szt.

Obsada trzonka
metalu · z nacięciem · 
do wszystkich mioteł 
i szczotek 2 śrubami 
skrzydełkowymi

Ø mm Nr art. EUR KO

24 40 00 818 524 2,90 IHB4
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Trzonek do miotły
metal, powłoka z tworzywa sztucznego · z gwintem · zatyczka do zawieszenia

Długość mm Kolor Ø mm Materiał Nr art. EUR KO

1300 czarny 24 metalu 90 00 470 361 1,45 IUF6

1400 brązowy 24 metalu 90 00 470 362 1,65 IUF6

Trzonek do miotły
metal, powłoka z tworzywa sztucznego rowkowana · stabilne wykonanie · z gwintem · obrotowa zatyczka do zawieszania

Długość mm Kolor Materiał Nr art. EUR KO

1400 biały metalu 90 00 470 202 2,55 IUB4

Trzonek do miotły
aluminium ·  50% plastyfikowany · z gwintem nylonowym · zatyczka do zawieszenia

Długość mm Ø mm Materiał Nr art. EUR KO

1200 24 aluminium 90 00 470 203 4,60 IUF6

1350 24 aluminium 90 00 470 204 5,00 IUF6

Trzonek do miotły
gatunek drewna Pinus Elliotti · z okrągłą główką · dokładnie szlifowana powierzchnia

Długość mm Wersja Kolor Ø mm Nr art. JS EUR KO

1200 nie lakierowany, bez stożka brązowy 24 40 00 815 900 10 2,20 NKEF

1200 nie lakierowany, z metalowa oprawą  
w kształcie stożka

brązowy 24 40 00 815 902 10 2,90 NKEF

1400 nie lakierowany, bez stożka brązowy 24 40 00 815 905 10 2,50 NKEF

1400 powlekany tworzywem sztucznym,  
z metalowym gwintem

czerwony 24 40 00 815 910 10 3,70 NKEF

1400 nie lakierowany, bez stożka brązowy 28 40 00 815 921 10 3,50 NKEF

1600 nie lakierowany, bez stożka brązowy 28 40 00 815 930 10 4,00 NKEF
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Zestaw do zamiatania
kompletny zamontowany zestaw (antracyt/żółty), 
składający się z trzonka z szufelką, kuwety z 
zainstalowanym przegubem, regulowanego haka 
do zawieszenia

Nr art. EUR KO

90 00 472 120 40,20 IXH8

Zestaw do zamiatania
z miotłą · do wszelkich zastosowań · 
ergonomiczna łopatka na śmieci

Nr art. EUR KO

90 00 470 297 45,30 IXE2

Szufelka
tworzywo sztuczne ·  kolor granitowy ·  
grzebieniowa krawędź do omiatania i wycięcie na 
zmiotkę · z gumową krawędzią ściętą

Wymiary 
arkusza dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

340 x 210 90 00 470 241 2,85 IHB4

Szufelka
nierdzewna stal szlachetna · z gumową 
krawędzią ściętą · lakierowany uchwyt drewniany ·  
bardzo stabilne wykonanie

Wymiary 
arkusza dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

220 x 230 90 00 470 258 8,30 IUZ9

Szufelka
metal, ocynkowany  · lakierowany uchwyt 
drewniany · końcówka z zaczepem oczkowym

Wymiary 
arkusza dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

260 x 280 90 00 470 260 5,60 IUZ9

Szufelka
metalu  · z gumową krawędzią ściętą · 
lakierowane · różne kolory

Wymiary 
arkusza dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

240 x 240 90 00 470 275 4,00 IUZ9

Szufelka
metalu ·  lakierowany na czarno ·  z uchwytem 
i hakiem

Wymiary 
arkusza dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

230 x 260 90 00 470 278 4,35 IUZ9

Szufelka
metalu ·  lakierowany na czarno ·  lakierowany 
uchwyt drewniany

Wymiary 
arkusza dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

220 x 230 90 00 470 282 2,70 IUZ9

Szufelka
metal, lakierowany na czarno  ·  lakierowany 
uchwyt drewniany · końcówka z zaczepem 
oczkowym

Wymiary 
arkusza dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

220 x 230 90 00 470 285 3,90 IUZ9

Szufelka
metalu  · z powłoką odporną na uderzenia · kolor 
biały 

Wymiary 
arkusza dł. x 
szer. mm

Nr art. EUR KO

220 x 230 90 00 470 292 7,80 IUZ9
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Szczotka do WC
luzem · korpus z tworzywa szt. polipropylen · 
kolor biały · duża okrągła główka Ø 90 mm

Szczotka Nr art. JS EUR KO

bez  
elementu  
do czys-
zczenia 
krawędzi

90 00 470 247 10 1,401) IUF6

1) cena za szt.

Szczotka do WC
Pojemnik kwadratowy z 
tworzywa sztucznego · kolor 
biały · zawieszana szczotka do 
WC

Szczotka Nr art. JS EUR KO

bez ele-
mentu 
do czys-
zczenia 
krawędzi

90 00 470 254  + 10 3,151) IUF6

1) cena za szt.

Szczotka do WC
Pojemnik kwadratowy z 
tworzywa sztucznego · kolor biały ·  
ekstra stabilny · zawieszana 
szczotka do WC z oczyszczaczem 
krawędzi

Szczotka Nr art. JS EUR KO

z ele-
mentem 
do czys-
zczenia 
krawędzi

90 00 470 255  + 10 6,301) IUF6

1) cena za szt.

Przepychacz sanitarny
Ø 140 mm

Nr art. JS EUR KO

90 00 470 257 10 3,351) IUB4
1) cena za szt.

Gąbka
prostokątny · kolory naturalne · niezapakowany

Dł. x 
szer. x 
wys. 
mm

Nr art. JS EUR KO

180 x 
120 x 60

90 00 470 239 20 1,501) IUB4

1) cena za szt.

Szczotka do szorowania
drewno kształt spiczasty/okrągły, z gwintem · 
włókno naturalne

Nr art. EUR KO

90 00 470 243 3,60 IUF6

Szczotka do mycia rąk
dwustronny · owalny · korpus plastikowy PCV

Dł. x 
szer. 
mm

Nr art. JS EUR KO

100 x 55 90 00 470 238 10 1,601) IAB4
1) cena za szt.

Szczotka do mycia rąk
drewniana dwustronna · włókno naturalne

Długość 
mm

Nr art. EUR KO

90 90 00 470 242 1,55 IHF6
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Mop (komplet)
składa się z wolno stojącego uchwytu mopa „Magic Click, aluminiowego 
teleskopowego trzonka 1450 mm, mopa z mikrofazy białego/niebieskiego

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 010 39,00 ICF8

500 90 00 472 011 42,50 ICF8

Mop
mikrofaza, biała, z kieszeniami · równomierna struktura dla bardzo 
dobrego pochłaniania zanieczyszczeń i wilgoci, idealny do gładkich i w 
niewielkim stopniu strukturyzowanych powierzchni o lekkim do średniego 
zanieczyszczeniu · nadaje się do prania w temp. 40-95°C

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 014 3,40 IKF8

500 90 00 472 015 3,70 IKF8

Mop
mikrofaza/włosie, biała/niebieska, z kieszeniami · równomiernie rozłożone 
niebieskie paski włosia rozpuszczają przywierające osady · idealna do 
podłóg z fugami · nadaje się do prania w temp. 40-95°C

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 016 3,50 IKF8

500 90 00 472 017 3,80 IKF8

Mop
bawełna/poliester, biały, z kieszeniami, szczególnie duży i równomierny 
rozkład pętelek na całej wewnętrznej powierzchni mopa, idealny do gładkich 
i lekko porowatych powierzchni, nadaje się do prania w temp. 40-95 °C

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 018 3,60 IKF8

500 90 00 472 019 3,90 IKF8

Wózki do sprzątania
stabilne wiaderko na kółkach, 24 l (żółte) · wytrzymała wyżymaczka do 
mopów z podwójną szczęką · gumowane metalowe kółka skrętne · łatwy 
montaż

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

465 x 380 x 310 90 00 472 000 59,00 IXF8

Wózki do sprzątania
chromowana metalowa rama z pałąkiem do przesuwania i koszem do 
odkładania · wytrzymała wyżymaczka do mopów z podwójną szczęką · 
gumowane metalowe kółka skrętne · wiaderko 27 l (niebieskie) · z tarczami 
zderzakowymi · łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

490 x 400 x 970 90 00 472 002 79,00 ICF8

Wózki do sprzątania
stabilna rama z tworzywa sztucznego z metalowym pałąkiem do 
przesuwania · wytrzymała wyżymaczka do mopów z podwójną szczęką · 
gumowane metalowe kółka skrętne · 2 wiaderka 17 l (czerwone, niebieskie) ·  
łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

750 x 430 x 840 90 00 472 001 79,00 ICF8
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Zestaw mopa do wycierania na 
mokro
z uchwytem do szybkiego montażu  
i aluminiowym trzonkiem · dł. 1400 x 
Ø 24 mm · mop do mycia na mokro z 
frędzlami, ok. 400 g · 100 % bawełny,  
do gotowania

Wersja Nr art. EUR KO

mop, uchwyt i sztyl aluminiowy 90 00 472 080 26,80 ICH8

zapasowy mop 90 00 472 085 7,20 ICH8

Mop do wycierania na mokro
z uchwytem i aluminiowym trzonkiem, 
dł. 1400 x Ø 24 mm · mieszanka 
bawełny nasączana · uchwyt 
ocynkowany, rozkładany

Wersja Szerokość mm Nr art. EUR KO

mop, uchwyt i alu-
miniowy trzonek 

600 90 00 472 090 31,30 IKH8

zapasowy mop 600 90 00 472 098 10,90 IKH8

Zestaw mopa do wycierania na mokro
z uchwytem mopa SPRINT i aluminiowym trzonkiem 1400 x Ø 24 mm · 
mop SPRINT ze zwartymi frędzlami (mieszanka włókien) w szer. 400 i  
500 mm. · uchwyt trzonka zapewnia pełną swobodę ruchów

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 086 54,00 ICH8

500 90 00 472 088 55,70 ICH8

Mop do wycierania na mokro
mop ze zwartymi frędzlami (mieszanka 
włókien) w szer. 400 i 500 mm. · bardzo 
dobra absorpcja wody i brudu

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 087 8,80 IKH8

500 90 00 472 089 9,00 IKH8

Mop z mikrofazy
zwarte frędzle · doskonałe efekty przy 
niewielkim zużyciu wody i środków 
chemicznych

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 092 14,40 IKH8

500 90 00 472 093 15,30 IKH8

Wózki do sprzątania
chromowana metalowa rama z pałąkiem do przesuwania · wytrzymała 
wyżymaczka do mopów z podwójną szczęką · gumowane metalowe kółka 
skrętne · 2 wiaderka 27 l (czerwone, niebieskie) · z tarczami zderzakowymi 
· łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

750 x 430 x 840 90 00 472 003 98,00 ICF8

Wózki do sprzątania
chromowana metalowa rama · pałąk do przesuwania z uchwytem na worek 
na śmieci i kosz do odkładania · wytrzymała wyżymaczka do mopów z 
podwójną szczęką · gumowane metalowe kółka skrętne · 2 wiaderka 17 l 
(czerwone, niebieskie) · z tarczami zderzakowymi · łatwy montaż

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

930 x 410 x 1000 90 00 472 004 109,00 IKF8
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wózki do sprzątania
podstawa chromowana na wysoki połysk · z odpornymi na zużycie krążkami 
jezdnymi z łożyskami kulkowymi Ø 75 mm i ze stabilnymi tarczami 
zderzakowymi
W komplecie: 
1 x  wiadro z tworzywa sztucznego, 17 l (czerwone) z wylewem 

wyżymaczka z tworzywa sztucznego

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

490 x 410 x 900 90 00 472 062 150,80 IXH8

Wózki do sprzątania
podstawa chromowana na wysoki połysk · z wychylnym uchwytem 
prowadzącym, krążki jezdne z łożyskami kulkowymi Ø 75 mm i stabilnymi 
tarczami zderzakowymi
W komplecie: 
2 x  wiadra z tworzywa sztucznego, 17 l (czerwone/niebieskie) z wylewem, 

wyżymaczka z tworzywa sztucznego

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

1040 x 410 x 900 90 00 472 063 164,80 IXH8

Zestaw wózka do sprzątania
podstawa chromowana na wysoki połysk · z wychylnym uchwytem 
prowadzącym, krążki jezdne z łożyskami kulkowymi Ø 75 mm i stabilnymi 
tarczami zderzakowymi
W komplecie: 
2 x  wiadra z tworzywa sztucznego 17 l (czerwone/niebieskie) z wylewem 

wyżymaczka z tworzywa sztucznego 
uchwyt mopa, składany, szer. 500 mm 
trzonek aluminiowy, 2-częściowy, dł. 1400 mm

3 x mopy do wycierania na mokro, szer. 500 mm 
1 x mop z mikrofazy, szer. 500 mm

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

1040 x 410 x 900 90 00 472 131 200,50 IBH8

Zestaw wózka do sprzątania
podstawa chromowana na wysoki połysk · z kółkami przystosowanymi do 
wyjeżdżania po schodach, krążki jezdne z łożyskami kulkowymi Ø 75 mm i 
stabilnymi tarczami zderzakowymi
W komplecie: 
rama do worka 120 l (worek 120 l nie należy do zakresu dostawy) 
wanienka z tworzywa sztucznego 
3 x  wiadra z tworzywa sztucznego 6 l (czerwone/niebieskie/żółte)
1 x  wiadro z tworzywa sztucznego 17 l (czerwone) z wylewem 

wyżymaczka z tworzywa sztucznego 
uchwyt mopa, składany, szer. 500 mm 
trzonek aluminiowy, 2-częściowy, dł. 1400 mm

5 x mopy do wycierania na mokro, szer. 500 mm

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

720 x 520 x 1180 90 00 472 130 396,50 IXH8
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Wózki do sprzątania
solidna, nierdzewna i odporna na uderzenia konstrukcja z tworzywa 
sztucznego · odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących · 
4 krążki jezdne z łożyskami kulkowymi, Ø 75 mm
W komplecie: 
1 wiadro z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l (czerwone) z 
wylewem i zawieszaną wyżymaczką do mopów

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

500 x 400 x 840 90 00 472 060 115,20 IXH8

Wózki do sprzątania
solidna, nierdzewna i odporna na uderzenia konstrukcja z tworzywa 
sztucznego · odporna na działanie środków dezynfekujących i czyszczących · 
4 krążki jezdne z łożyskami kulkowymi, Ø 75 mm · z wychylnym uchwytem 
prowadzącym
W komplecie: 
2 wiadra z tworzywa sztucznego o pojemności 17 l (czerwone/niebieskie) z 
wylewem i zawieszaną wyżymaczką do mopów

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

1040 x 400 x 850 90 00 472 061 136,00 IXH8

Zestaw wózka do sprzątania
solidna, nierdzewna i odporna na 
uderzenia konstrukcja z tworzywa 
sztucznego · odporna na działanie 
środków dezynfekujących i 
czyszczących · 4 krążki jezdne 
z łożyskami kulkowymi, Ø 75 
mm · z wychylnym uchwytem 
prowadzącym
W komplecie: 
2 wiadra z tworzywa sztucznego 17 l (czerwone/niebieskie) z wylewem 
wyżymaczka z tworzywa sztucznego, 
uchwyt mopa, składany, szer. 500 mm 
trzonek aluminiowy, 2-częściowy, dł. 1400 mm 
5 x mopy do wycierania na mokro, szer. 500 mm

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

1040 x 400 x 850 90 00 472 064 178,20 IXH8

Wiadro
do wózków do sprzątania

Zawartość l Kolor Nr art. EUR KO

17 kolor niebieski 90 00 472 051 18,60 ICH8

Mop z mikrofazy
do wycierania na mokro · mop z 
łącznikami do łatwego mocowania 
uchwytu

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 261 17,00 ICE2

Mop do wycierania na mokro
maksymalna higiena · hamuje wzrost 
mikroorganizmów · zwiększa żywotność 
mopa · mop z łącznikami do łatwego 
mocowania uchwytu

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 259 13,60 ICE2

Mop do wycierania na mokro
wysokogatunkowa mieszanka 
bawełniano-syntetyczna  · mop z 
łącznikami do łatwego mocowania 
uchwytu

Szerokość mm Nr art. EUR KO

500 90 00 472 257 17,60 ICE2

Uchwyt mopa
z tworzywa sztucznego  · z przegubem 
obrotowym · łatwe otwieranie 
przyciskiem nożnym

Szerokość mm Nr art. EUR KO

400 90 00 472 258 42,30 ICE2

500 90 00 472 256 57,40 ICE2

Trzonek aluminiowy
pasuje do uchwytu mopa 90 00 472 256 oraz 90 00 472 258

Długość trzonka mm Nr art. EUR KO

1350 90 00 472 255 13,60 ICE2
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Stojak ostrzegawczy
logo „Uwaga ryzyko poślizgnięcia się dwustronne · tworzywo sztuczne · 
kolor żółty

Wys. x szer. mm Wersja Nr art. EUR KO

565 x 275 składana 90 00 472 099 20,70 ICH8

Stojak ostrzegawczy
„Uwaga ślisko · solidne wykonanie z odpornego na uderzenia tworzywa 
sztucznego · składana · żółty sygnałowy · wys. 570 x szer. 300 x gł. 470 mm 
(rozłożony) · symbol i kolor wg rozporządzenia ASR A1.3-2013,  
DIN EN ISO 7010

Wersja Nr art. EUR KO

piktogram 90 00 472 024 8,90 ICZ9

napis 90 00 472 025 8,90 ICZ9

Stojak ostrzegawczy
Logo ”Uwaga ślisko” · do uniwersalnego zastosowania, wersja 
wielojęzyczna · wytrzymałe, odporne na uderzenia tworzywo sztuczne · 
kolor żółty · praktyczny uchwyt do przenoszenia · składany

Wys. x szer. x gł. 
mm

Wersja Nr art. EUR KO

660 x 336 x 330 składana 90 00 472 254 41,80 IXE2

90 00 472 254

Zestaw do mycia okien
profesjonalny zestaw startowy do czyszczenia szkła · ergonomiczny i 
łatwy w obsłudze zapewnia czystość bez smug · dostępny w dwóch 
szerokościach 350 mm i 450 mm
W komplecie: 
1 profesjonalna myjka do okien, 2 wymienne nakładki gumowe, 1 korpus, 
1 powłoka pluszowa do mycia do usuwania lekkich zabrudzeń, 1 powłoka 
pluszowa do mycia z nakładką do mocniejszych zabrudzeń, 1 uchwyt 
teleskopowy z aluminium, 3-częściowy 1800 mm, 1 drapak 100 mm z  
1 ostrzem wymiennym

Wersja Szerokość mm Nr art. EUR KO

8-częśc. 350 90 00 472 112 84,30 IXH8

8-częśc. 450 90 00 472 113 89,10 IXH8

ścierka do kurzu
w kratkę · krawędzie czysto obszyte

Szer. x dł. mm Wersja Nr art. JS EUR KO

400 x 400 w kratkę 90 00 469 300 10 70,001) IXF6
1) cena za 100 szt.

Uchwyt
z pętelką · kształt wafla · kolor biały

Szer. x dł. mm Nr art. JS EUR KO

500 x 600 90 00 469 320 10 144,301) IXF6

500 x 700 90 00 469 321 10 163,201) IXF6
1) cena za 100 szt.

Ścierka do mycia z mikrofazy
80 % włókno poliestrowe, 20 % poliamid · mikrofibra, bez frędzli · pranie 
do 40°C

Szer. x dł. mm Kolor Nr art. JS EUR KO

300 x 350 czerwony 90 00 469 330 10 1,751) IKB4
1) cena za szt.



9/146

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Wycieraczka
mata z siatki drucianej 
ze szczotką z włókna 
kokosowego · otwarta wersja 
wykonania · grubość 25 mm ·  
do obszaru zewnętrznego

Wymiary ramy szer. x dł.  
mm

Szer. x dł.  
mm

Nr art. EUR KO

400 x 600 390 x 590 90 00 471 010 17,20 ICA5

Wycieraczka
otwarta, niezniszczalna · do 
obszaru zewnętrznego · grubość 
23 mm

Wymiary ramy szer. x dł.  
mm

Szer. x dł. 
mm

Nr art. EUR KO

400 x 600 390 x 590 90 00 471 020 11,20 ICA5

500 x 800 490 x 790 90 00 471 021 21,60 ICA5

Wycieraczka
możliwość wykonania 
na wymiar zgodnie ze 
specyfikacją (prostokąt lub 
kwadrat) · 100% naturalnego 
kauczuku · otwarta wersja 
wykonania · wersja bardzo 
wytrzymała · grubość 23 mm · 
do obszaru zewnętrznego

Grubość mm Nr art. EUR KO

23 90 01 471 025 126,501) D ICZ5
1) cena za m²

Wycieraczka
gumowa mata o obwodowej 
krawędzi natarcia · wytrzymała 
szczecina poliamidowa 
zapewniająca skuteczne 
czyszczenie · całkowicie 
odporna na działanie warunków 
atmosferycznych · antypoślizgowe 
gumowe podłoże ·  
grubość 12 mm

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

450 x 650 90 00 471 148 20,50 ICA5

600 x 800 90 00 471 149 35,90 ICA5

Wycieraczka
wytrzymała, czarna mata 
winylowa · szczotka z wysokim 
efektem czyszczenia, używana 
obustr. · trwałość koloru i 
odporność na promienie UV · 
całkowicie odporna na działanie 
warunków atmosferycznych · 
grubość 10 mm

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

480 x 620 90 00 471 449 11,50 ICA5

Wycieraczka
całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych · 
antypoślizgowa · wytrzymała szczecina syntetyczna zapewniająca skuteczne 
czyszczenie · trwale zamocowana w profilach z tworzywa sztucznego, kolor 
antracyt (pianka PCW) · grubość 23 mm

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

400 x 600 90 00 471 440 53,80 ICA5

450 x 750 90 00 471 441 84,80 ICA5

Wycieraczka
aluminiowa krawędź nabiegowa jednostronna · całkowicie odporna na 
działanie warunków atmosferycznych · antypoślizgowa · wytrzymała 
szczecina syntetyczna zapewniająca skuteczne czyszczenie · trwale 
zamocowana w profilach z tworzywa sztucznego, kolor antracyt (pianka 
PCW) · grubość 23 mm

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

450 x 750 90 00 471 443 90,50 ICA5

Wycieraczka
guma o obwodowej krawędzi natarcia · kolor naturalny/czarny · wytrzymała 
szczecina poliamidowa zapewniająca skuteczne czyszczenie · dodatkowe 
paski z kokosu · antypoślizgowa tylna strona · grubość 14 mm

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

450 x 750 90 00 471 151 23,90 ICA5

Wycieraczka
krawędź nabiegowa z aluminium · wytrzymała szczecina syntetyczna 
zapewniająca skuteczne czyszczenie · całkowicie odporna na działanie 
warunków atmosferycznych · spód otwarty · antypoślizgowa · grubość 15 mm

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

400 x 600 90 00 471 447 59,50 ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
wytrzymała zewnętrzna mata wykonana z polipropylenu, kolor antracyt ·  
duża moc czyszczenia przez efekt szczotkowania, nie wchłania wilgoci, 
szybko wysycha · otwory drenażowe w powłoce dla zapewnienia 
odpływu wody

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

500 x 750 90 00 471 460 20,30 ICA5



9/147

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.
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Wycieraczka absorpcyjna
Przykroje na wymiar maks. 20 m · wytrzymała zewnętrzna mata wykonana 
z polipropylenu, kolor antracyt · duża moc czyszczenia przez efekt 
szczotkowania, nie wchłania wilgoci, szybko wysycha · otwory drenażowe 
w powłoce do odprowadzania wody
wykonanie na wymiar

Szerokość mm Nr art. EUR KO

1000 90 01 471 360 56,501) D ICZ5

2000 90 01 471 361 111,001) D ICZ5
1) cena za metr bieżący

Wycieraczka
wykonanie na wymiar zgodnie z podaną specyfikacją · wycieraczka 
z włókniny igłowanej z efektywnie czyszczącym profilem żebrowanym, 
odporna na wilgoć, nieślizgająca się · strona tylna z powłoką z pianki o 
wysokiej jakości · grubość ok. 24 mm
wykonanie na wymiar w m², proszę podać długość żebra

Kolor Nr art. EUR KO

szary 90 01 471 046 129,001) D ICZ5

beżowy 90 01 471 045 129,001) D ICZ5
1) cena za m²

Wycieraczka
poliamid o obwodowej krawędzi natarcia · kolor szaroniebieski/czarny ·  
wysoka/głęboka struktura dla najlepszych rezultatów czyszczenia · 
antypoślizgowa tylna strona · grubość 10 mm

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

450 x 750 90 00 471 150 23,90 ICA5

Wycieraczka
naturalny ze 100% włókna kokosowego · warstwa tylna z powłoką 
z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 24 mm · do obszarów 
wewnętrznych i pośrednich

Wymiary ramy szer. x dł.  
mm

Szer. x dł.  
mm

Nr art. EUR KO

400 x 600 390 x 590 90 00 471 030 15,30 ICA5

500 x 800 490 x 790 90 00 471 031 25,20 ICA5

Wycieraczka
możliwość dostawy rozmiarów niestandardowych (kwadrat lub 
prostokąt) i rolek zgodnie ze specyfikacją · szerokość maks. 2 m, 
długość maks 12 m · naturalna w 100% z włókna kokosowego · warstwa 
tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 24 mm · do 
obszarów wewnętrznych i pośrednich

Grubość mm Nr art. EUR KO

24 90 01 471 037 94,701) D ICZ5
1) cena za m²

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Wycieraczka absorpcyjna
wszechstronne zastosowanie · brud, kurz i woda zatrzymywane są w wycieraczce · warstwa ścieralna polipropylen, ok. 
600 g/m² · warstwa tylna z antypoślizgową powłoką z winylu · grubość ok. 6 mm

Szer. x dł.  
mm

Nr art.
antracytowy

Nr art.
beżowy

EUR KO

400 x  600 90 00 471 120 90 00 471 121 6,80 ICA5

600 x  800 90 00 471 123 90 00 471 124 13,50 ICA5

800 x 1200 90 00 471 126 90 00 471 127 27,00 ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
jakość biurowa · można prać maszynowo w temperaturze do 30°C · warstwa ścieralna poliamid, ok. 750 g/m² · 
warstwa tylna z antypoślizgową powłoką z winylu · grubość ok. 8 mm

Szer. x dł.  
mm

Nr art.
antracytowy

Nr art.
brązowy

Nr art.
kolor szary

EUR KO

400 x  600 90 00 471 110 90 00 471 111 90 00 471 112 13,20 ICA5

600 x  900 90 00 471 113 90 00 471 114 90 00 471 115 29,10 ICA5

900 x 1500 90 00 471 116 90 00 471 117 90 00 471 118 72,60 ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
delikatniejsza jakość obiektowa · można prać maszynowo w temperaturze do 30°C · warstwa ścieralna poliamid, 
mikrofibra, ok. 600 g/m² · warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 7 mm 

Szer. x dł.  
mm

Nr art.
antracytowy

Nr art.
kolor brązowoszary

EUR KO

500 x  750 90 00 471 470 90 00 471 471 22,50 ICA5

750 x 1200 90 00 471 472 90 00 471 473 51,50 ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
wykonanie na wymiar zgodnie ze specyfikacją · delikatniejsza jakość obiektowa · przykrój na wymiar maks. 15 m · 
można prać maszynowo w temperaturze do 30°C · warstwa ścieralna poliamid, mikrofibra ok. 600 g/m² · warstwa tylna z 
powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 7 mm 

Długość  
m

Szerokość  
mm

Nr art.
antracytowy

Nr art.
kolor brązowoszary

EUR KO

maks. 15 1000 90 01 471 474 90 01 471 475 62,501) D ICZ5

maks. 15 2000 90 01 471 476 90 01 471 477 125,001) D ICZ5
1) cena za metr bieżący
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Wycieraczka absorpcyjna
delikatniejsza jakość obiektowa do mniej uczęszczanych obszarów · warstwa ścieralna polipropylenu ok. 600 g/m² · 
warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 6 mm

Szer. x dł. mm Nr art.
antracytowy

Nr art.
szary

Nr art.
niebieski

EUR KO

 400 x  600 90 00 471 360 90 00 471 361 90 00 471 362 10,70 ICA5

 600 x  900 90 00 471 364 90 00 471 365 90 00 471 366 21,90 ICA5

 900 x 1500 90 00 471 368 90 00 471 369 90 00 471 370 54,90 ICA5

1200 x 1800 90 00 471 372 90 00 471 373 90 00 471 374 88,60 ICA5

Szerokość mm Nr art.
antracytowy

Nr art.
szary

Nr art.
niebieski

EUR KO

 900 90 01 471 330 90 01 471 331 90 01 471 332 39,901) D ICZ5

1200 90 01 471 334 90 01 471 335 90 01 471 336 53,101) D ICZ5
1) cena za metr bieżący

Wycieraczka absorpcyjna
wykonanie na wymiar zgodnie z podaną specyfikacją · przykroje o dług. maks. 25 m · delikatniejsza jakość 
obiektowa do mniej uczęszczanych obszarów · polipropylen 600 g/m² · wysokość 6 mm · warstwa antypoślizgowego 
winylu z tyłu · brud, kurz i woda zatrzymywane są w wycieraczce · wszechstronne zastosowanie

Nr art. EUR KO

90 01 471 315 19,90 D ICZ5

Profil krawędziowy do wycieraczek
2-stronny, do produkcji na wymiar nr art. 90 01 471 330 - 90 01 471 336 · jeśli montaż nie następuje od ściany do 
ściany, istnieje możliwość zamówienia profilu krawędziowego (na strony przycięte).  · brak możliwości doposażenia

Szer. x dł. mm Kolor Nr art. EUR KO

600 x  900 szary 90 00 471 421 46,10 ICA5

900 x 1500 szary 90 00 471 423 113,50 ICA5

Wycieraczka absorpcyjna
W jakości obiektowej dla silnie uczęszczanych obszarów wejściowych takich jak biura zakładów przemysłowych i 
obiekty użyteczności publicznej · bardzo dobrze wchłania brud, pył i wilgoć · warstwa ścieralna poliamid ok. 800 g/m · 
warstwa tylna z powłoką z antypoślizgowego winylu · grubość ok. 8 mm 

Wycieraczka absorpcyjna
wykonanie na wymiar zgodnie z podaną specyfikacją · przykroje o dług. maks. 20 m · w jakości obiektowej dla 
silnie uczęszczanych obszarów wejściowych takich jak hotele, zakłady przemysłowe i obiekty użyteczności 
publicznej · poliamid 800 g/m², wysokość 6 mm · warstwa antypoślizgowego winylu z tyłu · brud, kurz i woda 
zatrzymywane są w wycieraczce · wszechstronne zastosowanie, idealny do przejścia pomiędzy obszarem wewnętrznym 
i zewnętrznym

Szerokość mm Kolor Nr art. EUR KO

1350 szary 90 01 471 341 115,001) D ICZ5

2000 szary 90 01 471 343 166,001) D ICZ5
1) cena za metr bieżący
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Nr art. 90 00 482 092 90 00 482 093

Zawartość kg 6 12

Wyposażenie z uchwytem ściennym z uchwytem ściennym

Klasa pożarowa A 34 A 55 A

Klasa pożarowa B 233 B 233 B

Klasa pożarowa C C C

Moc gaszenia LE 10 15

Gaśnica proszkowa g

Grupy pożarowe A, B, C, wg normy europejskiej DIN EN 3 · przerywany 
strumień proszku · armatura z dźwignią naciskową pełniącą rolę uchwytu i 
dźwigni uruchamiającej · z uchwytem ściennym · Zastosowanie: magazyny 
gazów płynnych i oleju opałowego

Wersja Nr art. EUR KO

ze stałym ciśnieniem 90 00 482 092 59,50 IK58

ze stałym ciśnieniem 90 00 482 093 101,00 IK58

Nr art. 90 00 482 097 90 00 482 098

Zawartość kg 6 12

Wyposażenie z uchwytem ściennym z uchwytem ściennym

Klasa pożarowa A 27 A 43 A

Klasa pożarowa B 183 B 233 B

Klasa pożarowa C C C

Moc gaszenia LE 9 12

Gaśnica proszkowa Adler g

Grupy pożarowe A,B,C, zgodnie z normą europejską DIN EN 3 · 
przerywany strumień proszku · z uchwytem ściennym  · nadaje się 
zwłaszcza do instalacji na gaz płynny oraz grzewczych

Wersja Nr art. EUR KO

ze stałym ciśnieniem 90 00 482 097 39,50 IK58

ze stałym ciśnieniem 90 00 482 098 78,40 IK58

Nr art. 90 00 482 102 90 00 482 103

Zawartość kg 6 12

Wyposażenie z uchwytem ściennym z uchwytem ściennym

Klasa pożarowa A 43 A 55 A

Klasa pożarowa B 233 B 233 B

Klasa pożarowa C C C

Moc gaszenia LE 10 15

Gaśnica proszkowa g

Grupy pożarowe A, B, C · wewnętrzny ładunek ze środkiem napędowym ·  
uruchamianie za pomocą przycisku bijakowego · odkładany i obrotowy 
pistolet gaśniczy · proszek gaśniczy o dużej wydajności · zastosowanie w 
budynkach fabrycznych/firmowych, pomieszczeniach z obecnością dużej 
liczby osób, gospodarstwach domowych, dużych pojazdach, statkach ·  
z uchwytem ściennym

Wersja Nr art. EUR KO

możliwość ponownego ładowania 90 00 482 102 117,00 IK58

możliwość ponownego ładowania 90 00 482 103 128,60 IK58

Koc gaśniczy
ze stabilną twardą obudową · z powlekanej sylikonem tkaniny z włókna 
szklanego · dopuszczenie zgodnie z DIN EN 1869:2001  ·nadaje się do 
dostępnych w handlu frytkownic i urządzeń do pieczenia w tłuszczu 
pojemność do maks. 3 l i do gaszenia pożarów, które przenoszą się na 
ubranie · twarda konstrukcja dł. 205 x szer. 175 x gł. 48 mm z wycięciem do 
zawieszenia

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

1800 x 1200 90 00 482 134 28,50 IX58

Nr art. 90 00 482 080 90 00 482 081 90 00 482 082

Zawartość kg 1 2 2

Wyposażenie bez manometru,  
z uchwytem

bez manometru,  
z uchwytem

z manometrem,  
z uchwytem

Klasa pożarowa A 8 A 13 A 13 A

Klasa pożarowa B 34 B 89 B 89 B

Klasa pożarowa C C C C

Moc gaszenia LE 2 4 4

Gaśnica proszkowa g

Grupy pożarowe A, B, C · stabilny uchwyt do noszenia (obsługa jedną ręką) ·  
uchwyt samochodowy z bezpiecznym zapięciem taśmowym · seryjnie 
ze zintegrowanym zaworem kontrolnym, możliwość odcinania strumienia 
proszku, obudowa głowicy ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej 
wytrzymałości
Optymalne gaszenie pożaru dzięki podziałowi na grupy pożarowe 
zgodnie z normą europejską DIN EN 3 
Grupy pożarowe: 
A:  pożary ciał stałych, głównie pochodzenia organicznego, które zazwyczaj 

spalają się tworząc żar, np. drewno, papier, słoma, tekstylia, węgiel, 
opony samochodowe

B:  pożary substancji płynnych lub upłynnianych, np. benzyny, benzolu, 
tłuszczów, lakierów, smoły, eteru, alkoholu, stearyny, parafiny

C:  pożary gazów, np. metanu. propanu, wodoru, acetylenu, gazu ziemnego, 
gazu miejskiego

Wersja Nr art. EUR KO

ze stałym ciśnieniem 90 00 482 080 34,90 IC58

ze stałym ciśnieniem 90 00 482 081 43,50 IC58

ze stałym ciśnieniem 90 00 482 082 50,70 IC58
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znak informacyjny g

Ostrzeżenie przed psami!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 053 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Ostrożnie lawiny dachowe

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 057 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Nie zastawiać wjazdu!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 101 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Nie zastawiać wyjazdu!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 103 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Przejście wzbronione

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 105 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Wstęp wzbroniony

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 117 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 119 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Zakaz parkowania

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 122 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Teren prywatny/zakaz 
parkowania!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 123 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Zakaz palenia

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 137 2,20 IDZ9
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Znak informacyjny g

Niebezpieczeństwo pożaru!  
Palenie, używanie ognia i 
otwartego światła zabronione!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 141 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Ostrożnie stopień!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

biały czarny 30 00 277 166 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Teren prywatny/zakaz wstępu!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 175 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Wchodzenie na teren 
budowy zabronione! Rodzice 
odpowiadają za swoje dzieci!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 177 2,20 IAZ9

400 x 
250

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 310 3,70 IAZ9

Znak informacyjny g

Wchodzenie na teren 
działki zabronione! Rodzice 
odpowiadają za swoje dzieci!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 178 2,20 IDZ9

Znak informacyjny g

Wstęp wzbroniony! Rodzice 
odpowiadają za swoje dzieci!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

300 x 
200

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 215 2,90 IAZ9

Znak informacyjny g

Teren prywatny/
nieupoważnionym wstęp i 
wjazd wzbroniony!

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

400 x 
250

twor-
zywo 
sztuczne

żółty czarny 30 00 277 325 3,70 IAZ9

Znak informacyjny g

Zaparkowane niezgodnie z 
przepisami pojazdy zostaną 
odholowane

Dł. x 
szer. mm

Materiał Kolor Kolor 
czcionki

Nr art. EUR KO

250 x 
150

twor-
zywo 
sztuczne

biały czarny 30 00 277 687 2,20 IDZ9

Nalepka na drzwi g

Pchać 
naklejka foliowa · zielona z 
białym napisem

Ø mm Nr art. EUR KO

50 30 00 277 041 1,50 ICZ9

Nalepka na drzwi g

Ciągnąć 
naklejka foliowa · czerwona z 
białym napisem

Ø mm Nr art. EUR KO

50 30 00 277 040 1,50 ICZ9
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Nalepka na drzwi g

Ciągnąć/Pchać 
dwustronna naklejka foliowa do zamontowania na szklanych drzwiach 
(strona przyklejania - Ciągnąć)

Ø mm Nr art. EUR KO

 50 30 00 277 039 4,70 IEZ9

100 30 00 277 038 4,75 IEZ9

Naklejka
symbole ptaków, czarne · folia samoprzylepna

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

290 x 320 30 00 277 698 12,00 IEZ9

Pręt stalowy wbijany
ocynk ogniowy · z profilem T 25 x 25 x 3,5 mm · z 4 otworami do 
mocowania, śrubami i nakładkami do mocowania tabliczki

Wysokość mm Nr art. EUR KO

750 30 00 277 690 39,00 ICZ9

zestaw bez tabliczki

Stojak stalowy
ocynk ogniowy · z profilem T 25 x 25 x 3,5 mm · z 4 otworami do 
mocowania, śrubami i nakładkami do mocowania tabliczki · płyta podłogowa 
80 x 80 x 5 mm

Wysokość mm Nr art. EUR KO

500 30 00 277 691 44,50 ICZ9

zestaw bez tabliczki

Znak parkingowy g

parking dla klientów

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 692 12,00 IBZ9

Znak parkingowy g

parking dla pracowników

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 688 12,00 IBZ9

Znak parkingowy
parking dla niepełnosprawnych

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 693 12,00 IBZ9

Znak parkingowy g

parking dla gości

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 694 12,00 IBZ9

Znak parkingowy g

prywatne miejsce parkingowe

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 695 12,00 IBZ9

Znak parkingowy g

parking zarezerwowany

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

460 x 110 aluminium 2 30 00 277 696 12,00 IBZ9
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Znak parkingowy g

parking

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

250 x 400 tworzywo 
sztuczne

2 30 00 277 680 6,50 IGZ9

Znak parkingowy g

parking 
tylko dla niepełnosprawnych

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

250 x 400 tworzywo 
sztuczne

2 30 00 277 681 6,50 IGZ9

Znak parkingowy g

parking  
tylko dla gości

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

250 x 400 tworzywo 
sztuczne

2 30 00 277 682 6,50 IGZ9

Znak parkingowy g

parking  
tylko dla klientów

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

250 x 400 tworzywo 
sztuczne

2 30 00 277 683 6,50 IGZ9

Znak parkingowy g

parking 
tylko dla wynajmujących

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

250 x 400 tworzywo 
sztuczne

2 30 00 277 685 6,50 IGZ9

Znak parkingowy g

parking 
tylko dla gości

Dł. x szer. 
mm

Materiał Grubość  
mm

Nr art. EUR KO

250 x 400 tworzywo 
sztuczne

2 30 00 277 686 6,50 IGZ9
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Oznaczenie bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i rozporządzeniami 
 
Symbolika zgodnie z nowymi zasadami organizacji miejsca pracy ASR A1.3 oraz zgodnie z normą DIN EN ISO 7010! 
 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pracy muszą być dobrze zrozumiane wszystkie osoby, w tym celu opracowano jednolite 
oznakowanie ze zrozumiałymi symbolami międzynarodowymi (piktogramami). 
 
Te międzynarodowe symbole są ustalone w normie ISO 7010, która została przejęta jako norma niemiecka DIN EN ISO 7010 w październiku 2012 i 
opublikowana. 
 
W trakcie dopasowywania do międzynarodowych nowych i zmienionych norm komisja ds. miejsc pracy (ASTA) dokonała zmiany ASR A1.3 i opublikowała 
ponownie w marcu 2013. 
  
Nasz asortyment został dopasowany do nowych przepisów i pomagamy Państwu w 
dostosowaniu się do najnowszego stanu. Ponieważ można ewentualnie 
stosować nadal stare symbole, znajdą Państwo tu jeszcze symbole ze starej ASR A1.3 i BV A8. 
 
Znak ratunkowy HIGHLIGHT 
 
W znaczeniu aktualnych dyrektyw oznakowanie awaryjne jest znakiem bezpieczeństwa, który oznacza drogę ratunkową lub ewakuacyjną, drogę do 
pomieszczeń pierwszej pomocy lub samo pomieszczenie. Powierzchnia podstawowa oznakowania awaryjnego jest wykonana w kolorze zielonym 
oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w zieleni sygnałowej RAL 6032. Znak słowny lub obrazkowy jest wykonany w kolorze białym 
oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w bieli sygnałowej RAL 9003. Powierzchnia znaku jest ograniczona dookoła fluorescencyjną 
krawędzią. 
 
Drogi ewakuacyjne to oznakowane wyraźnie drogi ucieczki oraz ewakuacji i ratunkowe dla osób zagrożonych prowadzące poza obszary zagrożone. 
Wszystkie podświetlane tablice są wykonane zgodnie z wymogami normy DIN 67510. 
  
Maksymalna odległość rozpoznawania tablic 297 x 148 mm wynosi 15 m. 
  
Z tworzywa sztucznego lub folii samoprzylepnej. Symbol i obwódki fotoluminescencyjne (luminancja: 160 mcd/m²).

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
Droga ewakuacyjna w prawo

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 435 10,50 ICZ9

nalepka 297 x 148 30 00 277 436 9,70 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 90 00 477 435 10,50 ICZ9

nalepka 297 x 148 90 00 477 436 9,70 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT  g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
Droga ewakuacyjna w lewo

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 437 10,50 ICZ9

nalepka 297 x 148 30 00 277 438 9,70 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT 
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 90 00 477 437 10,50 ICZ9

nalepka 297 x 148 90 00 477 438 9,70 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
Droga ewakuacyjna w prawo w górę

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 440 10,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo w górę

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 90 00 477 440 10,50 ICZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
Droga ewakuacyjna w lewo w górę

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 442 10,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo w górę

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 90 00 477 442 10,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
Droga ewakuacyjna w prawo w dół

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 443 10,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/DIN EN 
ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w prawo w dół

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 90 00 477 443 10,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i DIN 
67510 
Droga ewakuacyjna w lewo w dół

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 445 10,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo w dół

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 90 00 477 445 10,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
Wyjście awaryjne

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 452 10,50 ICZ9

nalepka 297 x 148 30 00 277 453 9,70 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
wyjście awaryjne

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 90 00 477 452 10,50 ICZ9

nalepka 297 x 148 90 00 477 453 9,70 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, 
BGV A8 i DIN 67510 
Droga ewakuacyjna w lewo/prawo obustronna

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 430 19,00 IXZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych 
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Droga ewakuacyjna w lewo/prawo obustronna

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 90 00 477 430 19,90 ICZ9
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znak ratunkowy
piktogram i obwódka fotoluminescencyjne spełniają wymogi BGV A8 i  
DIN 67510
wyjście awaryjne 

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 450 10,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg BGV A8 oraz DIN 67510 
Wyjście awaryjne

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 30 00 277 431 6,90 ICZ9

nalepka 148 x 148 30 00 277 432 6,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

napis i obwódka fotoluminescencyjne spełniają wymogi BGV A8 i  
DIN 67510
Wyjście awaryjne

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 297 x 148 30 00 277 454 8,50 ICZ9

nalepka 297 x 148 30 00 277 455 8,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510 
 
W razie konieczności ogólne znaki ratownicze należy uzupełnić 
szczegółowymi znakami dodatkowymi.
Pierwsza pomoc

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 90 00 477 462 6,90 ICZ9

nalepka 148 x 148 90 00 477 463 6,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Nosze

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

nalepka 148 x 148 90 00 477 467 6,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
Miejsce zbiórki

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 30 00 277 470 6,90 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
wg nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Miejsce zbiórki

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

aluminium 400 x 400 90 00 477 470 28,50 IXZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
  
1Ta strzałka kierunkowa może być stosowana tylko w połączeniu z 
innym znakiem ratunkowym
Wskazanie kierunku1

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 30 00 277 474 6,90 ICZ9

nalepka 148 x 148 30 00 277 434 6,50 ICZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510 
 
1Ta strzałka kierunkowa może być stosowana tylko w połączeniu z 
innym znakiem ratunkowym
Wskazanie kierunku1)

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 90 00 477 474 6,90 ICZ9

nalepka 148 x 148 90 00 477 434 6,50 ICZ9

Znak ratunkowy HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Telefon ratunkowy

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 90 00 477 478 6,90 ICZ9

nalepka 148 x 148 90 00 477 479 6,50 ICZ9

Plan pierwszej pomocy
obowiązkowa wywieszka zgodnie z DGUV informacja 204-001
Na wywieszce zestawiono skrótowo i zwięźle najważniejsze zasady 
udzielania pierwszej pomocy. Wywieszka przedstawia w formie 
plakatu aktualne zalecenia rady odnośnie pierwszej pomocy i 
reanimacji federalnej izby lekarskiej.

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 410 x 590 90 00 477 697 15,80 IBZ9

Plan alarmowy / ewakuacyjny HIGHLIGHT g

podłoże fotoluminescencyjne · do samodzielnego opisywania
W oparciu o DIN 14096-1 część A (stan stare symbole ASR A1.3)

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 620 x 480 30 00 277 607 35,50 IBZ9

Plan alarmowy / ewakuacyjny HIGHLIGHT g

podłoże fotoluminescencyjne · do samodzielnego opisywania
W oparciu o DIN 14096-1 część A

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 620 x 480 90 00 477 607 35,50 IBZ9
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znaki nakazu 
W znaczeniu aktualnych dyrektyw znak nakazu jest znakiem bezpieczeństwa, który wyznacza określone zachowanie.  Powierzchnia podstawowa znaku 
nakazu jest wykonana w kolorze niebieskim oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w niebieskim sygnałowym RAL 5005.  Znak słowny lub 
obrazkowy jest wykonany w kolorze białym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w bieli sygnałowej RAL 9003. Powierzchnia znaku jest 
ograniczona dookoła fluorescencyjną  krawędzią.  
 
Maksymalna odległość rozpoznawania tablic o wielkości zalecanej Ø 200 mm wynosi 8 m.  
 
Z tworzywa sztucznego lub folii samoklejącej.

Znaki nakazu g

wg starej normy ASR A1.3 (2007) 
i BGV A8
Stosuj ochronę oczu

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 500 4,20 IAZ9

folia 200 30 00 277 501 3,30 IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z ASR A1.3/DIN EN ISO 
7010
Stosuj ochronę oczu

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 500 4,20 IAZ9

folia 200 90 00 477 501 3,30 IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Stosuj ochronę dróg 
oddechowych

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 503 4,20 IAZ9

folia 200 90 00 477 498 3,30 IAZ9

Znaki nakazu g

wg ASR A1.3 und BGV A8
Załóż kask

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 505 4,20 IAZ9

folia 200 30 00 277 506 3,30 IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Załóż kask

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 505 4,20 IAZ9

folia 200 90 00 477 506 3,30 IAZ9

Znaki nakazu g

wg ASR A1.3 und BGV A8 
Stosuj ochronę słuchu

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 507 4,20 IAZ9

folia 200 30 00 277 508 3,30 IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Stosuj ochronę słuchu

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 507 4,20 IAZ9

folia 200 90 00 477 508 3,30 IAZ9

Znaki nakazu g

wg ASR A1.3 und BGV A8 
Używaj rękawic ochronnych

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 510 4,20 IAZ9

folia 200 30 00 277 499 3,30 IAZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Używaj rękawic ochronnych

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 510 4,20 IAZ9

folia 200 90 00 477 499 3,30 IAZ9

Znaki nakazu g

sprawdzone w praktyce
Stosuj ochronę oczu i słuchu

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 512 4,20 IAZ9

Znaki nakazu
sprawdzone w praktyce
Stosuj ochronę oczu i słuchu

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 512 4,20 IAZ9

folia 200 90 00 477 513 3,30 IAZ9

Znaki nakazu g

wg ASR A1.3 und BGV A8 
Stosuj ochronę stóp

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 514 4,20 IAZ9

folia 200 30 00 277 515 3,30 IAZ9

Znaki nakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Stosuj ochronę stóp

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 514 4,20 IAZ9

folia 200 90 00 477 515 3,30 IAZ9
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Znak zakazu 
W znaczeniu aktualnych dyrektyw znak zakazu jest znakiem bezpieczeństwa, który zabrania zachowania, które może spowodować niebezpieczeństwo. 
Powierzchnia podstawowa znaku zakazu jest wykonana w  kolorze białym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w beli sygnałowej RAL 
9003 Krawędź i belka poprzeczna są wykonane w kolorze czerwonym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w czerwieni sygnałowej 
RAL 3001. Dodatkowo zastosowano znak obrazkowy, który jest wykonany w kolorze czarnym według DIN 5381 lub w czerni sygnałowej RAL 9004. 
Powierzchnia znaku jest ograniczona dookoła fluorescencyjną krawędzią.  
 
Maksymalna odległość rozpoznawania tablic o wielkości zalecanej Ø 200 mm wynosi 8 m. 
 
 Z tworzywa sztucznego lub folii samoklejącej.

Znak zakazu g

zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Nie korzystać z windy w razie 
pożaru!

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

nalepka 131 x 185 30 00 277 612 2,50 IXZ9

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Zakaz używania telefonii 
komórkowej

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 540 4,20 IAZ9

nalepka 200 30 00 277 541 3,30 IAZ9

Znak zakazu
wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010
Zakaz odstawiania i 
magazynowania

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

nalepka 200 90 00 477 543 3,30 IAZ9

Znak zakazu
wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010
Zakaz załączania

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 530 4,20 IAZ9

Znak zakazu
wg nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010
Ogień i palenie zabronione!

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 553 4,20 IAZ9

nalepka 200 30 00 277 554 3,30 IAZ9

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Zakaz palenia

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 550 4,20 IAZ9

nalepka 200 90 00 477 551 3,30 IAZ9

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Zakaz wstępu pieszym

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 555 4,20 IAZ9

nalepka 200 90 00 477 556 3,30 IAZ9

Znak zakazu
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Zakaz wstępu dla osób 
nieuprawnionych

Materiał Ø tabliczki mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 558 4,20 IAZ9

nalepka 200 30 00 277 557 3,30 IAZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT 
W znaczeniu aktualnych dyrektyw znak ochrony przeciwpożarowej jest znakiem bezpieczeństwa, który służy do oznakowania lokalizacji sygnalizatorów 
pożaru i urządzeń gaśniczych.  Powierzchnia podstawowa znaku ochrony przeciwpożarowej jest wykonana w kolorze CZERWONYM według DIN 5381 
lub w czerwieni sygnałowej RAL 3001.  Znak obrazkowy jest wykonany w kolorze białym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w bieli 
sygnałowej RAL 9003. Powierzchnia znaku jest ograniczona dookoła fluorescencyjną krawędzią. 
  
 
Maksymalna odległość rozpoznawania tablic 200 x 200 mm wynosi 20 m. 
  
Z tworzywa sztucznego lub folii samoprzylepnej. Symbol i obwódki fotoluminescencyjne (luminancja: 160 mcd/m²).

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT g
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg 
ASR A1.3, BGV A8 i  
DIN 67510 
Gaśnica

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 30 00 277 562 6,90 ICZ9

nalepka 148 x 148 30 00 277 560 6,50 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg 
nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Gaśnica

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 90 00 477 562 6,90 ICZ9

nalepka 148 x 148 90 00 477 560 6,50 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT g
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg ASR 
A1.3, BGV A8 i DIN 67510
Gaśnica

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 x 200 30 00 277 563 8,90 ICZ9

nalepka 200 x 200 30 00 277 561 7,50 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg 
nowych ASR A1.3/ 
DIN EN ISO 7010 oraz DIN 67510
Gaśnica

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 x 200 90 00 477 563 8,90 ICZ9

nalepka 200 x 200 90 00 477 561 7,50 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg 
nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 
67510
Wąż gaśniczy

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 90 00 477 567 6,90 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT g
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg 
ASR A1.3, BGV A8 i DIN 67510 
Sygnalizator pożarowy (ręczny)

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

nalepka 148 x 148 30 00 277 577 6,50 IEZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg 
nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 
67510
Czujnik ppoż.

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

nalepka 148 x 148 90 00 477 577 6,50 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg 
nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 
67510
Wyjście pożarowe/drabina

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

nalepka 148 x 148 90 00 477 573 6,50 IEZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT
piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · wg 
nowych ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 oraz DIN 
67510 
 
Ta strzałka kierunkowa może być stosowana 
tylko w połączeniu z innym znakiem ochrony 
przeciwpożarowej
Wskazanie kierunku

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 90 00 477 580 6,90 ICZ9
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Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna
Drzwi przeciwpożarowe wg DIN 4066

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

folia 297 x 105 30 00 277 604 12,50 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna
Drzwi przeciwpożarowe muszą być zawsze zamknięte wg DIN 4066

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

folia 297 x 105 30 00 277 595 12,50 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna
Nie korzystać z windy w razie pożaru wg DIN 4066

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

folia 297 x 105 30 00 277 596 12,50 ICZ9

tworzywo sztuczne 297 x 105 30 00 277 597 13,70 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT g

piktogram i obwódka fotoluminescencyjna · ze znakiem bezpieczeństwa wg 
ASR A1.3, BGV A8
Regulamin ochrony przeciwpożarowej wg DIN 14096-1 część A

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 210 x 297 30 00 277 605 15,80 ICZ9

Znaki ochrony przeciwpożarowej HIGHLIGHT g

podłoże fotoluminescencyjne · ze znakiem bezpieczeństwa wg nowej 
normy ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Regulamin ochrony przeciwpożarowej wg DIN 14096 część A

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 210 x 297 90 00 477 605 16,00 IKZ9

folia 210 x 297 90 00 477 606 14,50 IKZ9

Tabliczka kątowa
bez opisu · może zostać oklejona dowolnym znakiem ochrony 
przeciwpożarowej i awaryjnym w formacie 148 x 148 mm · wymagane 
tabliczki z folii należy zamawiać oddzielnie

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 30 00 277 614 11,00 ICZ9

Tabliczka na wysięgniku
bez opisu · może zostać oklejona dowolnym znakiem ochrony 
przeciwpożarowej i awaryjnym w formacie 148 x 148 mm · wymagane 
tabliczki z folii należy zamawiać oddzielnie

Materiał Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 148 x 148 30 00 277 615 11,00 ICZ9
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Znak ostrzegawczy 
W znaczeniu aktualnych dyrektyw znak ostrzegawczy jest znakiem bezpieczeństwa, który ostrzega przed ryzykiem lub zagrożeniem. Powierzchnia 
podstawowa znaku ostrzegawczego jest wykonana w kolorze żółtym według DIN 5381 lub w żółci sygnałowej RAL 1003. Znak obrazkowy jest 
wykonany w kolorze czarnym oznakowania bezpieczeństwa według DIN 5381 lub w czerni sygnałowej RAL 9004. Powierzchnia znaku jest ograniczona 
dookoła fluorescencyjną krawędzią.  
 
Maksymalna odległość rozpoznawania tablic o zalecanej długości bocznej 200 mm wynosi 6 m.  
 
Z tworzywa sztucznego lub folii samoklejącej.

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed 
niebezpiecznym napięciem 
elektrycznym

Materiał Długość boku mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 650 4,40 ICZ9

nalepka 200 30 00 277 651 3,40 ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie o potencjalnym 
niebezpieczeństwie
W razie konieczności ogólne 
znaki ostrzegawcze należy 
uzupełnić szczegółowymi 
znakami dodatkowymi.

Materiał Długość boku mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 652 4,40 ICZ9

nalepka 200 30 00 277 653 3,40 ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed materiałami 
łatwopalnymi

Materiał Długość boku mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 654 4,40 ICZ9

nalepka 200 90 00 477 655 3,40 ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed 
substancjami szkodliwymi

Materiał Długość boku mm Nr art. EUR KO

nalepka 200 90 00 477 657 3,40 ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed 
substancjami żrącymi

Materiał Długość boku mm Nr art. EUR KO

nalepka 200 90 00 477 671 3,40 ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed wybuchową 
atmosferą

Materiał Długość boku mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 30 00 277 673 4,40 ICZ9

nalepka 200 30 00 277 674 3,40 ICZ9

Znak ostrzegawczy
zgodnie z nową normą ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010
Ostrzeżenie przed pojazdami 
transportu poziomego

Materiał Długość boku mm Nr art. EUR KO

tworzywo sztuczne 200 90 00 477 658 4,40 ICZ9

nalepka 200 90 00 477 659 3,40 ICZ9
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Plakietka podstawowa g

dla formatów naklejki kontrolnej do średnicy 30 mm · do wielokrotnego 
przyklejania · odporne na chemikalia · JS = 100 szt. w worku

Nr art. EUR KO

90 00 477 000 62,001) IXZ9
1) cena za JS

Roczna plakietka kontrolna
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich krótko- i 
średniookresowych interwałów kontrolnych · łatwe rozpoznawanie terminu 
kontroli · JS = 100 szt. w worku

Ø mm Okres kontroli Nr art. EUR KO

15 2018 90 00 477 007 32,001) ICZ9

30 2018 90 00 477 008 37,001) ICZ9

15 2019 90 00 477 009 32,001) ICZ9

30 2019 90 00 477 010 37,001) ICZ9
1) cena za JS

Plakietki kontrolne
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych 
interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w 
worku

Ø mm Okres kontroli Nr art. EUR KO

15 2018-2023 90 00 477 031 32,001) ICZ9

30 2018-2023 90 00 477 032 37,001) ICZ9

15 2019-2024 90 00 477 033 32,001) ICZ9

30 2019-2024 90 00 477 034 37,001) ICZ9
1) cena za JS

Plakietki kontrolne
idealna do znakowania wszystkich długookresowych interwałów kontrolnych ·  
szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w worku

Ø mm Okres kontroli Nr art. EUR KO

20 2018-2023 90 00 477 049 35,501) ICZ9

30 2018-2023 90 00 477 050 37,001) ICZ9

20 2019-2024 90 00 477 051 35,501) ICZ9

30 2019-2024 90 00 477 052 37,001) ICZ9
1) cena za JS

Plakietki kontrolne
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych 
interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w 
worku

Ø mm Okres kontroli Nr art. EUR KO

30 2018-2023 90 00 477 058 37,001) ICZ9

30 2019-2024 90 00 477 059 37,001) ICZ9
1) cena za JS

Plakietki kontrolne
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych 
interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w 
worku

Ø mm Okres kontroli Nr art. EUR KO

30 2018-2027 90 00 477 040 37,001) ICZ9

30 2019-2028 90 00 477 041 37,001) ICZ9
1) cena za JS

Roczna plakietka kontrolna do kabli
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych 
interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w 
worku

Okres kontroli Nr art. EUR KO

2018 90 00 477 016 54,001) ICZ9

2019 90 00 477 017 54,001) ICZ9
1) cena za JS

Plakietki kontrolne
folia samoprzylepna · idealna do znakowania wszystkich długookresowych 
interwałów kontrolnych · szerokie spektrum zastosowań · JS = 100 szt. w 
worku

Okres kontroli Nr art. EUR KO

2018-2027 90 00 477 064 54,001) ICZ9

2019-2028 90 00 477 065 54,001) ICZ9
1) cena za JS

Szczypce kontrolne do 

dziurkowania
do dziurkowania plakietek 
kontrolnych · niklowane

Długość mm Otwór Nr art. EUR KO

145 okrągłe / 3 mm 40 00 810 656 65,30 WK44

145 trójkąt / znak 2 40 00 810 657 80,40 WK44
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Stół do pakowania/stół roboczy
stabilna konstrukcja stołu · nogi stołu malowane proszkowo na kolor 
niebieski RAL 5017 · powierzchnia płyty powlekana jasnoszarym 
tworzywem sztucznym RAL 7035

Szerokość stołu mm Nr art. EUR KO

1600 90 00 486 270 229,00 IR76

2000 90 00 486 273 255,00 IR76

System nadbudowy do stołu do pakowania
magazyn w nadbudowie z 8 miejscami wtykowymi na kartony · przyrząd 
do rozwijania między podłużnicami do przechowywania rolek papieru i 
folii (maks. średnica rolki 30 cm, maksymalny ciężar rolki 20 kg) · półka 
o głębokości 23 cm · nadaje się do wszystkich stołów do pakowania o 
szerokości 1600 mm i 2000 mm

Szerokość w świetle mm Nr art. EUR KO

1435 90 00 486 271 309,00 IR76

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

System nadbudowy do stołu do pakowania
magazyn w nadbudowie z 8 miejscami wtykowymi na kartony · przyrząd 
do rozwijania między podłużnicami do przechowywania rolek papieru i 
folii (maks. średnica rolki 30 cm, maksymalny ciężar rolki 20 kg) · półka o 
głębokości 23 cm · bezpieczny przyrząd tnący o szerokości cięcia 1,25 m · 
pod blatowy przyrząd do rozwijania papieru i folii (maks. średnica rolki 75 
cm, maksymalny ciężar rolki 100 kg) · nadaje się do wszystkich stołów do 
pakowania o szerokości 1600 mm i 2000 mm

Szerokość w świetle mm Nr art. EUR KO

1435 90 00 486 272 425,00 IR76

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stół do pakowania - zestaw
stabilna konstrukcja stołu · nogi stołu malowane proszkowo na kolor 
niebieski RAL 5017 · powierzchnia płyty powlekana jasnoszarym 
tworzywem sztucznym RAL 7035 · magazyn w nadbudowie z 8 miejscami 
wtykowymi na kartony · przyrząd do rozwijania między podłużnicami 
do przechowywania rolek papieru i folii (maks. średnica rolki 30 cm, 
maksymalny ciężar rolki 20 kg) · półka o głębokości 23 cm

Szerokość stołu mm Nr art. EUR KO

1600 90 00 486 276 515,00 IJZ9

2000 90 00 486 278 539,00 IJZ9

90 00 486 276
zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stół do pakowania - zestaw
stabilna konstrukcja stołu · nogi stołu malowane proszkowo na kolor 
niebieski RAL 5017 · powierzchnia płyty powlekana jasnoszarym 
tworzywem sztucznym RAL 7035 · magazyn w nadbudowie z 8 miejscami 
wtykowymi na kartony · przyrząd do rozwijania między podłużnicami do 
mocowania rolek papieru i folii (maks. średnica rolki 30 cm, maksymalny 
ciężar rolki 20 kg) · półka o głębokości 23 cm · bezpieczny przyrząd tnący o 
szerokości cięcia 1,25 m · pod blatowy przyrząd do rozwijania papieru i folii 
(maks. średnica rolki 75 cm, maksymalny ciężar rolki 100 kg)

Szerokość stołu mm Nr art. EUR KO

1600 90 00 486 277 625,00 IJZ9

2000 90 00 486 279 649,00 IJZ9
90 00 486 277
zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Rozwijarka do taśmy
do taśm ściągających o śr. wewnętrznej 
rdzenia 76 mm lub 200 mm · do użytku 
przenośnego i stacjonarnego · z półką na 
klamry zaciskowe i napinacz

Do Ø rdzenia 
wewnętrznego mm

Wersja Nr art. EUR KO

 76 przenośny 90 00 487 654 89,00 IEZ9

 76 przestawny 90 00 487 655 121,50 IEZ9

200 przestawny 90 00 487 656 169,00 IEZ9

90 00 487 655

90 00 487 654

zestaw do opasywania
w komplecie: po 1 rolce taśmy poliestrowej o 
odpowiedniej szerokości (patrz tabela), spinki 
fosforanowane, karton 1000 sztuk,  
1 napinacz do taśmy 9-20 mm, 1 odwijacz 
taśmy, przenośny, do rdzeni o średnicy 76 mm

Szer. taśmy 
mm

Dł. taśmy m Siła naciągu 
liniowa daN

Nr art. EUR KO

13 1100 375 90 00 487 670 269,00 IKZ9

16  550 450 90 00 487 671 279,00 IKZ9

19  500 750 90 00 487 672 299,00 IKZ9

Taśma opasująca
idealna do wielu zastosowań, uniwersalna ·  
poziome i pionowe ułożenie włókien 
poliestrowych zapewnia niezwykle wysoką 
wytrzymałość i zapobiega strzępieniu się 
końców taśmy · idealna do bezpiecznego 
transportu ciężkich ładunków · Ø otworu pod 
gwint 76 mm

Szero- 
kość  
mm

Grub- 
ość  
mm

Dług- 
ość  
biegu m

Siła 
zrywająca 
ok. kg

Nr art. JS EUR KO

13 0,9 1100  375 90 00 487 640  + 3 69,001) IKZ9

16 0,9  850  450 90 00 487 641  + 3 68,001) IKZ9

19 0,9  500  750 90 00 487 642  + 3 65,001) IKZ9

25 0,9  500 1000 90 00 487 643  + 3 67,001) IKZ9
1) cena za rolkę

Taśma opasująca
bardzo prosta obsługa taśm dzięki dużej 
sztywności i elastyczności · taśma składa 
się z równolegle ułożonych pojedynczych 
włókien poliestrowych, powleczonych 
polipropylenem, co zapewnia ochronę 
taśmy przed ostrymi krawędziami i silnym 
tarciem i jest optymalna do stosowania na 
produktach o chropowatych krawędziach i 
powierzchniach · Ø otworu pod gwint 200 mm

Szero- 
kość  
mm

Grub- 
ość  
mm

Dług- 
ość  
biegu m

Siła  
zrywająca 
ok. kg

Nr art. JS EUR KO

13 0,9 1100 300 90 00 487 644  + 2 84,001) IKZ9

16 0,9  850 425 90 00 487 645  + 2 83,001) IKZ9

19 0,9  500 625 90 00 487 646  + 2 70,501) IKZ9
1) cena za rolkę

Taśma opasująca
nici poliestrowe łączone gorącym klejem (klej HotMelt) · 
optymalnie przystosowana do bezpiecznego transportu 
ciężkich ładunków · Ø otworu pod gwint 76 mm · JS = 2 
rolki · zaleca się stosowanie spinek ocynkowanych

Szero- 
kość  
mm

Grub- 
ość  
mm

Dług- 
ość  
biegu m

Siła  
zrywająca  
ok. kg

Nr art. JS EUR KO

16 0,9 850 450 90 00 487 619 2 58,90 IKZ9

19 0,9 600 550 90 00 487 618 2 57,80 IKZ9

Spinka
stal ocynkowana · dla taśm kompozytowych i o strukturze nici · JS = 
zawartość kartonu

Szerokość 
mm

Grubość 
drutu mm

Zawartość 
kartonu szt.

Nr art. EUR KO

13 3,3 1000 90 00 487 648 44,00 IUZ9

16 3,5 1000 90 00 487 649 59,00 IUZ9

19 3,8 1000 90 00 487 650 82,00 IUZ9

25 5,0  500 90 00 487 651 89,00 IUZ9

Spinka
stal, fosforanowana · dla taśm opasujących z tkanego poliestru · JS = 
zawartość kartonu

Szerokość 
mm

Grubość 
drutu mm

Zawartość 
kartonu szt.

Nr art. EUR KO

13 3,3 1000 90 00 487 621 48,10 IUZ9

16 3,5 1000 90 00 487 622 62,40 IUZ9

19 3,8 1000 90 00 487 623 92,70 IUZ9

25 5,0  500 90 00 487 624 102,00 IUZ9

Zacisk taśmowy
do taśm ściągających

Do szerokości taśmy mm Nr art. EUR KO

9-20 90 00 487 652 89,00 IUZ9

9-25 90 00 487 653 109,00 IUZ9
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Nr art. 10 00 139 002 10 00 139 003 10 00 139 004

Szerokość mm 13 16 19

Grubość mm 0,5 0,5 0,5

Długość biegu m/100 kg 2016 1600 1347

Siła zrywająca ok. kg 540 680 810

Wydłużenie % 3 3 3

Waga pierścienia kg 20 25 28

Taśma stalowa opakowaniowa
walcowana na zimno · z zaokrąglonymi krawędziami · woskowana · 
nawijanie na krążki · Wewn. Ø 300 mm 
 
JS = kg (związane 2 obręcze)

Nr art. JS EUR KO

10 00 139 002 40 242,301) IU91

10 00 139 003 50 232,401) IU91

10 00 139 004 56 232,401) IU91
1) cena za 100 kg

Klamry
do opakowaniowej taśmy stalowej · kształt-C · ocynkow. · JS = karton po 
3000 sztuk

Szerokość mm Długość mm Nr art. JS EUR KO

13 28 10 00 139 009 3000 30,901) IK91

16 28 10 00 139 010 3000 30,901) IK91

19 28 10 00 139 011 3000 32,201) IK91
1) cena za 1000 szt.

Zestaw folii stretch standardowy
System folii rozciągliwych o uniwersalnym 
zastosowaniu 
komisjonowanie · opinanie · pakowanie w wiązki 
małych części, etc. · samoprzylepna · w pełni 
nadaje się do recyklingu · odporność na rozerwanie ·  
przeźroczysta 
W komplecie: 1 rurka stalowa odwijarki · 6 rolek 
folii stretch 20 um, szerokość 450 mm · rolka o 
długości 300 m

Nr art. EUR KO

90 00 487 265 99,00 IBZ9

Rozwijarka do folii standardowa
prosty i niedrogi wariant · wytrzymała rurowa 
konstrukcja stalowa · ergonomiczna konstrukcja ·  
zapewnia niemęczącą pracę · zintegrowany 
hamulec folii, nadaje się do folii stretch 450 mm i 
500 mm szerokości 
 
Zestaw nie obejmuje folii rozciągliwej

Waga kg Nr art. EUR KO

1,5 90 00 487 256 51,50 IC10

Specjalny zestaw folii stretch
System folii rozciągliwych o uniwersalnym zastosowaniu 
komisjonowanie · opinanie · pakowanie w wiązki małych części, etc. · 
samoprzylepna · w pełni nadaje się do recyklingu · odporność na  
rozerwanie · przeźroczysta 
W komplecie: 1 rurka stalowa odwijarki · 6 rolek folii stretch 20 um, 
szerokość 450 mm · rolka o długości 300 m

Nr art. EUR KO

90 00 487 253 118,00 IXZ9

Rozwijarka do folii
wytrzymała rurowa konstrukcja stalowa · ergonomiczna konstrukcja · 
zapewnia niemęczącą pracę · zintegrowany hamulec folii, nadaje się do folii 
stretch 450 mm i 500 mm szerokości 
 
Zestaw nie obejmuje folii rozciągliwej

Waga kg Nr art. EUR KO

1,3 90 00 487 252 65,00 ICE4

Folia Stretch, rozciągliwa
rolka 300 m · zapewnia ochronę przed uszkodzeniami podczas transportu ·  
optymalna ochrona ładunku przed brudem i wilgocią · wszechstronne 
zastosowanie · folia trójwarstwowa · wysoka elastyczność · szczególnie 
wytrzymała · optymalna przyczepność · przeźroczysta

Grubość µm Szerokość mm Nr art. JS EUR KO

17 450 90 00 487 257  + 6 12,101) IEZ9

20 450 90 00 487 255  + 6 14,601) IEZ9

23 450 90 00 487 263  + 6 17,501) IEZ9

17 500 90 00 487 262  + 6 15,101) IEZ9

20 500 90 00 487 258  + 6 15,701) IEZ9

23 500 90 00 487 259  + 6 18,901) IEZ9
1) cena za rolkę

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Folia Stretch, rozciągliwa
rolka 300 m · kolor czarny

Grubość µm Szerokość mm Nr art. JS EUR KO

20 500 90 00 487 264  + 6 20,201) IEZ9
1) cena za rolkę

Folia Stretch, rozciągliwa
rolka 600 m · wstępnie rozciągnięta na 8 um · przeźroczysta · rdzeń  
Ø 50 mm

Szerokość mm Nr art. JS EUR KO

430 90 00 487 254  + 6 13,201) IEZ9
1) cena za rolkę

Dyspenser do taśmy
do foli rozciągliwej mini  ·z uchwytem z tworzywa sztucznego · z 
hamulcem · bez folii na rolce · do profesjonalnego użytkowania
System folii rozciągliwych o uniwersalnym zastosowaniu 
komisjonowanie · opinanie · pakowanie w wiązki małych części, etc.

Nr art. EUR KO

90 00 487 261 8,50 IA12

Folia Stretch, rozciągliwa
rolka o długości 300 m · przeźroczysta  · odporność na rozerwanie · w pełni 
nadaje się do recyklingu · folia samoprzylepna

Grubość µm Szerokość mm Nr art. JS EUR KO

20 100 90 00 487 260  + 20 3,501) IEZ9
1) cena za szt.

Pokrywa termokurczliwa
przeźroczysta  · ze zgrzewem bocznym · grubość 125 um

Dł. x szer. x wys. mm Nr art. JS EUR KO

1250 x 850 x 1250 90 00 487 290  + 25 3,501) IX12

1250 x 850 x 1500 90 00 487 291  + 25 3,901) IX12
1) cena za szt.

Koc do pakowania
solidne pokrycie opakowaniowe meblowe z pikowanej włókniny igłowanej  · 
350 g/m²

Szer. x dł. mm Nr art. EUR KO

1500 x 2000 90 00 487 351 6,20 ICZ9

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów
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Nr art. 90 00 495 023

Zakres pomiarowy °C - 33 do 500

Stosunek pomiarowy 12:1

Klasa lasera 2

Baterie 2 x typ AAA

Termometr na podczerwień
bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni obiektów, w tym obiektów 
gorących, niebezpiecznych lub trudno dostępnych · nie nadaje się do 
powierzchni lustrzanych · laserowy celownik dokładnie wskazujący 
miejsce pomiaru · czas pomiaru 1 sek. · wskazanie temperatury aktualnej, 
minimalnej i maksymalnej · funkcja HOLD/MAKS/MIN/LOCK/DIF/AVG ·  
ostrzeżenie o przekroczeniu lub nieosiągnięciu limitu temperatury 
ustawionego przez użytkownika · podświetlenie tła · możliwość  
przełączania °C/°F · ustawiany współczynnika emisyjności · wejście na 
termoelement 
W komplecie: termometr na podczerwień, baterie

Nr art. EUR KO

90 00 495 023 104,00 IC38

Nr art. 90 00 495 037

Zakres pomiarowy °C - 60 do 1000

Stosunek pomiarowy 50:1

Klasa lasera 2

Baterie 2 x typ AAA

Termometr na podczerwień g

bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni · nie nadaje się do 
powierzchni lustrzanych · najwyższa dokładność dzięki specjalnej 
precyzyjnej szklanej soczewce  ·< czas pomiaru 1 sekunda · podwójny 
wizjer laserowy (pokazuje rzeczywistą plamkę pomiarową) · duży 
wyświetlacz do równoczesnego wyświetlania wartości pomiarowej, 
maks./min. i wartości granicznych · możliwość przełączania °C/°F · laser 
celowniczy i oświetlenie tła · funkcja HOLD, MAKS, MIN, DIF, AVG · 
ustawiany współczynnik emisyjności · akustyczne i optyczne alarmy 
wartości granicznej · wejście dla czujnika termoelementu (dostępne na 
życzenie) · sprawdzany za pomocą 3 punktów pomiarowych (0 °C/ + 100 °C/ 
+ 450 °C)
W komplecie:  termometr na podczerwień, dowód kalibracji, walizka, 
baterie

Nr art. EUR KO

90 00 495 037 259,00 IC38

Nr art. 90 00 495 051

Zakres pomiarowy 0 do 100 cyfr

Waga g 240

Miernik wilgotności materiału g

do pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych · wystarczy 
dotknąć mierzonego obiektu kulką pomiarową · mierzy do głębokości  
40 mm · funkcja maks./min. · pojemnościowa zasada pomiaru · bateria 
blokowa 9 V w zestawie

Szer. x wys. x gł. mm Nr art. EUR KO

45 x 280 x 33 90 00 495 051 88,00 IR38

Termometr
maks./min. · elektroniczny · zakres pomiaru z zewnątrz: -50°C do +70°C ·  
zakres pomiaru wewnątrz: -10°C do +60°C · obudowa z tworzywa 
sztucznego · możliwość przełączania °C/°F · długość kabla ok. 3 m · do 
zawieszania lub ustawiania · w zestawie bateria 1x 1,5 V AAA

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

85 x 60 x 15 biały 90 00 495 042 13,50 IU38

Termometr
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · odporne na czynniki 
atmosferyczne · funkcja maks./min. · zakres pomiaru od -20°C do +70°C · 
przełączanie C/F · do zawieszania · w zestawie bateria 1,5 V AAA

Wys. x szer. x gł.  
mm

Kolor Waga  
g

Nr art. EUR KO

150 x 80 x 29 biały 120 90 00 495 027 14,50 IC38
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Termometr elektroniczny g

wewnętrzny · bezprzewodowy przesył temperatury zewnętrznej 
poprzez maksymalnie 3 nadajniki (maks. zasięg 100 m) · funkcja maks./
min. · godzina · zakres pomiaru z zewnątrz: od -40 °C do +60 °C · zakres 
pomiaru wewnątrz: od -10 °C do +60 °C · możliwość przełączania °C/°F · do 
zawieszania lub ustawiania · w kompl. 1 nadajnik zewnętrzny temperatury · 
nadajnik zewnętrzny wys. 127 x szer. 38 x gł. 18 mm

Wys. x szer. 
x gł. mm

Kolor Waga g Nr art. EUR KO

170 x 65 
x 35

srebrny me-
tallic/szary

166 90 00 495 030 22,50 IK38

Termometr elektroniczny g

z nadajnikiem 2-kanałowym dla bezprzewodowego przesyłu temperatury 
zewnętrznej (maks. 100 m) · wskazanie temperatury wewnętrznej i 
wilgotności wewnętrznej · funkcja maks./min. · zegar radiowy, data · zakres 
pomiaru z zewnątrz: -40°C do +60°C · zakres pomiaru wewnątrz: -10°C do 
+60°C · możliwość przełączania °C/°F · wilgotność powietrza 1% do 99% ·  
strefa czasowa ± 12 godz. · do zawieszania lub ustawiania · w kompl.  
1 nadajnik zewnętrzny temperatury · nadajnik zewnętrzny: wys. 128 x szer. 
41 x gł. 23 mm 

Wys. x szer. 
x gł. mm

Kolor Waga g Nr art. EUR KO

144 x 81 
x 66

srebrny me-
tallic/szary

165 90 00 495 031 38,70 IK38

Radiowa stacja pogodowa g

aktualna profesjonalna prognoza regionalnej pogody bezpośrednio na 
Twoją stację · prognoza pogody na dziś, od ustawionej godziny przejście 
na następny dzień · dokładna wizualizacja z 24 różnymi symbolami 
pogodowymi · wyświetlanie przewidywanych najwyższych i najniższych 
wartości na każdy dzień · prawdopodobieństwo deszczu · liczba 
słonecznych godzin w ciągu dnia · przekazywanie temperatury zewnętrznej 
drogą radiową na odległość do 100 metrów · godzina i data · zakres pomiaru 
temperatury wewnętrznej 0 °C do +60 °C · zakres pomiaru temperatury 
zewnętrznej -40 °C do +60 °C
w kompl. nadajnik zewnętrzny
Wskazówka: Tylko na teren Niemiec!

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

145 x 92 x 30 szaro-srebrny 90 00 495 045 33,00 IC38

Radiowa stacja pogodowa g

aktualna profesjonalna prognoza regionalnej pogody bezpośrednio na Twoją 
stację · z 4-dniowym wyprzedzeniem (bieżący dzień i 3 dni) · prognoza z 
wskaźnikami za pomocą symboli dla wszystkich 4 pór dnia (przedpołudnie, 
popołudnie, wieczór, noc) · z wyświetlaniem przewidywanych najwyższych 
i najniższych wartości na każdy dzień · wskazanie godziny, daty, godziny 
budzenia i temperatury wewnętrznej · przekazywanie temperatury 
zewnętrznej drogą radiową na odległość do 100 metrów
z nadajnikiem zewnętrznym i bateriami 2 x C dla odbiornika i 2 x AA dla 
nadajnika
Wskazówka: Tylko na teren Niemiec!

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

146 x 146 x 50 srebrny metallic/
szary

90 00 495 044 61,50 IC38

Termo higrometr g

z funkcją rejestratora danych do monitorowania temperatury (0°C 
do +50°C, dokładność ± 1°C) i wilgotność (1 % do 99 %, dokładność 
± 3% od 35 % do 75 %) · wyświetlanie punktu rosy, najwyższych i 
najniższych wartości z godziną i datą zapisu · ostrzeżenie o przekroczeniu 
lub nieosiągnięciu limitu temperatury i wilgotności ustawionych przez 
użytkownika · funkcja zdarzenia alarmowego · rejestr danych zapisujący do 
50.000 rekordów · przywołanie za pomocą wyświetlacza · zegar radiowy z 
sekundami, datą, strefą czasową, ±12 godz. · możliwość przełączania °C/°F

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

107 x 83 x 21 biały/szary 90 00 495 028 39,90 IC38

Termo higrometr g

z funkcją rejestratora danych do monitorowania temperatury (0°C 
do +50°C, dokładność ± 1°C) i wilgotność (1 % do 99 %, dokładność 
± 3% od 35 % do 75 %) · wyświetlanie punktu rosy, najwyższych i 
najniższych wartości z godziną i datą zapisu · ostrzeżenie o przekroczeniu 
lub nieosiągnięciu limitu temperatury i wilgotności ustawionych przez 
użytkownika · funkcja zdarzenia alarmowego · rejestr danych zapisujący do 
50.000 rekordów · przywołanie za pomocą wyświetlacza lub na komputerze 
z interfejsem USB · wyjście przełączające · zegar radiowy z sekundami, 
datą, strefą czasową, ±12 godz. · możliwość przełączania °C/°F · w zestawie 
baterie 3 x 1,5 V AA, oprogramowanie PC i przekaźnik USB · opcjonalne 
podłączanie do 8 zewnętrznych nadajników radiowych temperatury i 
wilgotności (brak w zestawie)

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

137 x 98 x 26 biały/szary 90 00 495 029 82,50 IC38
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Stacja pogodowa
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · obudowa aluminium / tworzywo 
sztuczne · ze szklaną pokrywą · barometr, termometr i higrometr

Wys. x szer. x 
gł. mm

Kolor Waga g Nr art. EUR KO

215 x 145 x 70 srebrny/biały 500 90 00 495 041 29,80 IC38

Termometr
wskazanie maksimum-minimum · obudowa z tworzywa sztucznego · z 
przyciskiem · bezrtęciowy

Wys. x szer. x 
gł. mm

Zakres pomi-
arowy °C

Kolor Nr art. JS EUR KO

232 x 80 x 32 -50 do 50 biały 90 00 495 070  + 5 9,501) IE38
1) cena za szt.

Termometr pokojowy
buk, naturalny, lakierowany

Wys. x szer. 
x gł.  
mm

Zakres 
pomia-
rowy °C

Kolor Nr art. JS EUR KO

206 x 35 x 15 -30 do 50 naturalne 90 00 495 050  + 10 2,501) IE38
1) cena za szt.

Termometr okienny
z tworzywa sztucznego  · do naklejania na szybę zewnętrzną · odpowiedni 
do wszystkich typów okien

Ø  
mm

Zakres pomia-
rowy °C

Głębokość 
mm

Nr art. JS EUR KO

75 -50 do 50 17 90 00 495 064  + 10 2,501) IE38
1) cena za szt.

Termometr okienny
z metalu, obrotowy

Wys. x szer. 
x gł. mm

Zakres pomi-
arowy °C

Kolor Nr art. JS EUR KO

200 x 23 
x 28

-50 do 50 biały/sre-
brny

90 00 495 060  + 10 3,901) IE38

1) cena za szt.

Termo higrometr
z mosiężną obręczą

Ø mm Zakres pomiarowy % Kolor Nr art. JS EUR KO
100 0 do 40°C /  

powietrze 15-99
biały 90 00 495 090  + 5 12,001) IE38

1) cena za szt.
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Gablota wystawowa
gablota do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków  · 
aluminiowa konstrukcja, anodowana w kolorze srebrnym · z zaokrąglonym 
profilem · do montażu na ścianie · tablica magnetyczna, biała ściana tylna 
(w tym 4 magnesy) · Głębokość montażowa 30 mm · otwierane do kąta 
90° drzwi ze szlifowanego szkła hartowanego (wersja na 16 stron ze szkła 
akrylowego) · zamek zabezpieczający z 2 kluczami

Liczba  
arkuszy  
DIN A4

Powierzchnia 
widziana 
szer. x wys. 
mm

Wymiary 
zewnętrzne 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

 8 = 2 x 4 840 x  590 930 x  680 90 00 493 002 285,00 IKF4

16 = 2 x 8 840 x 1185 930 x 1275 90 00 493 003 362,00 IKF4

zestaw nie obejmuje zawartości

Gablota wystawowa z drzwiczkami przesuwnymi
gablota do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków  · 
aluminiowa konstrukcja, anodowana w kolorze srebrnym · z zaokrąglonym 
profilem · do montażu na ścianie · tablica magnetyczna, biała ściana tylna 
(w tym 4 magnesy) · głębokość montażowa 30 mm · drzwiczki przesuwne 
w czarnych prowadnicach z tworzywa sztucznego, ze szkła hartowanego · 
zamek z blokadą przesuwu szyby z 2 kluczami

Liczba 
arkuszy  
DIN A4

Powierzchnia 
widziana 
szer. x wys. 
mm

Wymiary 
zewnętrzne 
szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

 8 = 2 x 4  854 x 608  920 x  674 90 00 493 005 284,00 IKF4

12 = 3 x 4  889 x 884  955 x  950 90 00 493 006 317,00 IKF4

18 = 3 x 6 1284 x 984 1350 x 1050 90 00 493 007 377,00 IKF4

zestaw nie obejmuje zawartości

Stojak zaciskowy na rowery
do mocow. ściennego  ·konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo · uchwyt 
z pręta stalowego o przekroju okrągłym Ø 12 mm · otwór rozszerzony 
na zewnątrz · do normalnych kół (szerokość opony do 48 mm) · zalecany 
rozstaw kół 700 mm

Wys. x szer. x 
gł. mm

Ustawienie 
pałąka °

Liczba sta-
nowisk kół

Nr art. EUR KO

350 x 68 x 220 90 1 90 00 489 040 23,50 ICF4
350 x 68 x 220 45 1 90 00 489 041 26,00 ICF4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Stojak zaciskowy na rowery
do wbetonowania  ·konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo · uchwyt 
z pręta stalowego o przekroju okrągłym Ø 12 mm · otwór rozszerzony 
na zewnątrz · do normalnych kół (szerokość opony do 48 mm) · zalecany 
rozstaw kół 700 mm

Wys. x 
szer. x 
gł. mm

Wersja Usta-
wienie 
pałąka °

Liczba 
stano-
wisk kół

Nr art. EUR KO

780 x 68 
x 255

1-str. 90 1 90 00 489 225 33,50 IXF4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Stojaki z pałąkami do parkowania rowerów g

spawany · oszczędność miejsca dzięki parkowaniu rowerów naprzemiennie 
na dwóch poziomach · rozstaw osi 350 mm · stabilna, cynkowana ogniowo 
konstrukcja stalowa z solidnymi pałąkami z rurki okrągłej Ø 18 mm · 
rozstaw pałąka dla szerokości opony do 55 mm · nadaje się do połączenia 
szeregowego i mocowania do podłoża 

Liczba stanowisk kół Dł. x gł. mm Nr art. EUR KO
 3 1050 x 550 90 00 489 060 85,00 IRF4

 4 1400 x 550 90 00 489 061 99,00 IRF4

 5 1750 x 550 90 00 489 062 118,00 IRF4

 6 2100 x 550 90 00 489 063 138,00 IRF4

 8 2800 x 550 90 00 489 064 184,00 IRF4

10 3500 x 550 90 00 489 065 235,00 IRF4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

Stojaki z pałąkami do parkowania rowerów
przykręcany · oszczędność miejsca dzięki parkowaniu rowerów 
naprzemiennie na dwóch poziomach · rozstaw osi 350 mm · stabilna, 
cynkowana ogniowo konstrukcja stalowa z solidnymi pałąkami z rurki 
okrągłej Ø 18 mm · ewentualnie do jednostronnego lub dwustronnego 
ustawienia kół · rozstaw pałąka dla szerokości opony do 55 mm · nadaje się 
do połączenia szeregowego i mocowania do podłoża · rozłożone w kartonie, 
załączono śruby i instrukcję montażu · łatwy montaż

Wersja Liczba stanowisk 
kół

Dł. x gł.  
mm

Nr art. EUR KO

1-str.  2  700 x 550 90 00 489 020 63,00 IXF4
1-str.  3 1050 x 550 90 00 489 021 75,00 IXF4
1-str.  4 1400 x 550 90 00 489 022 93,00 IXF4
1-str.  5 1750 x 550 90 00 489 023 115,00 IXF4
1-str.  6 2100 x 550 90 00 489 024 135,00 IXF4
2-str. 10 1750 x 710 90 00 489 025 217,00 IXF4

2-str. 12 2100 x 710 90 00 489 026 255,00 IXF4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wysokość mm Szerokość mm Ø Maks. odstęp obserwacji m Waga kg Nr art. EUR KO
400  600 - 15  4,1 90 00 490 233 137,00 IC33
800  600 - 22  6,6 90 00 490 234 199,00 IC33
800 1000 - 27 10,8 90 00 490 235 318,00 IC33
- - 600 15  4,9 90 00 490 236 139,00 IC33
- - 800 22  7,2 90 00 490 237 199,00 IC33

Lustro drogowe
do użytku na zewnątrz i wewnątrz  ·do obserwacji przebiegów produkcyjnych i stanowisk roboczych z martwych 
punktów · do obserwacji z dwóch kierunków · kąt widzenia ok. 110 ° · powierzchnia lustrzana z odpornego na uderzenia 
akrylu (PMMA) · tylna ścianka i rama z białego, odpornego na uderzenia i na promieniowanie UV tworzywa sztucznego · z 
uchwytem na słupek, Ø 50-85 mm · łatwy montaż

Wysokość mm Szerokość mm Maks. odstęp obserwacji m Waga kg Nr art. EUR KO
400  600 15  4,3 90 00 490 230 139,00 IC33
600  800 22  6,8 90 00 490 231 211,00 IC33
800 1000 27 11,0 90 00 490 232 269,00 IC33

Lustro drogowe
do użytku na zewnątrz i wewnątrz · monitorowanie terenów przemysłowych, magazynów, hal zakładowych, 
skrzyżowań ulicznych, martwych punktów · kąt widzenia ok. 90 ° · tylna ścianka i rama z białego, odpornego na uderzenia 
i promieniowanie UV tworzywa sztucznego, z czerwonymi paskami odblaskowymi, powierzchnia lustrzana z odpornego 
na uderzenia akrylu (PMMA) · z uchwytem na słupek, Ø 50-85 mm · łatwy montaż

Nr art. EUR KO
90 00 490 240 65,00 IK33

Ramię naścienne
do mocowania luster na ścianie
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Lustro kontrolne / bezpieczeństwa
wewnętrzny · monitorowanie kradzieży w sklepach i halach fabrycznych, 
obszarach kasowych · tylna ściana czarna, lustro z polymiru, nietłukące · 
uchwyt: w wersji Ø 400 i 600 mm na ścianę i sufit, w wersji Ø 800 mm na 
ścianę i słupek, Ø 60-90 mm 

Ø  
mm

Maks. odstęp 
obserwacji m

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

400  4 1 90 00 490 212 74,80 IXF7
600  8 3 90 00 490 213 101,00 IXF7
800 15 5 90 00 490 214 213,00 IXF7

Lustro bezpieczeństwa / komunikacyjne
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · do sprawdzania w dwóch 
kierunkach, kąt widzenia ok. 90° · obserwacja ruchu w magazynie, halach 
fabrycznych i na terenach przemysłowych, martwych punktów i naroży · 
lustro z polymiru, nietłukące się i odporne na warunki pogodowe · tylna 
ścianka i rama z żółtego tworzywa sztucznego z czarnymi paskami · z 
uchwytem na ścianę i słupek, Ø 60-90 mm

Wys. x szer. 
mm

Maks. odstęp 
obserwacji m

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

400 x 600  9 10 90 00 490 215 230,50 IXF7
600 x 800 20 17 90 00 490 216 369,50 IXF7

Lustro bezpieczeństwa / komunikacyjne
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz · do sprawdzania w dwóch 
kierunkach, kąt widzenia ok. 90° · obserwacja ruchu w magazynie, halach 
fabrycznych i na terenach przemysłowych, martwych punktów i naroży · 
lustro z polymiru, nietłukące się i odporne na warunki pogodowe · tylna 
ścianka i rama z żółtego tworzywa sztucznego z czarnymi paskami · z 
uchwytem na ścianę i słupek, Ø 60-90 mm

Ø mm Maks. odstęp 
obserwacji m

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

600 11 11 90 00 490 219 246,50 IXF7

Lusterko wózka widłowego
na przód · do monitorowanie martwych narożników i kątów · wyjątkowo 
szeroki kąt widzenia zapewnia panoramiczny widok 180 stopni · niełamliwa · 
odporne na warunki pogodowe i wandalizm · z uchwytem · łatwy montaż
Spełniają warunki europejskiej dyrektywy 98/37 WE

Wys. x szer. x 
gł. mm

Maks. odstęp 
obserwacji m

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

151 x 288 x 68 1 1 90 00 490 220 104,80 IKF7

Lusterko wózka widłowego
na tył · do monitorowanie martwych narożników i kątów · wyjątkowo 
szeroki kąt widzenia zapewnia panoramiczny widok 180 stopni · niełamliwa · 
wersja bardzo wytrzymała · z uchwytem · łatwy montaż
Spełniają warunki europejskiej dyrektywy 98/37 WE

Wys. x szer. x 
gł. mm

Maks. odstęp 
obserwacji m

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

128 x 258 x 39 1 0,7 90 00 490 221 65,60 IKF7

Lustro obserwacyjne
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz  ·bardzo szeroki kąt widzenia 
(ok. 180°) umożliwiający obserwację 3 kierunków · możliwość 
zastosowania we wszystkich niebezpiecznych miejscach, takich jak wąskie 
ulice, wyjazdy czy parkingi oraz do zabezpieczenia przed kradzieżami na 
obszarze sklepów i hal magazynowych · Lustro nietłukące, odporne na 
warunki atmosferyczne i akty wandalizmu · możliwość ustawienia 
w pozycji poziomej lub pionowej · z uchwytem na ścianę i słupek,  
Ø 60-90 mm

Wys. x szer. x 
gł. mm

Maks. odstęp 
obserwacji m

Waga  
kg

Nr art. EUR KO

220 x 440 x  75 4 2,0 90 00 490 224 155,00 IXF7
300 x 600 x 100 6 4,0 90 00 490 225 182,50 IXF7
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Mostki do węży i kabli
dla węży i kabli o średnicy do Ø 40 mm · do zabezpieczenia węży lub 
kabli, które nie są ułożone trwale · mocowanie nie wymagane · z pełnej 
gumy

Dł. x szer. x wys. 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

1200 x 210 x 65 żółty 90 00 480 230 89,00 IX33
1200 x 210 x 65 czarny 90 00 480 231 89,00 IX33

Słupek parkingowy składany
przechylany · stal, cynkowana ogniowo, Ø 48 mm · zamykana na kłódkę, 
zamykanie różnymi kluczami · płyta podstawy przykręcana (z materiałem do 
mocowania) · szerokość całkowita 850 mm, wysokość nad podłogą 455 mm

Ø mm Szerokość mm Nr art. EUR KO
48 850 90 00 490 029 99,00 IXH5

Słupek parkingowy składany
stal, cynkowana ogniowo · przechylny i zamykany z cylindrem profilowym, 
z 3 kluczami, każdy zamek ma własny klucz · płyta podstawy przykręcana 
(bez materiału do mocowania) · działanie sygnalizacyjne dzięki folii 
odblaskowej

Wersja Ø  
mm

Szerokość 
mm

Nr art. EUR KO

przechylany, do 
przykręcania

60/40 760 90 00 490 019 149,00 ICH5

Słupek ograniczający
okrągły, Ø 75 mm · przechylny i zamykany z cylindrem profilowym, z 3 
kluczami, każdy zamek ma własny klucz · z cokołem ze specjalnego odlewu 
do mocowania kołkami (bez materiału do mocowania) · z czerwonymi 
paskami odblaskowymi

Materiał Wysokość po-
nad podłożem 
mm

Rodzaj mo-
cowania

Nr art. EUR KO

aluminium 900 przechylany, 
do mocowa-
nia kołkami

90 00 490 081 148,00 IXH5

Słupek ograniczający
okrągły Ø 76 mm · ocynkowany ogniowo i powlekany proszkowo kolor 
biały, RAL 9010 HR · z 3 czerwonymi odblaskowymi pasami

Wysokość ponad 
podłożem mm

Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO

900 do wbetonowania 91 92 490 071 78,00 IXH5
900 z zamkiem 

trójkątnym i tuleją
91 92 490 074 171,00 IXH5

Słupek ograniczający
kwadratowy 70 x 70 mm · przechylny i zamykany, wersja ocynkowana ·  
z cylindrem profilowanym, z 3 kluczami, zamykany różnymi kluczami · z 
cokołem ze specjalnego odlewu do mocowania kołkami (bez materiału do 
mocowania) · z czerwonymi paskami odblaskowymi

Wysokość ponad 
podłożem mm

Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO

900 przechylany, do  
mocowania kołkami

90 00 490 124 176,00 ICH5

Słupek ograniczający
kwadratowy 70 x 70 mm · ocynkowany ogniowo i powlekany proszkowo 
kolor biały, RAL 9010 HR · z 3 czerwonymi odblaskowymi pasami

Wysokość ponad 
podłożem mm

Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO

900 z zamkiem 
trójkątnym i tuleją

91 92 490 117 179,00 IXH5
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Klucz trójkątny
wyprodukowany zgodnie z DIN 3223 · z odlewu stalowego, ocynk. · dł. 
ramienia trójkąta M12 20 mm

Nr art. EUR KO
90 00 490 110 11,50 ICH5

Klucz trójkątny
wyprodukowany zgodnie z DIN 3223 · z odlewu stalowego · przedni hak 
do otwierania zamków bezpieczeństwa na słupku, trójnik na końcu do 
odblokowania nakładek

Nr art. EUR KO
90 00 490 111 12,90 IKH5

Klucz trójkątny
wyprodukowany zgodnie z DIN 3222 · z szarego odlewu · przedni hak 
do otwierania zamków bezpieczeństwa na słupku, trójnik na końcu do 
odblokowania nakładek

Nr art. EUR KO
90 00 490 120 12,00 IX56

Słupek ograniczający
poliuretan · elastyczny słupek, który po najechaniu lub przejechaniu wraca 
do pozycji pierwotnej · do przykręcania, wraz z materiałem do mocowania 
(śruby i kołki)  

Kolor Wysokość ponad 
podłożem mm

Nr art. EUR KO

pomarańczowy/biały 750 90 00 490 020 51,00 IEG5
biały/czerwony 750 90 00 490 021 63,00 IEG5
czarny/żółty 750 90 00 490 022 51,00 IEG5
pomarańczowy/biały 1000 90 00 490 026 59,00 IEG5
biały/czerwony 1000 90 00 490 027 76,00 IEG5
czarny/żółty 1000 90 00 490 028 59,00 IEG5

Słupek ograniczający
polipropylen · słupek Ø 63 x wys. 1000 mm · 
noga    ·szybkie połączenie stopy ze słupkiem dzięki 
zamknięciu bagnetowemu · słupek czerwony z 2 białymi, 
odblaskowymi paskami · z uchem w głowicy słupka

Kolor Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO
czerwony/biały do ustawiania ze 

stopą sześciokątną
90 00 490 023 26,00 ICG5

żółty/czarny do ustawiania 90 00 480 220 27,00 ICG5

Zestaw słupków ograniczających
polipropylen · słupek Ø 63 x wys. 1000 mm · stopa 370 x 75 mm · szybkie 
połączenie stopy ze słupkiem dzięki zamknięciu bagnetowemu · słupek 
czerwony z 2 białymi, odblaskowymi paskami  · z uchem w głowicy słupka

Kolor Nr art. EUR KO
czerwony/biały 90 00 490 018 166,00 IBG5

Żółta/czarna 90 00 480 221 166,00 IBG5

Łańcuch odgradzający
polipropylen · profil płaski 11 x 9 mm · długość 3 m · Waga 0,41 kg · z 
dwoma uniwersalnymi hakami 

Kolor Grubość łańcucha 
mm

Nr art. EUR KO

czerwony/biały 9 90 00 490 024 9,50 ICG5
żółty/czarny 9 90 00 480 222 9,50 ICG5

Krata odgradzająca
do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków · dzięki 
16 ruchomym elementom możliwość łatwego stosowania w pożądanym 
obszarze zagrożeń - jako zamknięcie proste, wygięte lub po obwodzie · 
2 bezśladowe krążki jezdne umożliwiają w stanie zamkniętym szybkie 
przemieszczenie i użycie · żółta, z polietylenu · długość 4 m po całkowitym 
rozłożeniu · wys. 1000 x szer. 600 x gł. 350 mm

Szero- 
kość  
mm

Wyso- 
kość  
mm

Głębo- 
kość  
mm

Materiał Kolor Nr art. EUR KO

600 1000 350 polietylen żółty 90 01 477 000 489,00 ICE2
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Punktowy element odblaskowy
z polipropylenu · kolor żółty · z biało-czerwonymi odblaskami · do trwałego 
oznakowania · z gwoździami-druciakami · JS = 10 sztuk

Szer. x dł. x wys. mm Nr art. EUR KO

120 x 140 x 25 90 00 490 030 24,90 IXG5

Próg kierujący
z polipropylenu · wysoka skuteczność sygnału dzięki odblaskowym paskom ·  
bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i temperaturę · dł. 1170 
x szer. 150 x wys. 50 mm · waga 2,4 kg · wraz z materiałem do mocowania 
(śruby i kołki)

Kolor Nr art. EUR KO

żółty 90 00 490 040 33,00 IKG5

biały 90 00 490 041 33,00 IKG5

Próg kierujący
PCW (podobne do gumy) · dobre działanie sygnalizacyjne dzięki 
odblaskowym paskom · odporny na olej i promienie UV oraz niewrażliwy 
na temperatury · dł. 1000 x szer. 150 x wys. 60 mm · waga: 5,5 kg · wraz z 
materiałem do mocowania (śruby i kołki)

Wersja Kolor Nr art. EUR KO

z żółtymi paskami 
odblaskowymi

czarny 90 00 490 044 51,00 IKG5

Stoper koła
PCW (podobne do gumy) · idealny do frontalnego (ogranicznik koła) lub 
bocznego ograniczenia miejsc parkingowych · wysoka skuteczność sygnału 
dzięki jednostronnie odblaskowym paskom · odporny na olej i promienie UV 
oraz niewrażliwy na temperatury · dł. 500 x szer. 160 x wys. 100 mm · waga 
2,45 kg · wraz z materiałem do mocowania (śruby i kołki)

Wersja Kolor Nr art. EUR KO

z żółtymi paskami 
odblaskowymi

czarny 90 00 490 045 28,00 IKG5

Oznaczenie informacyjne
z paskami odblaskowymi · idealne do ograniczania zatoczek parkingowych 
lub dróg przejazdu · wys. 600 x szer. 260 x gł. 160 mm · próg kierujący, żółty 
z polipropylenu · paski refleksyjne, pomarańczowe z polietylenu · waga  
0,84 kg · wraz z materiałem do mocowania (śruby i kołki)

Nr art. EUR KO

90 00 490 042 23,00 IKG5



Pojemnik na odpady
blacha stalowa  · ocynk ogniowy · odpływ wody przez perforację 
w blaszanym dnie · do montażu na ścianie i słupku · w komplecie szyna 
mocująca i klucz

Ø x wys.  
mm

Zawartość  
l

Kolor Waga 
kg

Nr art. EUR KO

330 x 430 35 ocynkow. 5,1 90 00 491 045 93,00 IXA9

Kosz na odpady pełen

Kosz na odpady
z siatki drucianej zgrzewanej punktowo i wzmocnionej (2 mm), ocynkowanej ·  
wielkość oczka ok. 25 x 15 mm · korpus okrągły, z wieńcem blaszanym · z 4 
nóżkami z pręta okrągłego grubości 8 mm

Ø x wys. mm Zawartość l Nr art. EUR KO

400 x 600 75 91 94 491 020 76,50 IBZ9

500 x 600 118 91 94 491 021 89,50 IBZ9

Kosz na odpady
z siatki drucianej zgrzewanej punktowo i wzmocnionej, ocynkowanej · 
korpus półokrągły · dno (z otworami) i cokół kosza z blachy stalowej · do 
zawieszania lub montowania do szyny nr art. 91 94 491 023 lub stojak nr 
art. 91 94 491 024

Wys. x szer. x gł. mm Zawartość l Nr art. EUR KO

400 x 430 x 210 27 91 94 491 022 36,00 IBZ9

 dostawa bez szyny lub stojaka

Szyna mocująca
do mocowania przy murze · do kosza na śmieci art. nr 91 94 491 022 · z 
zamkiem i kluczem · stal

Nr art. EUR KO

91 94 491 023 29,00 IBZ9

Metalowy stojak mocujący
do wbetonowania · do kosza na śmieci art. nr 91 94 491 022 · ocynkow. · 
wysokość 1400 mm · z zamkiem i kluczem

Nr art. EUR KO

91 94 491 024 58,00 IBZ9

Uniwersalna obejma taśmowa
do pojemników na odpady · do mocowania do słupków · do mocowania 
potrzebne są 2 obejmy

Nr art. EUR KO

90 00 491 034 8,80 ICG1

9/180

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pojemnik na odpady
wg z DIN 30713 · odporny na uderzenia, stabilizowane na działanie UV 
tworzywo sztuczne · elementy metalowe zabezpieczone przed korozją ·  
z daszkiem przeciwdeszczowym · łatwy montaż na słupach, masztach 
i ścianach · w celu opróżnienia wystarczy otworzyć zamek kluczem 
trójkątnym (akcesorium) i wydobyć pojemnik, pociągając go do przodu

Wys. x szer. 
x gł. mm

Zawar- 
tość l

Kolor Waga  
kg

Nr art. EUR KO

650 x 395 
x 250

50 pomara- 
ńczowy

5,0 90 00 491 025 69,50 ICG1

650 x 395 
x 250

50 zielony 5,0 90 00 491 027 69,50 ICG1

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Klucze trójkątne
do pojemnika na odpady nr art. 90 00 491 025 i 90 00 491 027

Trójkąt mm Nr art. EUR KO

8 90 00 491 033 4,20 ICG1
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Słupek rurowy
rura stalowa, cynkowana ogniowo · do montażu wolno stojących 
pojemników na odpady, luster drogowych itp. · do zabetonowania lub 
zakopania · z zatyczką ochronną z tworzywa sztucznego

Długość mm Ø rury mm Nr art. EUR KO

1500 49 90 00 491 035 42,00 IKG1

zestaw bez lustra i bez zamocowania

Popielniczka
ze stali szlachetnej  · stojak z blachy stalowej powlekany na czarno · 
odporna na warunki pogodowe  profilowane zamknięcie zapobiega 
przedostawaniu się deszczu do środka · płytę dolną można przykręcić do 
podłoża · duża pojemność, łatwa do czyszczenia

Ø x wys. mm Materiał Nr art. EUR KO

394 x 1000 stal nierdzewna 90 00 491 234 273,00 ICE2

Popielniczka
z blachy stalowej i malowana na czarno · odporna na warunki pogodowe  
profilowane zamknięcie zapobiega przedostawaniu się deszczu do środka ·  
płytę dolną można przykręcić do podłoża · duża pojemność, łatwa do 
czyszczenia

Ø x wys. mm Materiał Nr art. EUR KO

394 x 1054 blacha stalowa 90 00 491 235 270,00 ICE2

Popielniczka
korpus z wytrzymałego polietylenu, odpornego na promieniowanie UV, 
czarny  · pojemnik wewnętrzny ze stali galwanizowanej · płytka do gaszenia 
papierosów ze stali nierdzewnej · płytę dolną można przykręcić do podłoża

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

1029 x 357 x 357 90 00 491 236 161,00 ICE2

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Popielniczka naścienna
z wysokiej jakości lakierowanej blachy stalowej, odporna na warunki 
atmosferyczne · w formacie skrzynki na listy do mocowania ściennego · 
popielniczkę naścienną można zablokować z boku za pomocą trójkąta, dzięki 
czemu jest ona odporna na wandalizm (klucz w komplecie)

Wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. EUR KO

285 x 232 x 62 srebrny 90 00 491 230 51,00 ICI5

Pojemnik na piach g

pojemnik szary z pomarańczową pokrywą z tworzywa sztucznego 
wzmacnianego włóknem szklanym, odporny na działanie promieni UV, 
trwale stabilny, odporny na korozję, odporny na działanie warunków 
atmosferycznych · zamek sprężynowy ze stali szlachetnej i samozamykający 
się · proste otwieranie z zewnątrz i od wewnątrz · nadaje się do układania w 
stosy z zamkniętą pokrywą - magazynowanie nie zabiera dużo miejsca 

Dł. x szer. x 
wys. mm

Zawartość l Wersja Nr art. EUR KO

890 x 600 
x 640

200 bez otworu 
odbiorczego

90 00 491 204 296,00 IX24

1210 x 820 
x 670

400 bez otworu 
odbiorczego

90 00 491 206 399,00 IX24

1210 x 820 
x 670

400 ze zsuwnią 90 00 491 207 450,00 IR24

Szufla
odporna na działanie promieniowania UV i praktycznie niezniszczalna łopata 
wykonana z polipropylenu (PP) · niewielki ciężar i wysoka odporność ·  
powierzchnia nie jest lepka i idealnie nadająca się do kontaktu z 
agresywnymi substancjami, jak np. sól drogowa

Długość  
mm

Kolor Wymiar tarczy  
mm

Nr art. EUR KO

310 pomara- 
ńczowy

190 x 140 x 75 91 90 491 280 11,00 IX24



Łopata uniwersalna
odporna na działanie promieniowania UV i 
praktycznie niezniszczalna łopata wykonana z 
polipropylenu (PP) · niewielki ciężar i wysoka 
odporność · powierzchnia nie jest lepka i idealnie 
nadająca się do kontaktu z agresywnymi 
substancjami, jak np. sól drogowa · uchwyt w 
kształcie D zapewnia ergonomię i efektywność 
pracy

Długość  
mm

Kolor Wymiar tarczy  
mm

Nr art. EUR KO

1050 pomara- 
ńczowy

350 x 260 x 80 91 90 491 283 50,50 IX24

Piaskarka
Rama kompozytowa · pojemnik z tworzywa sztucznego, żółty · koła 
gumowe, ogumienie pneumatyczne, z profilem zimowym · ze składaną 
nogą stojaka · do średnich powierzchni rozsypu · szerokość rozsypu 1-4 m ·  
6 poziomy rozsypywania z regulatorem ilości rozsypywania · Produkt 
dostarczany wstępnie zmontowany

Zawartość l Nr art. EUR KO

20 90 00 491 259 263,00 IB24

Piaskarka
Rama kompozytowa · pojemnik z tworzywa sztucznego, żółty · koła 
gumowe, ogumienie pneumatyczne, z profilem zimowym · ze składaną 
nogą stojaka · do średnich powierzchni rozsypu · szerokość rozsypu 1-4 m ·  
6 poziomy rozsypywania z regulatorem ilości rozsypywania · Produkt 
dostarczany wstępnie zmontowany

Zawartość l Nr art. EUR KO

35 90 00 491 260 326,00 IB24

Pojemnik na piach
o dużej wytrzymałości, z odpornego na działanie mrozu tworzywa 
sztucznego HDPE dla zakresu temperatur od -30°C do +70°C · kolor zielony ·  
pokrywa pomarańczowa · z ocynkowanymi listwami i zabezpieczeniem 
przed opadaniem · solidne zawiasy łączą przystosowaną do intensywnego 
użytkowania pokrywę z pojemnikiem · zamek z kłódką · ze względów 
technicznych związanych z transportem pokrywa nie została zamontowana

Zawartość  
l

Dł. x szer. x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

210 790 x 605 x 775 90 00 491 220 159,00 IX30

400 945 x 725 x 930 90 00 491 224 204,00 IX30

9/182

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Krzesło biurowe obrotowe
z mechanizmem zapewniającym stały kontakt z oparciem 
(bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie 
na siedząco · stabilna podstawa krzyżakowa z czarną osłoną z 
tworzywa sztucznego · oparcie ze zintegrowanym wsparciem 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa · płynna regulacja wysokości i kąta 
pochylenia oparcia · regulacja wysokości siedziska · ergonomiczne 
wklęsłe siedzisko z kształtową poduszką · obicie w 100 % z 
polipropylenu · powierzchnia siedziska szer. 450 x gł. 440 mm · 
wysokość siedziska 420-550 mm · wysokość oparcia 520 mm · 
kółka do miękkich podłóg 
  
Do samodzielnego montażu

Wersja Kolor tapicerki Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

z podparciem odcinka lędźwiowego antracytowy 420-550 90 00 482 860 69,00 IXG9

z podparciem odcinka lędźwiowego błękit królewski 420-550 90 00 482 861 69,00 IXG9

z podparciem odcinka lędźwiowego czarny 420-550 90 00 482 862 69,00 IXG9

Podłokietnik
kolor czarny · pasuje 
do biurowych krzeseł obrotowych nr art. 
90 00 482 860, 90 00 482 861, 90 00 482 862, 
90 00 482 900, 90 00 482 901 oraz 
90 00 482 902

Wersja Nr art. EUR KO

sztywny 90 00 482 865 30,601) IXG9
1) cena za parę

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi 
kółkami do twardych podłóg, z prędkością 
toczenia regulowaną w zależności od obciążenia · 
Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 795 13,50 IXG9

Krzesło biurowe obrotowe
z mechanizmem zapewniającym stały kontakt z oparciem 
(bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na 
siedząco · stabilna podstawa krzyżakowa z czarną osłoną z tworzywa 
sztucznego · ergonomiczne oparcie ze zintegrowanym podparciem 
odcinka lędźwiowego · z wyprofilowanym oparciem kręgosłupa 
i miednicy · szeroka okładzina mechanizmu przegubowego · obicie w 
100 % z polipropylenu · powierzchnia siedziska szer. 460 x gł.  
460 mm · wysokość siedziska 420-550 mm · wysokość oparcia 
580 mm · kółka do miękkich podłóg 
  
Do samodzielnego montażu

Wersja Kolor tapicerki Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

ze stykiem stałym czarny 420-550 90 00 482 805 99,00 IRG9

ze stykiem stałym antracytowy 420-550 90 00 482 806 99,00 IRG9

ze stykiem stałym błękit królewski 420-550 90 00 482 807 99,00 IRG9

Podłokietnik
kolor czarny · pasuje do 
biurowych krzeseł obrotowych 
nr art. 90 00 482 805, 
90 00 482 806, 90 00 482 807, 
90 00 482 900, 90 00 482 901 oraz 
90 00 482 902

Wersja Nr art. EUR KO

regulo-
wany

90 00 482 809 39,701) IXG9

1) cena za parę

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi 
kółkami do twardych podłóg, 
z prędkością toczenia regulowaną 
w zależności od obciążenia · Ø rolki 50 mm · 
zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 795 13,50 IXG9

Krzesło biurowe obrotowe
z mechanizmem zapewniającym stały kontakt z oparciem 
(bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na 
siedząco · stabilna podstawa krzyżakowa z czarną osłoną z tworzywa 
sztucznego · specjalne, płaskie siedzisko z zawiniętą krawędzią 
pod kolanami i wbudowanym wsparciem dla miednicy · oparcie 
ze zintegrowanym wsparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa i 
płynną regulacją wysokości · komfortowy mechanizm regulujący 
kąt pochylenia oparcia, zapewniający stały kontakt siedzącego z 
oparciem · obicie w 100% z polipropylenu · powierzchnia siedziska 
szer. 480 x gł. 480 mm · wysokość oparcia 580 mm · kółka do 
miękkich podłóg 
  
Do samodzielnego montażu

Wersja Kolor tapicerki Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

ze stykiem stałym błękit królewski 420-550 90 00 482 870 120,00 IXG9

ze stykiem stałym czarny 420-550 90 00 482 871 120,00 IXG9

Podłokietnik
kolor czarny · pasuje 
do biurowych krzeseł 
obrotowych 90 00 482 870 
oraz 90 00 482 871

Wersja Nr art. EUR KO

sztywny 90 00 482 875 50,501) IXG9
1) cena za parę

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi 
kółkami do twardych podłóg, 
z prędkością toczenia regulowaną 
w zależności od obciążenia · Ø rolki 
60 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 796 13,50 IXG9
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Krzesło biurowe obrotowe
z mechanizmem zapewniającym stały kontakt z oparciem (bez podłokietników) · do czynności 
wykonywanych głównie na siedząco · podstawa krzyżakowa z czarną osłoną z tworzywa sztucznego ·  
ergonomiczne oparcie pleców z oddychającą siatką (100 % poliestru) · wsparcie dla kręgów z 
płynną regulacja wysokości · oparcie regulowane na wysokość · obicie w 100 % z polipropylenu · 
powierzchnia siedziska szer. 480 x gł. 480 mm · wysokość siedziska 430-510 mm · wysokość oparcia 
550 mm · kółka do miękkich podłóg 
 
Do samodzielnego montażu

Wersja Kolor 
tapicerki

Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

z podparciem odcinka lędźwiowego czarny 430-510 90 00 482 900 129,00 IXG9

z podparciem odcinka lędźwiowego niebieski 430-510 90 00 482 901 129,00 IXG9

z podparciem odcinka lędźwiowego czerwony 430-510 90 00 482 902 129,00 IXG9

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do 
twardych podłóg, z prędkością toczenia 
regulowaną w zależności od obciążenia ·  
Ø rolki 50 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 795 13,50 IXG9

Krzesło biurowe obrotowe
z mechanizmem synchronicznym (bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na 
siedząco · krzyżak z czarnego tworzywa sztucznego · ergonomiczne oparcie z bocznymi poduszkami do 
unieruchomienia pleców · profilowane siedzisko z bocznymi poduszkami do unieruchomienia miednicy ·  
płynna regulacja wysokości · oparcie regulowane na wysokość · profilowane siedzisko z boczną 
kształtową poduszką · obicie oparcia 100 % poliester, siedzisko 80 % bawełna, 20% powierzchnia z PU ·  
powierzchnia siedziska szer. 480 x gł. 480 mm · wysokość siedziska 420-540 mm · wysokość oparcia 
550 mm · kółka do miękkich podłóg 
 
Do samodzielnego montażu

Wersja Kolor tapicerki Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

z technologią synchroniczną czarne/czarne 420-540 90 00 482 910 155,00 IXG9

z technologią synchroniczną czarny/szary 420-540 90 00 482 911 155,00 IXG9

z technologią synchroniczną niebieski/czarny 420-540 90 00 482 912 155,00 IXG9

Podłokietnik
czarny ∙ pasuje do biurowych krzeseł 
obrotowych nr art. 90 00 482 910, 
90 00 482 911, 90 00 482 912

Wersja Nr art. EUR KO

sztywny 90 00 482 915 28,501) IXG9

regulowany 90 00 482 916 44,501) IXG9
1) cena za parę

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do 
twardych podłóg, z prędkością toczenia 
regulowaną w zależności od obciążenia · Ø rolki 
60 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 796 13,50 IXG9

Krzesło biurowe obrotowe
z technologią automatycznej synchronizacji (z podłokietnikami) ∙ z automatyczną regulacją siły 
sprężyny zależną od masy ciała, możliwość zablokowania w najbardziej wysuniętej w przód pozycji ∙  
synchroniczne nachylenie siedziska i oparcia ∙ dla czynności wykonywanych głównie w pozycji 
siedzącej ∙ stabilna czarna podstawa krzyżakowa z poliamidu ∙ wyściełane podparcie pleców 3D 
ze stabilną ramą z tworzywa sztucznego ∙ regulowana wysokość podłokietników ∙ ergonomicznie 
wyprofilowane siedzisko ∙ powłoka z 100% trwałego poliestru ∙ powierzchnia siedziska szer. 450 x gł. 
460 mm ∙ wysokość oparcia 560 mm ∙ kółka na miękkie podłoże ∙ dostawa w stanie zdemontowanym

Wersja Kolor tapicerki Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

z technologią auto-synchronizacji  czarny 420-550 90 00 482 890 248,00 IBG9

z techniką auto-synchronizacji  niebieski 420-550 90 00 482 891 248,00 IBG9

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi kółkami do 
twardych podłóg, z prędkością toczenia 
regulowaną w zależności od obciążenia ·  
Ø rolki 60 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 796 13,50 IXG9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Krzesło biurowe obrotowe
z technologią synchroniczną (bez podłokietników) · do czynności wykonywanych głównie na 
siedząco · podstawa aluminiowa polerowana · ergonomiczne oparcie z bocznymi poduszkami do 
unieruchomienia pleców · profilowane siedzisko z regulacją głębokości i z bocznymi poduszkami do 
unieruchomienia miednicy · płynnie regulowana wysokość ∙ obicie 100% poliester · powierzchnia 
siedziska szer. 480 x gł. 480 mm · wysokość oparcia 600 mm · kółka do miękkich podłóg 
  
Do samodzielnego montażu

Wersja Kolor tapicerki Regulacja wysokości 
siedzenia mm

Nr art. EUR KO

z technologią synchroniczną czarny 430-510 90 00 482 880 210,00 IBG9

z technologią synchroniczną niebieski 430-510 90 00 482 881 210,00 IBG9

dostawa bez podłokietników

Podłokietnik
kolor czarny · pasuje do 
biurowych krzeseł obrotowych nr art. 
90 00 482 880 oraz 90 00 482 881

Wersja Nr art. EUR KO

regulowany 90 00 482 825 55,801) IXG9
1) cena za parę

Kółka
z bezpiecznymi, podwójnymi 
kółkami do twardych podłóg, 
z prędkością toczenia regulowaną 
w zależności od obciążenia ·  
Ø rolki 60 mm · zestaw z 5 kółkami

Nr art. EUR KO

90 00 482 796 13,50 IXG9

Lampa na biurko
tworzywa sztucznego kolor czarny/antracyt · idealne do miejsca pracy 
przy komputerze · z nóżką i uchwytem do biurka · optymalne możliwości 
ustawienia ramienia lampy dzięki 3 przegubom, 2 ramionom o dł. 400 mm ·  
nieoślepiające światło dzięki wkładowi rastrowemu · napięcie robocze 
230 V · ważone zużycie energii 9 kWh/1000 h · dostawa wraz z żarówkami 
(kompaktowe świetlówki 9 W) · ta lampa jest sprzedawana z dwoma 
żarówkami klasy wydajności energetycznej A · ta lampa nadaje się do 
żarówek klasy wydajności B do A+

Klasa wydajności energetycznej Nr art. EUR KO

A+ do B 90 00 483 090 105,00 IKZ9

Lampa na biurko
tworzywo sztuczne kolor czarny/antracyt · idealna do miejsca pracy 
przy komputerze · z nóżką i uchwytem do biurka · optymalne możliwości 
ustawienia ramienia lampy dzięki 3 przegubom, 2 ramionom o dł. 400 mm · 
światło nieoślepiające · napięcie robocze 230 V · dostawa wraz z żarówką 
(10 W - LED) · ważone zużycie energii 10 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera 
wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Klasa wydajności energetycznej Nr art. EUR KO

A++ do A 90 00 483 102 125,00 IKZ9

Lampa biurkowa
aluminium · z podstawą · górna część i ramię lampy regulowane w 
szerokim zakresie · z 4-stopniowym regulatorem oświetlenia na stopie 
lampy · wysięg maks. 450 mm - wysokość maks. 410 mm · napięcie 
robocze 100-240 V · dostawa wraz z żarówką (7 W - LED) · ważone zużycie 
energii 7 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED · tych 
lamp nie można wymieniać

Kolor Nr art. EUR KO

srebrny 90 00 483 050 75,90 IXZ9

złoty 90 00 483 051 75,90 IXZ9

Lampa biurkowa
tworzywo sztuczne z podstawą · z podłączeniem USB - elastyczna 
regulacja ramienia lampy · z 5-stopniowym dotykowym regulatorem 
oświetlenia na nóżce ∙ wysięg maks. 380 mm · wys. maks. 390 mm · 
napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz z żarówką (6 W - LED) · ważone 
zużycie energii 6 kWh/1000 h ∙ ta oprawa zawiera zamontowane lampy LED ∙  
lamp nie można wymieniać

Kolor Nr art. EUR KO

czarny 90 00 483 082 71,20 ICZ9

srebrny 90 00 483 083 71,20 ICZ9
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Lampa biurkowa
aluminium/tworzywo sztuczne ∙ z podstawą · ramię lampy regulowane 
stopniowo, górna część lampy obracana poziomo i pionowo · wysięg maks. 
670 mm · wys. maks. 600 mm · napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz 
z żarówką (6 W - LED) · ważone zużycie energii 6 kWh/1000 h · ta oprawa 
zawiera wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Kolor Nr art. EUR KO

czarny 90 00 483 080 45,20 ICZ9

srebrny 90 00 483 081 45,20 ICZ9

Lampa na biurko
aluminium/tworzywo sztuczne · z podstawą · górna część lampy 
regulowana w szerokim zakresie · przełącznik czujnikowy na górnej 
części lampy umożliwia włączanie i wyłączanie jednym ruchem ręki ·  
bezstopniowe ściemnianie, z funkcją pamięci · wysięg maks. 650 mm - 
wysokość maks. 750 mm · napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz z 
żarówką (10 W - LED) · ważone zużycie energii 10 kWh/1000 h · ta oprawa 
zawiera wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać

Kolor Nr art. EUR KO

srebrny 90 00 483 053 115,00 IXZ9

biały 90 00 483 054 115,00 IXZ9

Lampa biurkowa
aluminium/tworzywo sztuczne · z podstawą · górna część lampy 
regulowana w szerokim zakresie · 4-stopniowy regulator oświetlenia, 
z funkcją pamięci · wysięg maks. 500 mm - wysokość maks. 410 mm · 
napięcie robocze 100-240 V · dostawa wraz z żarówką (10 W - LED) · ważone 
zużycie energii 10 kWh/1000 h · ta oprawa zawiera wbudowane lampy LED · 
tych lamp nie można wymieniać

Kolor Nr art. EUR KO

czarny 90 00 483 056 129,00 IXZ9

złoty 90 00 483 057 129,00 IXZ9

Lupa na statywie z oświetleniem LED
tworzywo sztuczne · z zaciskiem stołowym lub nogą · optymalne 
możliwości ustawienia ramienia lampy dzięki 3 przegubom, 2 ramionom  
o dł. 300 mm każde · prostokątna głowica · szklana soczewka 190,5 mm  
(7,5 cal.) x 157,48 mm (6,2 cal.) z pokrywą · 5 dioptrie · napięcie robocze 
220-240 V · dostawa wraz z żarówką (62 x 0,2 W) · ta oprawa zawiera 
wbudowane lampy LED · tych lamp nie można wymieniać 

Wyposażenie Nr art. EUR KO

z zaciskiem stołowym 90 00 483 066 125,00 IBZ9

z podstawą 90 00 483 067 158,00 IBZ9

Podnóżek
zmniejsza zmęczenie stóp i nóg · zapewnia rozluźnioną pozycję nóg i 
obszaru lędźwiowego kręgosłupa · wspomaga utrzymanie właściwej pozycji 
w trakcie siedzenia · powierzchni z wybrzuszeniami zapewnia masaż stóp · 
z materiału HIPS pochodzącego w 80 % z recyklingu · regulowane płynnie 
pochylenie do 15° · antracytowy

Regulacja 
wysokości 
mm

Szer. x gł. x 
wys. mm

Kolor Nr art. EUR KO

- 450 x 360 
x  90

antracytowy 90 00 483 198 27,20 ICZ9

3-fach,  
95-170

450 x 360 
x 110

antracytowy 90 00 483 199 42,50 IKZ9

Podnóżek
zmniejsza zmęczenie nóg i stóp · rozluźnia 
muskulaturę · wspomaga utrzymanie 
właściwej pozycji w trakcie siedzenia · z otworem w powierzchni podnóżka 
dla przełącznika nożnego dyktafonu · płynna  
regulacja wysokości, spełnia wymagania DIN 4556 · duże wybranie 
na przełącznik nożny 220 x 120 x 20 mm · minimalna wysokość. przód 
40mm / tył 70 mm · minimalna wysokość. przód 150 mm / tył 210 mm · 
powierzchnia następowa szer. 450 x gł. 350 mm

Kolor Nr art. EUR KO

jasnoszary, RAL 7035 90 00 483 200 46,60 IXZ9

Podnóżek
zmniejsza zmęczenie stóp i nóg, rozluźnia 
mięśnie, sprzyja odpowiedniej pozycji siedzącej ·  
po wciśnięciu przycisku żebrowana płyta 
podnóżka wsuwa się do zaokrąglonych elementów bocznych · regulacja w 
4 stopniach wysokości · ustawienie kąta nachylenia regulowane przez lekki 
nacisk stopy oraz wspierane mikro zapadką · zakres regulacji wysokości od 
ok. 30 do 165 mm · powierzchnia następowa 450 x 350 mm · szer. 520 x gł. 
350 x wys. 140 mm 

Kolor Nr art. EUR KO

jasnoszary, RAL 7035 90 00 483 211 37,40 IXZ9



9/187

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Podnóżek
zmniejsza zmęczenie nóg i stóp · rozluźnia muskulaturę · wspomaga 
utrzymanie właściwej pozycji w trakcie siedzenia · tworzywo sztuczne · 
możliwość stosowania z obu stron · jedna strona ze stałym położeniem 
ukośnym, druga strona z bezstopniową funkcją wycierania · szer. 485 x wys. 
100 x gł. 345 mm

Kolor Nr art. EUR KO

czarny 90 00 460 130 48,80 IXH4

szary 90 00 460 131 48,80 IXH4

Podnóżek
chromowany stojak z profilu rurowego z 4 stopkami antypoślizgowymi ·  
powierzchnia następowa z tworzywa, czarna, szer. 290 x gł. 89 mm · 
regulacja wysokości na 4 poziomach · maks. wysokość 145 mm, szerokość 
335 mm

Regulacja 
wysokości mm

Szer. x gł.  
x wys. mm

Kolor Nr art. EUR KO

4-fach 60-145 335 x 345 x 165 czarny 90 00 483 214 21,50 IKZ9

Hoker na rolkach
blachy stalowej · powlekanie proszkowe · mobilny, z 3 sprężynowanymi 
kółkami · powierzchnie następowe z powłoką antypoślizgową · wysokość 
obciążonego taboretu 430 mm, bez obciążenia 440 mm · Ø górna 295 mm, 
Ø dolna 435 mm · obciążenie całkowite 150 kg

Kolor Nr art. EUR KO

szary 90 00 460 100 42,60 IXZ9

czerwony 90 00 460 104 42,60 IXZ9

czarny 90 00 460 105 42,60 IXZ9

jasnoszary 90 00 460 106 42,60 IXZ9

niebieski 90 00 460 107 42,60 IXZ9

Hoker na rolkach
tworzywo sztuczne · można na nim stawać · odporny na zarysowania i 
wgniecenia · mobilny, z 3 sprężynowanymi kółkami · wysokość obciążonego 
taboretu 425 mm, bez obciążenia 430 mm · Ø górna 290 mm, Ø dolna  
440 mm · obciążenie całkowite 150 kg

Kolor Nr art. EUR KO

jasnoszary 90 00 460 150 31,00 ICZ9

czerwony 90 00 460 151 31,00 ICZ9

niebieski 90 00 460 152 31,00 ICZ9

czarny 90 00 460 153 31,00 ICZ9

szary 90 00 460 154 31,00 ICZ9

Półka na listy
do formatów DIN A4-C4 · tworzywo 
sztuczne · ze strefą uchwytu i polem 
opisowym · możliwość ustawiania piętrowego ·  
wys. 67 x szer. 245 x gł. 347 mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

czerwony 90 00 493 440 + 5 1,301) IX69

niebieski 90 00 493 441 + 5 1,301) IX69

jasnoszary 90 00 493 442 + 5 1,301) IX69

czarny 90 00 493 443 + 5 1,301) IX69
1) cena za szt.

Półka na listy
do formatów DIN A4-C4 · tworzywo sztuczne · ze strefą uchwytu i polem 
opisowym · możliwość ustawiania piętrowego · wys. 67 x szer. 245 x gł. 
347 mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

wersja przezroczysta 90 00 493 446 + 5 1,501) IX69
1) cena za szt.

Półka do przechowywania dokumentów
z tworzywa sztucznego · z 5-cioma szufladami · można ustawiać w stosie

Wys. x szer. x gł. 
mm

Kolor obudowy/
szuflad

Nr art. EUR KO

255 x 270 x 340 szare/szare 90 00 493 425 27,60 ICZ9

255 x 270 x 340 szary/niebieski 90 00 493 426 27,60 ICZ9

Półka do przechowywania dokumentów
stabilne plastikowe pudełko do listy, formularze, itp. · z 5-cioma szufladami · 
można ustawiać w stosie

Szer. x wys.  
x gł. mm

Kolor obudowy/
szuflad

Nr art. EUR KO

265 x 245 x 340  jasnoszary / niebieski 
przezroczysty

90 00 493 421 25,40 IX69
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pudełko na szuflady
z polistyrenu ∙ idealne do przechowywania dokumentów do formatu C4 ∙  
z chowaną przednią klapą ∙ dokumenty chronione są za pomocą panelu 
przedniego przed kurzem ∙ z 7 szufladami ∙ możliwość układania w stos

Wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. EUR KO

322 x 250 x 365 szary 90 00 493 435 49,90 IX41

322 x 250 x 365 czarny 90 00 493 436 49,90 IX41

Stojak na teczki zawieszkowe
na ok. 40 dostępnych wersji teczek zawieszkowych · masywna konstrukcja 
tworzywo sztuczne · łatwy montaż · elementy wtykowe czerwona · 
możliwość sztaplowania

Wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. EUR KO

260 x 360 x 380 czarny 90 00 493 316 25,00 IB69

zestaw nie obejmuje teczek zawieszkowych

Pojemnik pionowy ekstra szeroki
ekstra szeroki, na prospekty, katalogi, czasopisma A4 i większe · przód z 
niecką pochwytu, etykietą i pokrywą opisową 

Wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. JS EUR KO

290 x 102 x 248 jasnoszary 90 00 493 310 + 4 7,001) IB69

290 x 102 x 248 czarny 90 00 493 311 + 4 7,001) IB69
1) cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Segregator na dokumenty
na czasopisma i katalogi A4-C4 · z uchwytem otworowym i powierzchnią na 
etykiety z przodu

Wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. JS EUR KO

315 x 75 x 243 czerwony 90 00 493 360 + 4 2,451) IB69

315 x 75 x 243 niebieski 90 00 493 361 + 4 2,451) IB69

315 x 75 x 243 jasnoszary 90 00 493 362 + 4 2,451) IB69

315 x 75 x 243 czarny 90 00 493 363 + 4 2,451) IB69
1) cena za szt.

Segregator na dokumenty
na czasopisma i katalogi A4 · z otworem na pochwyt i otworem 
transportowym · z etykietami opisowymi 

Wys. x szer. x 
gł. mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

305 x 74 x 244 przeźroczysta 90 00 493 340 + 6 3,401) IX41

305 x 74 x 244 czarny 90 00 493 342 + 6 3,401) IX41
1) cena za szt.

Pojemnik z przegrodami A4 Trio
stabilna konstrukcja z polistyrenu, z szarymi spodami i niebieskimi 
ściankami bocznymi · z etykietami do opisywania 
 
Do samodzielnego montażu

Wys. x szer.  
x gł. mm

Liczba 
półek

Wysokość 
półki mm

Nr art. EUR KO

223 x 723 x 331  9 57 90 00 493 350 63,90 IXZ9

293 x 723 x 331 12 57 90 00 493 347 77,00 IXZ9

363 x 723 x 331 15 57 90 00 493 348 95,40 IXZ9

573 x 723 x 331 24 57 90 00 493 349 128,90 IXZ9

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Pojemnik z przegrodami A4 Trio
stabilna konstrukcja z polistyrenu, z szarymi spodami i czarnymi ściankami 
bocznymi · z etykietami do opisywania 
 
Do samodzielnego montażu

90 00 493 277

90 00 493 276

90 00 493 275

Wys. x szer. 
 x gł. mm

Liczba 
półek

Wysokość 
półki mm

Nr art. EUR KO

223 x 723 x 331  9 57 90 00 493 275 63,90 IXZ9

293 x 723 x 331 12 57 90 00 493 276 77,00 IXZ9

363 x 723 x 331 15 57 90 00 493 277 95,40 IXZ9

573 x 723 x 331 24 57 90 00 493 278 128,90 IXZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wózek na teczki zawieszane
stabilna konstrukcja stalowa · jednorzędowe · do ok. 80 teczek A4 · mobilny 
z 4 kółkami, z tego 2 kółka z blokadą

Wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. EUR KO

592 x 655 x 368 jasnoszary 90 00 493 651 63,20 IX41

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Wózek na teczki zawieszane
stabilna konstrukcja stalowa · dwurzędowe · na 2 x 50 teczek A4 · mobilny z 
4 kółkami, z tego 2 kółka z blokadą

Wys. x szer. x gł. mm Kolor Nr art. EUR KO

592 x 760 x 425 jasnoszary 90 00 493 655 80,60 IX41

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Ramię obrotowe z uchwytem pod telefon
ramię ze wzmacnianego włóknem szklanym tworzywo sztuczne, z 
360° promieniem działania · z podstawką na słuchawki i uchwytem 
kabla · podkładka nośna z regulowanymi płynnie na wysokość kostkami 
dystansowymi zapewnia pewne zamocowanie dla różnych urządzeń · 
podkładka nośna może być zamontowana podłużnie lub poprzecznie i 
powiększona nakładką · Wysokość ponad powierzchnią stołu 0 - 250 mm · 
Wysokość całkowita 490 mm · Wysunięcie 425 - 657 mm · Udźwig 3 kg

Nr art. EUR KO

90 00 483 121 75,70 ICZ9

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 1 półka na 
prospekty w formacie dł. 1/3 A4/C6

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

185 x 115 x 65 90 00 493 321 4,00 IK69

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 2 półki na 
prospekty w formacie dł. 1/3 A4/C6

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

270 x 115 x 125 90 00 493 322 10,70 IC69

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 1 półka na 
prospekty w formacie A5 pion.

Wys. x szer. x gł. mm Format Nr art. EUR KO

180 x 165 x 78 DIN A5 pionowo 90 00 493 324 5,90 IK69

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 4 półki na 
prospekty w formacie A5 pion.

Wys. x szer. x gł. 
mm

Format Nr art. EUR KO

260 x 165 x 155 4 x DIN A5 pionowy 90 00 493 325 17,90 IK69

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 1 półka na 
prospekty w formacie A4 pion.

Wys. x szer. x gł. mm Format Nr art. EUR KO

250 x 235 x 85 DIN A4 pionowo 90 00 493 326 7,55 IE69

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów



Stojak do prospektów reklamowych
wolnostojący · tworzywo sztuczne przeźroczyste jak szkło · 4 półki na 
prospekty w formacie A4 pion.

Wys. x szer. x gł.  
mm

Format Nr art. EUR KO

345 x 230 x 170 4 x DIN A4 pionowy 90 00 493 327 30,50 IC69

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt naścienny na prospekty
do formatów DIN A4 pionowo, do montażu na ścianie · składa się z: 5 
szuflad na prospekty, 1 uchwyt naścienny

Kolor Nr art. EUR KO

wersja przezroczysta 90 00 493 298 38,00 IX69

przezroczysto szary 90 00 493 300 38,00 IX69

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do prospektów reklamowych
składa się z: 3 szuflad na prospekty w formacie A4, pionowe, 1 podstawy · 
kolor przezroczysty 

Nr art. EUR KO

90 00 493 299 23,60 IX69

9/190

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Stojak reklamowy
wielostronne zastosowanie na targach, wystawach, w przypadku cenników, 
ulotek, reklamy itp. · przezroczysty akryl · mocny i trwały · wymiana 
prospektu z boku

Format Nr art. JS EUR KO

150 x 100 mm wzdłużnie 90 00 493 330  + 2 4,251) IC69

150 x 100 mm poprzecznie 90 00 493 331  + 2 4,451) IC69

DIN A5 pionowo 90 00 493 332  + 2 5,501) IC69

DIN A4 pionowo 90 00 493 333  + 2 8,201) IC69
1) cena za szt.

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak reklamowy
uniwersalne zastosowanie do cenników, wystaw, targów, kart 
informacyjnych z przeźroczystego akrylu ze stojakiem T stabilny wymiana 
prospektów z boku 

Format Nr art. EUR KO

DIN A6 90 00 493 480 2,70 IXH4

DIN A5 90 00 493 481 4,05 IXH4

DIN A4 pionowo 90 00 493 482 7,95 IXH4

DIN A4 poziomo 90 00 493 483 6,75 IXH4

Uchwyt na prospekty
uniwersalne zastosowanie do cenników, wystaw, targów, kart 
informacyjnych z przeźroczystego akrylu ∙ możliwość stosowania jako model 
ścienny i stołowy 

Do formatu Nr art. EUR KO

DIN A4 90 00 493 487 5,05 IXH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt naścienny na prospekty
uniwersalne zastosowanie do cenników, wystaw, targów, kart 
informacyjnych itd. z przeźroczystego akrylu  

Do formatu Nr art. EUR KO

DIN A4 pionowo 90 00 493 488 6,25 IXH4

DIN A4 poziomo 90 00 493 489 6,25 IXH4

Uchwyt na prospekty
wszechstronne zastosowanie · z odpornego na pęknięcia akrylu · głębokość 
napełniania 35 mm, maks. 5 pionowych rzędów · dowolna kombinacja 
i rozbudowa · łatwy montaż na ścianie szynami montażowymi nr art. 
90 00 493 283, 90 00 493 284 oraz 90 00 493 285

Wys. x szer. x gł. 
mm

Do formatu Nr art. EUR KO

326 x 280 x 59 DIN A4 90 00 493 280 9,30 IC69
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Szyna montażowa
pod uchwyt na prospekty · aluminium 

Wersja Nr art. EUR KO

1 x A4 90 00 493 283 6,70 IX69

2 x A4 90 00 493 284 9,10 IX69

3 x A4 90 00 493 285 11,80 IX69

Uchwyt ścienny na prospekty
do mocowania na ścianie · z drutu · głębokość napełniania 20 mm · kolor 
srebrny · indywidualna rozbudowa

Wys. x szer. x gł. mm Liczba półek Nr art. EUR KO

1160 x 230 x 75 10 90 00 493 680 38,10 IXH4

 780 x 710 x 75 15 90 00 493 681 51,40 IXH4

 780 x 165 x 75  9 90 00 493 682 33,60 IXH4

 774 x 235 x 75  6 90 00 493 683 31,60 IXH4

w zestawie bez prospektów

Uchwyt na prospekty
do mocowania na ścianie · na prospekty DIN A3 i czasopisma · z drutu · 
głębokość napełniania 75 mm · wys. 780 x szer. 436 mm · kolor srebrny

Liczba półek Nr art. EUR KO

5 90 00 493 689 40,70 IXH4

Stojak na prospekty
przestawny · podwozie metalowe z 5 kółkami, 
z tego 2 kółka z blokadą · obrotowe · uchwyt na 
prospekty DIN A4 z drutu · głębokość napełniania 
20 mm · kolor srebrny · łatwy montaż 

Wys. x Ø  
mm

Liczba 
półek

Do 
formatu

Nr art. EUR KO

1475 x 510 32 DIN A4 90 00 493 685 198,00 IXH4

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. 

akcesoriów

Stojak na prospekty
ze stopą z metalu, Ø 235 mm · uchwyt na prospekty DIN A4 z drutu · 
głębokość napełniania 75 mm  · kolor srebrny · łatwy montaż

Wys. x szer. mm Do formatu Nr art. EUR KO

880 x 235 DIN A4 90 00 493 686 45,00 IXH4

w zestawie bez prospektów

Stojak na prospekty
z metalu · z nogą Ø 280 mm · 1 uchwyt na czasopisma z drutu · głębokość 
napełniania 150 mm · wys. 750 x szer. 310 mm · kolor srebrny

Wersja Liczba półek Nr art. EUR KO

z podstawą 1 90 00 493 690 51,90 IXH4

w zestawie bez prospektów

Stojak na prospekty
z ramami na plakaty dla łatwej i elastycznej prezentacji · możliwość 
stosowania z formatami pionowymi i poziomymi · kolor srebrny

Wersja Do  
formatu

Wys. x szer. 
mm

Nr art. EUR KO

ze składaną ramą DIN A4 900 x 252 90 00 493 691 54,40 IXH4

ze składaną ramą DIN A3 930 x 340 90 00 493 692 71,10 IXH4

w zestawie bez 
prospektów

w zestawie bez  
prospektów
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Uchwyt na prospekty
do mocowania na ścianie · z 4 półkami · część boczna z polipropylenu · 
kieszenie z polistyrenu umożliwiają kompletny widok dokumentów · łatwy 
montaż na ścianie (materiał do mocowania w zestawie) 

Wys. x szer. x 
gł. mm

Do  
formatu

Kolor Nr art. EUR KO

540 x 169 x 80 1/3 DIN A4 
pionowy

srebrny 90 00 493 700 19,70 IB69

540 x 169 x 80 1/3 DIN A4 
pionowy

niebieski 90 00 493 701 19,70 IB69

540 x 169 x 80 1/3 DIN A4 
pionowy

czarny 90 00 493 702 19,70 IB69

540 x 240 x 80 DIN A5 pionowo srebrny 90 00 493 705 20,70 IB69

540 x 240 x 80 DIN A5 pionowo niebieski 90 00 493 706 20,70 IB69

540 x 240 x 80 DIN A5 pionowo czarny 90 00 493 707 20,70 IB69

540 x 280 x 80 DIN A4 pionowo srebrny 90 00 493 710 22,00 IB69

540 x 280 x 80 DIN A4 pionowo niebieski 90 00 493 711 22,00 IB69

540 x 280 x 80 DIN A4 pionowo czarny 90 00 493 712 22,00 IB69

w zestawie bez 
prospektów

w zestawie bez 
prospektów

w zestawie bez 
prospektów

Wózek CPU
pozycja CPU prosta/ukośna · stabilny stojak ze stalowych rur na czterech 
kółkach, dwie z nich ustalane · wózek o regulowanej szerokości (100-260 
mm), dodatkowo pasujący do niemal każdej obudowy CPU · odległość 
od podłogi zapewnia dobrą cyrkulację powietrza oraz za to, ze pył nie jest 
zasysany do CPU 
 
Do samodzielnego montażu · łatwy montaż (w komplecie instrukcja 
montażu)

Kolor Nr art. EUR KO

jasnoszary 90 00 483 275 41,20 IKH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt komputerowy
kompaktowy montaż pod stołem · grubość płyty stołu min. 20 mm · 
regulacja szerokości w zakresie od 70 do 230 mm · wysokość 310-555 mm ·  
nośność: 30 kg

Udźwig kg Kolor Nr art. EUR KO

30 szary 90 00 483 276 44,80 ICH4

30 biały 90 00 483 277 44,80 ICH4

Uchwyty na dokumenty
z metalu · regulowany kąt i odległość · z liniałem magnetycznym ·  
szer. 350 x gł. 247 x wys. 63 mm · kolor srebrny

Nr art. EUR KO

90 00 483 280 33,20 ICH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Stojak do monitora
z metalu uchwyt na dokumenty można wyjąć na powierzchni monitora 
podstawa monitora wys. 45 x szer. 380 x gł. 270 mm uchwyt na dokumenty 
szer. 350 x gł. 240 mm z liniałem magnetycznym kolor srebrny

Nr art. EUR KO

90 00 483 281 45,00 ICH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kanał do kabli
z metalu · optymalny do biurek o regulowanej wysokości · kolor srebrny · z 
materiałem montażowym

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

 460 x 185 x 100 90 00 483 285 26,30 ICH4

 760 x 185 x 100 90 00 483 286 31,00 ICH4

1160 x 185 x 100 90 00 483 287 36,60 ICH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. akcesoriów

Kosz kablowy
z drutu · możliwość montażu pod biurkiem · kolor srebrny

Szer. x gł. x wys. mm Nr art. EUR KO

490 x 100 x 80-85 90 00 483 290 18,90 IKH4

790 x 100 x 80-85 90 00 483 291 22,30 IKH4

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów

zestaw nie obejmuje zawartości wzgl. 
akcesoriów
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 90 00 483 271 90 00 483 270

Wys. x szer. x gł. mm 720-1100 x 600 x 500 720-1100 x 900 x 500

Płytka klawiatury mm 560 x 500 860 x 500

Szerokość dna urządzenia mm 515 815

Głębokość dna urządzenia mm 400 400

Stolik komputerowy
stabilna rama z profili stalowych · płyta stołu z powlekanej żywicą 
melaminową płyty wiórowej, jasnoszara, RAL 7035 · wysokość ustawiana 
w zakresie 720-1100 mm · łatwa regulacja wysokości: płyta stołu jest 
podnoszona i ustawiana w rastrze · wsuwana płytka klawiatury · Półka ·  
4 podwójne rolki bieżne, 2 z ustalaczem, Ø rolki 40 mm 
 
Zestaw w stanie rozmontowanym, łatwy montaż
W przypadku nr art. 90 00 483 271 płytka klawiatury jest dostarczana z 
wyjmowaną płytą boczną.

Nr art. EUR KO

90 00 483 271 253,00 IBH4

90 00 483 270 268,00 IBH4

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akcesoriów

Mobilny stół roboczy pod PC
przestawny · stabilna rama z profili stalowych · płyta stołu z powlekanej 
żywicą melaminową płyty wiórowej, jasnoszara, RAL 7035 · 2 półki · 4 
podwójne rolki bieżne, 2 z ustalaczem, Ø rolki 65 mm 
 
Zestaw w stanie rozmontowanym, łatwy montaż

Wys. x szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

1180 x 600 x 500 90 00 483 272 256,50 IBH4

 670 x 600 x 500 90 00 483 273 194,60 IBH4

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akcesoriów

Uchwyt na prospekty
12-częściowy · format A4 · z wysokiej jakości, odpornego na zadrapania 
polistyrenu · dowolne szeregowanie

Wys. x szer.  
x gł. mm

Do formatu Kolor Nr art. EUR KO

1115 x 240 x 135 A4  
pionowy

czarny 90 00 493 664 48,80 IX41

1045 x 348 x  95 A4  
poprzeczny

czarny 90 00 493 666 48,80 IX41

1115 x 240 x 135 A4  
pionowy

przeźro- 
czysta

90 00 493 665 48,80 IX41

1045 x 348 x  95 A4  
poprzeczny

przeźro- 
czysta

90 00 493 667 48,80 IX41

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akcesoriów

zestaw nie obejmuje 
zawartości wzgl. akcesoriów

Flipchart
regulowana płynnie wysokość trójnożnego statywu do 1800 mm · 
rama jasnoszara, tablica biała, zapewnia przyczepność magnesu · z 2 
ramionami bocznymi do zawieszenia · zapisywana markerami planszowymi, 
zmywalna suchą lub wilgotną ściereczką · regulowane zaczepy mocujące 
dla wszystkich typowych bloków typu flipchart · z listwa zaciskową i 
zasobnikiem na całej szerokości arkusza

Powierzchnia pisania 
szer. x wys. mm

Wysokość  
mm

Nr art. EUR KO

680 x 970 maks. 1800 90 00 483 155 91,30 IX72

komplet do bloków do flipchartów

Flipchart
regulowana płynnie wysokość trójnożnego statywu do 1780 mm · rama 
jasnoszara, tablica biała · powlekana proszkowo, magnetyczna powierzchnia 
tablicy, ścianka tylna z metalu · napisy markera można bez problemu ścierać 
na sucho nawet po dłuższym czasie · ze składaną listwą, regulowane 
zaczepy do zawieszania bloków z arkuszami · ze zintegrowaną półką na 
markery i akcesoria

Powierzchnia pisania 
szer. x wys. mm

Wysokość  
mm

Nr art. EUR KO

680 x 980 maks. 1780 90 00 483 158 87,40 IX72

komplet do bloków do flipchartów
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Flipchart
podstawa w formie pierścienia z 5 kółkami, możliwość blokowania · rama 
kremowa/jasnoszara, tablica biała · z 2 ramionami bocznymi do zawieszenia ·  
regulowana płynnie wysokość do 2000 mm · mocowana na magnes 
powierzchnia tablicy, zapisywanej markerami planszowymi, zmywalna suchą 
lub wilgotną ściereczką · regulowane zaczepy mocujące dla wszystkich 
typowych bloków typu flipchart · z listwa zaciskową i zasobnikiem na całej 
szerokości arkusza · w komplecie 4 magnesy, 1 marker do flipchartów,  
3 arkusze papieru

Powierzchnia pisania 
szer. x wys. mm

Wysokość  
mm

Nr art. EUR KO

680 x 970 maks. 2000 90 00 483 152 178,70 IX72

komplet do bloków do flipchartów

Blok do flipchartów
blok do flipchartów z papieru 
wybielanego bezchlorowo · jedna strona 
w kratkę, jedna strona czysta
JS = 5 bloków po 20 kartek = 100 stron

Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

650 x 930 90 00 483 151 32,801) IE72
1) cena za JS

Tablica korkowa
dookoła ramka aluminiowa · z metalu, kaszerowana tylna ściana · z 
wysokiej jakości prasowanego korka · powierzchnia korkowa · stosowanie 
w poziomie i w pionie · do mocowania na ścianie wraz z materiałem do 
mocowania · w zestawie z pinezkami do mocowania dokumentów

Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

 900 x 600 90 00 483 192 40,20 IK72

1200 x 900 90 00 483 193 69,00 IK72

dekoracja nie należy do zestawu

Tablica do pisania
okalająca rama aluminiowa · z metalu, kaszerowana tylna ściana · biała 
tablica magnetyczna · do pisania markerami rozpuszczalnymi w wodzie, 
ścieranymi na sucho · półeczka do odłożenia na dłuższej stronie · do 
mocowania na ścianie wraz z materiałem do mocowania

Szer. x wys. mm Nr art. EUR KO

 600 x 450 90 00 483 145 25,80 IC72

 900 x 600 90 00 483 146 36,50 IC72

1200 x 900 90 00 483 147 56,00 IC72

zestaw bez markerów

Zestaw akcesoriów
do magnetycznych tablic do planowania 
 
W komplecie:  
4  markery do flipchartów i tablic  

(po 1 szt.: czarny, czerwony, niebieski, zielony), 
1 zmazywacz,  
1 pojemnik środka do czyszczenia tablicy (250 ml),  
4 magnesy do mocowania karty bazowej

Nr art. EUR KO

90 00 483 149 26,70 IE72

Pasek kalendarzowy
samoprzylepny · do zestawienia rocznego · 12 sztuk (1-31)

Wersja Nr art. EUR KO

dla przeglądu rocznego 2019 90 00 483 240 11,40 IC72

dla przeglądu rocznego 2020 90 00 483 241 11,40 IC72

Listwa magnetyczna
do stosowania tam, gdzie konieczne są tylko małe powierzchnie 
magnetyczne · powlekana tworzywem sztucznym, samoklejąca,  
grubość 0,5 mm
Magnesy nie wchodzą w skład zestawu

Dł. x szer. mm Nr art. JS EUR KO

 500 x 50 90 00 483 160  + 10 2,901) IE72

1000 x 50 90 00 483 161  + 10 3,701) IE72
1) cena za szt.

zestaw bez magnesów

Magnes „de Luxe“
Magnes neodymowy · siła przyczepności ok. 12 kg · Ø 25 x wys. 9 mm · z 
zatyczką metalową z chromu

Kolor Nr art. JS EUR KO

srebrny 90 00 483 178 10 4,101) IB72
1) cena za szt.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Magnes „Block“
 ok. 1,3 kg · szer. 55 x gł. 22 x wys. 8 mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

biały 90 00 483 220 10 0,741) IK72

szary 90 00 483 221 10 0,741) IK72

niebieski 90 00 483 222 10 0,741) IK72

czerwony 90 00 483 223 10 0,741) IK72

czarny 90 00 483 224 10 0,741) IK72

zielony 90 00 483 225 10 0,741) IK72

żółty 90 00 483 226 10 0,741) IK72

ciemny niebieski 90 00 483 227 10 0,741) IK72
1) cena za szt.

zielony czerwony żółty niebieski

Magnes „Basic“
 ok. 0,7 kg · Ø 30 x wys. 8 mm  

Kolor Nr art. JS EUR KO

biały 90 00 483 180 10 0,561) IK72

szary 90 00 483 181 10 0,561) IK72

błękitny 90 00 483 182 10 0,561) IK72

czerwony 90 00 483 183 10 0,561) IK72

czarny 90 00 483 185 10 0,561) IK72

zielony 90 00 483 186 10 0,561) IK72

żółty 90 00 483 187 10 0,561) IK72
1) cena za szt.

biały jasnoniebieski czerwony

Magnes „Super“
 ok. 2,0 kg · Ø 34 x wys. 13 mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

biały 90 00 483 165 10 0,761) IX72

szary 90 00 483 166 10 0,761) IX72

błękitny 90 00 483 167 10 0,761) IX72

czerwony 90 00 483 168 10 0,761) IX72

czarny 90 00 483 170 10 0,761) IX72

zielony 90 00 483 171 10 0,761) IX72

żółty 90 00 483 164 10 0,761) IX72

ciemny niebieski 90 00 483 169 10 0,761) IX72
1) cena za szt.

szary żółty ciemnoniebieski

Magnes „Premium“
siła przyczepności ok. 2,2 kg · Ø 40 x wys. 13 mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

biały 90 00 483 172 10 1,001) IC72

szary 90 00 483 173 10 1,001) IC72

błękitny 90 00 483 174 10 1,001) IC72

czerwony 90 00 483 176 10 1,001) IC72

czarny 90 00 483 177 10 1,001) IC72

zielony 90 00 483 175 10 1,001) IC72

żółty 90 00 483 179 10 1,001) IC72
1) cena za szt.

Tabliczka informacyjna/na drzwi
wysoka funkcjonalność i nowoczesny wygląd · prosta wymiana wkładek po 
otwarciu bocznego okienka · tabliczka na drzwi wykonana z tworzywa ABS, 
okienko z pleksiglasu
Zestaw obejmuje materiał montażowy (do przykręcenia lub przyklejenia)

Format szer. 
x gł. mm

Wizjer Tył Nr art. EUR KO

149 x  52,5 pleksiglas tworzywo  
ABS grafit

90 00 483 400 9,80 IX41

149 x 105,5 pleksiglas tworzywo  
ABS grafit

90 00 483 401 11,60 IX41

149 x 148,5 pleksiglas tworzywo  
ABS grafit

90 00 483 402 13,30 IX41

149 x  52,5 pleksiglas tworzywo  
ABS niebieski

90 00 483 403 9,80 IX41

149 x 105,5 pleksiglas tworzywo  
ABS niebieski

90 00 483 404 11,60 IX41

149 x 148,5 pleksiglas tworzywo  
ABS niebieski

90 00 483 405 13,30 IX41

Tabliczka informacyjna/na drzwi
profesjonalna tabliczka na drzwi o atrakcyjnym wyglądzie ze strukturą 
żebrowaną · tył z aluminium, osłona z akrylu, górne zamknięcia przesuwane
Zestaw obejmuje materiał montażowy (do przykręcenia lub przyklejenia)

Format szer. 
x gł. mm

Wizjer Tył Nr art. EUR KO

149 x 105,5 akryl aluminium 90 00 483 411 14,10 IX41

149 x 148,5 akryl aluminium 90 00 483 412 17,40 IX41

210 x 297 akryl aluminium 90 00 483 414 34,70 IX41

Tabliczka informacyjna/na drzwi
z akrylu · elegancka, ponadczasowa tabliczka na drzwi · ze szkła akrylowego 
wysokiej jakości i folii półprzezroczystej · folię umieszcza się między dwoma 
wypolerowanymi i ustabilizowanymi płytkami ze szkła akrylowego i mocuje 
na ścianie przy użyciu śrub · prosty montaż dzięki opisowi w instrukcji · folie 
można drukować na kolorowych i czarno-białych drukarkach laserowych 
i łatwo odrywać z arkusza formatu A4 dzięki perforacji
Zestaw obejmuje materiał montażowy i 2 wkładki foliowe

Format szer. x gł. mm Nr art. EUR KO

105 x 105 90 00 483 420 18,00 IX41

148 x 105 90 00 483 421 21,30 IX41

149 x 148,5 90 00 483 422 24,50 IX41
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Tabliczka informacyjna/na drzwi
Tabliczka informacyjna/na drzwi · wszechstronne zastosowanie · zrozumiałe ilustracje · z matowej szczotkowanej stali szlachetnej z czarnym nadrukiem · 
podkładka samoprzylepna z tyłu umożliwia mocowanie do różnych powierzchni, np. drzwi, ścian, szkła · kwadratowa z zaokrąglonymi narożnikami,  
grubość 1 mm · wys. 90 x szer. 90 mm

Wizjer Nr art. JS EUR KO

WC damska 90 00 483 430  + 5 3,50 IKZ9

WC męska 90 00 483 431  + 5 3,50 IKZ9

WC damska i męska 90 00 483 432  + 5 3,50 IKZ9

WC dla niepełnosprawnych 90 00 483 433  + 5 3,50 IKZ9

Nożyce uniwersalne
do użytku przemysłowego · pióro ze stali szlachetnej · ostra krawędź · łatwe 
poruszanie · czarny uchwyt z tworzywa sztucznego ABS

Dł. całkowita mm Nr art. JS EUR KO

160 90 00 494 100  + 10 1,751) IUZ9

210 90 00 494 101  + 10 2,251) IUZ9

250 90 00 494 102  + 10 2,651) IUZ9
1) cena za szt.

90 00 494 10290 00 494 10190 00 494 100

Flamastry 1200 colourpen
atrament rozpuszczalny w wodzie · z okrągłą końcówką · z odpornym na 
światło atramentem na bazie wody · nie przebija przez papier · nadaje się do 
jasnego papieru i tektury

Szerokość  
kreski mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

1 czarny 90 00 487 710 10 0,851) IXZ9

1 czerwony 90 00 487 711 10 0,851) IXZ9

1 czerwono-fioletowy 90 00 487 712  5 0,851) IXZ9

1 niebieski 90 00 487 713 10 0,851) IXZ9

1 zielony 90 00 487 714 10 0,851) IXZ9
1) cena za szt.

Flamastry 1200 colourpen metallic
kryjąca farba metaliczna · atrament rozpuszczalny w wodzie · z okrągłą 
końcówką · atrament odporny na światło · nadaje się do jasnego i ciemnego 
papieru i tektury

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

1-3 czerwony 
metallic

90 00 487 720 10 1,401) IXZ9

1-3 niebieski metallic 90 00 487 721 10 1,401) IXZ9

1-3 zielony metallic 90 00 487 722 10 1,401) IXZ9

1-3 fioletowy metallic 90 00 487 723 10 1,401) IXZ9

1-3 srebrny metallic 90 00 487 724 10 1,401) IXZ9

1-3 złoty metallic 90 00 487 725 10 1,401) IXZ9
1) cena za szt.

Flamastry 1200 colourpen metallic
kryjąca farba metaliczna · atrament rozpuszczalny w wodzie · z okrągłą 
końcówką · odporny na światło atrament zapewnia trwałe rezultaty pracy, 
w przypadku których ważne są dokładne i precyzyjne ruchy pisania, jak 
rysunki, opisy i plany · nadaje się do papieru i tektury · różne kolory  · 
pudełko z 6 kolorami (po 1 x srebrny, złoty, czerwony metallic, zielony 
metallic, niebieski metallic, fioletowy metallic)

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

1-3 różne kolory 90 00 487 729 8,20 IXZ9

Wizjer Nr art. JS EUR KO

WC 90 00 483 434  + 5 3,50 IKZ9

pomieszczenie do przewijania 90 00 483 435  + 5 3,50 IKZ9

niepalący 90 00 483 436  + 5 3,50 IKZ9

zakaz wstępu z psami 90 00 483 437  + 5 3,50 IKZ9

prywatne 90 00 483 438  + 5 3,50 IKZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Flamastry 1300 colourpen
atrament rozpuszczalny w wodzie · z okrągłą 
końcówką · z odpornym na światło atramentem na 
bazie wody · nie przebija przez papier · nadaje się 
do jasnego papieru i tektury

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

2 czarny 90 00 487 730 10 0,85 IXZ9

2 czerwony 90 00 487 731 10 0,85 IXZ9

2 niebieski 90 00 487 732 10 0,85 IXZ9

2 zielony 90 00 487 733 10 0,85 IXZ9

Marker permanentny 3000
bezzapachowy, permanentny  
tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą 
okrągłą końcówką · szybko schnie, odporny na 
ścieranie · odporny na działanie światła · odporna 
na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, 
nadaje się do pisania i malowania na prawie 
wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, 
tworzywie sztucznym

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

1,5-3 czarny 90 00 487 907 10 2,101) IBZ9

1,5-3 czerwony 90 00 487 908 10 2,101) IBZ9

1,5-3 niebieski 90 00 487 909 10 2,101) IBZ9
1) cena za szt.

Marker permanentny 3300
bezzapachowy, permanentny tusz · 
możliwość uzupełniania · z wymienianą końcówką 
klinową · szybko schnie, odporny na ścieranie · 
odporny na działanie światła · odporna na ścieranie 
i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje 
się do pisania i malowania na prawie wszystkich 
materiałach, również na metalu, szkle, tworzywie 
sztucznym

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

1-5 czarny 90 00 487 610 10 2,101) IBZ9

1-5 czerwony 90 00 487 611 10 2,101) IBZ9

1-5 niebieski 90 00 487 612 10 2,101) IBZ9
1) cena za szt.

Marker permanentny 400
bezzapachowy, permanentny tusz · możliwość  
uzupełniania · z wymienianą okrągłą końcówką · 
szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny na 
działanie światła · odporna na ścieranie i wodę · 
bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje się do pisania 
i malowania na prawie wszystkich materiałach, 
również na metalu, szkle, tworzywie sztucznym

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

1 czarny 90 00 487 915 10 2,001) IXZ9

1 czerwony 90 00 487 916 10 2,001) IXZ9

1 niebieski 90 00 487 917 10 2,001) IXZ9
1) cena za szt.

Marker permanentny 404
bezzapachowy, permanentny tusz · z wymienianą 
okrągłą końcówką · szybko schnie, odporny na 
ścieranie · odporny na działanie światła · odporna 
na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, 
nadaje się do pisania i malowania na prawie 
wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, 
tworzywie sztucznym

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

0,75 czarny 90 00 487 615 10 2,051) IBZ9

0,75 czerwony 90 00 487 616 10 2,051) IBZ9

0,75 niebieski 90 00 487 617 10 2,051) IBZ9
1) cena za szt.

Marker permanentny 500
bezzapachowy, permanentny tusz · możliwość 
uzupełniania · z wymienianą końcówką klinową ·  
szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny 
na działanie światła · odporna na ścieranie i 
wodę · bez dodatku toluenu/ksylenu, nadaje się 
do pisania, znakowania i oznaczania na prawie 
wszystkich materiałach, również na metalu, szkle, 
tworzywie sztucznym

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

2-7 czarny 90 00 487 903 10 2,751) IXZ9

2-7 czerwony 90 00 487 904 10 2,751) IXZ9

2-7 niebieski 90 00 487 905 10 2,751) IXZ9
1) cena za szt.

Marker permanentny 550 / 800
bezzapachowy, permanentny tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą 
końcówka do pisania · szybko schnie, odporny na ścieranie · odporny na 
działanie światła · odporna na ścieranie i wodę · bez dodatku toluenu/
ksylenu, nadaje się do pisania i oznaczania na prawie wszystkich 
materiałach, również na metalu, szkle, tworzywie sztucznym · kolor czarny 

Szerokość kreski 
mm

Kształt spiczasty Nr art. JS EUR KO

3- 4 końcówka okrągła 90 00 487 620 10 2,701) IBZ9

4-12 końcówka klinowa 90 00 487 625  5 4,451) IBZ9
1) cena za szt.

Marker permanentny 8300 industry
szybkoschnący, niemal bezzapachowy, odporny na światło i ścieranie 
atrament · z okrągłą końcówką · do trwałego opisywania lekko zapylonych i 
zaolejonych materiałów  

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

1,5-3 czarny 90 00 487 765 10 2,60 IXZ9

Marker permanentny No.1
wodoodporny, szybkoschnący, niemal bezzapachowy, napełniany, odporny 
na światło i ścieranie atrament · z końcówką w kształcie klina · do trwałego 
opisywania niemal wszystkich materiałów, jak papier, karton, metal, szkło i 
tworzywo sztuczne  

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

1-5 czarny 90 00 487 770 10 1,75 IXZ9

1-5 czerwony 90 00 487 771 10 1,75 IXZ9

1-5 niebieski 90 00 487 772 10 1,75 IXZ9

1-5 zielony 90 00 487 773 10 1,75 IXZ9
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Marker permanentny retract 11
wodoodporny, szybkoschnący, niemal bezzapachowy, napełniany, odporny 
na światło i ścieranie atrament · z okrągłą końcówką ·z praktyczną obsługą 
jedną ręką · do trwałego opisywania niemal wszystkich materiałów, jak 
karton, metal, szkło ,tworzywo sztuczne i drewno 

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

1,5-3 czarny 90 00 487 780 10 2,60 IXZ9

1,5-3 czerwony 90 00 487 781 10 2,60 IXZ9

1,5-3 niebieski 90 00 487 782 10 2,60 IXZ9

1,5-3 zielony 90 00 487 783 10 2,60 IXZ9

Marker kredowy 4090
neutralna w zapachu płynna kreda na bazie wody ∙ z końcówka klinową ∙ 
przepływ tuszu sterowany zaworem ∙ łatwo się ściera ∙ do pisania na szkle, 
oknach, tablicach i innych powierzchniach ∙ dobrze kryjący również na 
powierzchniach ciemnych i transparentnych

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

4-15 jasnozielony 90 00 487 960 5 4,701) IBZ9

4-15 biały 90 00 487 961 5 4,701) IBZ9

4-15 żółty neonowy 90 00 487 962 5 4,701) IBZ9

4-15 pomarańczowy 
neonowy

90 00 487 963 5 4,701) IBZ9

4-15 różowy neonowy 90 00 487 964 5 4,701) IBZ9
1) cena za szt.

Marker kredowy 4095
neutralna w zapachu płynna kreda na bazie wody ∙ z końcówką okrągłą∙ 
przepływ tuszu sterowany zaworem ∙ łatwo się ściera ∙ do pisania na szkle, 
oknach, tablicach i innych powierzchniach ∙ dobrze kryjący również na 
powierzchniach ciemnych i transparentnych

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

2-3 jasnozielony 90 00 487 970 10 2,901) IBZ9

2-3 biały 90 00 487 971 10 2,901) IBZ9

2-3 żółty neonowy 90 00 487 972 10 2,901) IBZ9

2-3 pomarańczowy 
neonowy

90 00 487 973 10 2,901) IBZ9

2-3 różowy neonowy 90 00 487 974 10 2,901) IBZ9
1) cena za szt.

Marker lakierowy 750
do znakowania i pisania na prawie 
wszystkich materiałach, np.  
drewno, szkło, tworzywo sztuczne 
i metal, szczególnie również na 
materiałach ciemnych i transparentnych ·  
bezzapachowy, permanentny tusz 
pigmentowy · przepływ tuszu sterowany 
zaworem · lakieropodobny i w pełni 
kryjący · odporny na działanie wody i 
warunków atmosferycznych · szybko 
schnie · duża odporność na ścieranie ·  
duża odporność na działanie światła 
i wysokiej temperatury · końcówka 
okrągła

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

2-4 czarny 90 00 487 984 10 2,851) IBZ9

2-4 czerwony 90 00 487 989 10 2,851) IBZ9

2-4 żółty 90 00 487 985 10 2,851) IBZ9

2-4 biały 90 00 487 986 10 2,851) IBZ9
1) cena za szt.

Marker lakierowy 751
permanentny, niemal bezzapachowy atrament podobny do lakieru · 
z okrągłą końcówką · odporny na wodę, ścieranie, światło i wysoką 
temperaturę · kryjący atrament podobny do farby perfekcyjnie kryje i 
przywiera ·do opisywania ciemnych i przeźroczystych materiałów, jak metal, 
szkło i tworzywo sztuczne · stosowanie jest nieskomplikowane: mocno 
wstrząsnąć, zdjąć nasadkę, przyłożyć końcówkę do papieru testowego i 
ostrożnie napompować i wypompować do momentu wypełnienia końcówki 
atramentem

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

1-2 czarny 90 00 487 740 10 2,95 IXZ9

1-2 czerwony 90 00 487 741 10 2,95 IXZ9

1-2 niebieski 90 00 487 742 10 2,95 IXZ9

1-2 zielony 90 00 487 743 10 2,95 IXZ9

1-2 żółty 90 00 487 744 10 2,95 IXZ9

1-2 biały 90 00 487 745 10 2,95 IXZ9

1-2 srebrny 90 00 487 746 10 2,95 IXZ9

1-2 złoty 90 00 487 747 10 2,95 IXZ9

Marker lakierowy 780
bezzapachowy i ekstremalnie odporny na światło atrament kryjący jak 
lakier · wodoodporny i odporny na wysokie temperatury do 400°C · ze 
ściętą końcówką z tworzywa sztucznego · również do opisywania ciemnych 
i przeźroczystych materiałów, jak metal, szkło i tworzywo sztuczne · 
stosowanie jest nieskomplikowane: mocno wstrząsnąć, zdjąć nasadkę, 
przyłożyć końcówkę do papieru testowego i ostrożnie napompować i 
wypompować do momentu wypełnienia końcówki atramentem

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. JS EUR KO

0,8 czarny 90 00 487 750 10 3,15 IXZ9

0,8 czerwony 90 00 487 751 10 3,15 IXZ9

0,8 zielony 90 00 487 752 10 3,15 IXZ9

0,8 biały 90 00 487 753 10 3,15 IXZ9

0,8 srebrny 90 00 487 754 10 3,15 IXZ9

0,8 złoty 90 00 487 755 10 3,15 IXZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Marker lakierowy 8750
wodoodporny, kryjący niczym lakier, bardzo permanentny i ekstremalnie 
wytrzymały na światło atrament · z okrągłą końcówką · do trwałego 
opisywania lekko zapylonych, zaolejonych i ciemnych materiałów · 
stosowanie jest nieskomplikowane: mocno wstrząsnąć, zdjąć nasadkę, 
przyłożyć końcówkę do papieru testowego i ostrożnie pompować do 
momentu wypełnienia końcówki atramentem

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

2-4 biały 90 00 487 760 10 3,70 IXZ9

Zestaw markerów do kabli 8407
Opaska do szczególnie precyzyjnego i trwałego 
oznaczania wszystkich rodzajów kabli (kabel PC, HiFi, 
towary sprzedawane na metry, przemysł budowlany 
i wiele innych)  ·bardzo delikatna końcówka · odporność 
na wodę i ścieranie · odporny na działanie światła i szybko 
schnie · JS= etui 4 szt. sortowanie kolorami, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony · końcówka okrągła

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. EUR KO

0,3 czarny/czerwony/
niebieski/zielony

90 00 487 953 6,20 IXZ9

Marker przemysłowy pasta 950
do pisania na chropowatych 
powierzchniach, zabrudzonych 
materiałach, zardzewiałych metalach, 
również pod wodą   · mocno kryjąca, 
bardzo permanentna pasta barwna · 
po wyschnięciu odporny na ścieranie i na wodę · odporny 
na działanie światła · do stosowania przy temperaturach 
powierzchni od -10 °C do 150 °C · napisy wykonane kolorem 
białym i żółtym są czytelne na rozgrzanej do 1000 °C stali

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

10 żółty 90 00 487 928 10 3,901) IBZ9

10 biały 90 00 487 929 10 3,901) IBZ9

10 czerwony 90 00 487 930 10 3,901) IBZ9
1) cena za szt.

Pisak do oznaczania miejsca wiercenia 8850
nadaje się idealnie do znakowania miejsc trudno dostępnych, np. do 
oznaczania otworów wierconych lub do oznaczania krawędzi odstępu ·  
z bardzo długą, delikatną nasadką (dł. ok. 17-20 mm) · permanentny, 
bezzapachowy i szybko schnący tusz · wodoodporny

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. EUR KO

0,7-1,0 czarny 90 00 487 952 4,25 IXZ9

Marker do smarowania olejem 8150
końcówka klinowa · do obróbki i konserwacji uszczelek gumowych, 
np. drzwi samochodowe i lodówki oraz zamrażarki · działający na dużej 
szerokości marker ze środkiem poślizgowym z bezzapachowym olejem 
silikonowym

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

4-12 bezbarwny 90 00 487 950 4 6,151) IXZ9
1) cena za szt.

Marker do tablic 250
końcówka okrągła · tusz bezzapachowy (na bazie alkoholu) · możliwość 
uzupełniania · do pisania na tablicach · do ścierania na sucho na prawie 
wszystkich zamkniętych powierzchniach · tusz cap-off: możliwość 
przechowywania w stanie otwartym do kilku dni bez wyschnięcia

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

1,5-3 czarny 90 00 487 635 10 2,301) IXZ9

1,5-3 czerwony 90 00 487 636 10 2,301) IXZ9

1,5-3 niebieski 90 00 487 637 10 2,301) IXZ9
1) cena za szt.

Marker do tablic 250
końcówka okrągła · tusz bezzapachowy (na bazie 
alkoholu) · możliwość uzupełniania · do pisania 
na tablicach · do ścierania na sucho na prawie 
wszystkich zamkniętych powierzchniach  
tusz cap-off: możliwość przechowywania w stanie 
otwartym do kilku dni bez wyschnięcia · wariant 
zestawu etui z 4 kolorami (1 x czarny, czerwony, 
niebieski, zielony) JS=1 etui, sortowanie barwne

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. EUR KO

1,5-3 czarny/czerwony/
niebieski/zielony

90 00 487 945 8,30 IBZ9

Marker do tablic
pisak do opisywania wycieranych na sucho tablic 
ściennych i papieru do Flipchartów · JS=1 etui, 
sortowanie według kolorów (niebieski, zielony, 
czerwony, czarny)

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. EUR KO

1,5-3 niebieski/czer-
wony/czarny

90 00 483 060 4,00 IK72

10
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Pisak do CD/DVD/BD 8400
do trwałego pisywania płyt CD i DVD · permanentny tusz pigmentowy na 
bazie wody, do ochrony warstwy nośnika danych · odporny na działanie 
światła · odporny na ścieranie · w miękką okrągłą końcówką

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

0,5-1 czarny 90 00 487 940 10 2,501) IXZ9
1) cena za szt.

Marker do tablic 360
bezzapachowy tusz · możliwość uzupełniania · z wymienianą okrągłą 
końcówką · szybkoschnący · bez dodatku octanu butylu · usuwany na sucho 
i bez pozostałości z tablic i innych zamkniętych powierzchni, jak emalia, 
szkło i melamina · możliwość przechowywania w stanie otwartym do kilku 
dni bez wyschnięcia

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

1,5-3 czarny 90 00 487 700 10 1,801) IXZ9

1,5-3 czerwony 90 00 487 701 10 1,801) IXZ9

1,5-3 niebieski 90 00 487 702 10 1,801) IXZ9

1,5-3 zielony 90 00 487 703 10 1,801) IXZ9
1) cena za szt.

Marker do flipchartów 380
etui z 4 kolorami (czarny, czerwony, niebieski, zielony) · tusz na bazie wody, 
neutralny zapach · do pisania na kartkach Flipchart i innych arkuszach 
papierowych · tusz nie przebija na następne strony · tusz cap-off: do 
przechowywania w stanie otwartym przez kilka tygodni bez wyschnięcia

Szerokość kreski 
mm

Kolor Nr art. EUR KO

1,5-3 czarny/czerwony/
niebieski/zielony

90 00 487 947 5,25 IXZ9

Marker do szklanych tablic 90
bezzapachowy atrament · z okrągłą końcówką · odporny na światło i kryjący ·  
łatwe wycieranie na sucho · do opisywania kolorowych szklanych tablic 
i większości szklanych powierzchni · zastosowanie: mocno potrząsnąć 
markerem przy zamkniętej nasadce, następnie otworzyć, przyłożyć 
końcówkę pisaka do papieru testowego i ostrożnie pompować

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. JS EUR KO

2-3 czarny 90 00 487 790 10 3,001) IXZ9

2-3 biały 90 00 487 791 10 3,001) IXZ9
1) cena za szt.

Marker do szklanych tablic 90
bezzapachowy atrament · z okrągłą końcówką · odporny na światło i kryjący ·  
łatwe wycieranie na sucho · do opisywania kolorowych szklanych tablic 
i większości szklanych powierzchni · Zastosowanie: mocno potrząsnąć 
pisakiem przy zamkniętej nasadce, następnie otworzyć, przyłożyć końcówkę 
pisaka do papieru testowego i ostrożnie pompować · różne kolory · składane 
pudełko z 6 kolorami (4x biały, 2x czarny, 1x żółty, 1x fioletowy,  
1x jasnoniebieski, 1x jasnozielony)

Szerokość kreski mm Kolor Nr art. EUR KO

2-3 różne kolory 90 00 487 792 30,50 IXZ9
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Kosz na papiery
tworzywo sztuczne  · jakość biurowa · z chwytną krawędzią · powierzchnia 
o strukturze pasemkowej

Zawartość 
l

Kolor Ø x wys. 
mm

Nr art. JS EUR KO

18 jasnoszary 315 x 320 90 00 468 480  + 5 3,901) IX69

18 czarny 315 x 320 90 00 468 481  + 5 3,901) IX69

18 niebieski 315 x 320 90 00 468 486  + 5 3,901) IX69
1) cena za szt.

Kosz na papiery
tworzywo sztuczne · z chwytną krawędzią wokół · powierzchnia gładka

Zawartość  
l

Kolor Ø x wys. 
mm

Nr art. EUR KO

30 jasnoszary 350 x 405 90 00 468 490 13,801) IB69

30 czarny 350 x 405 90 00 468 491 13,801) IB69

30 niebieski 350 x 405 90 00 468 492 13,801) IB69

45 jasnoszary 390 x 480 90 00 468 495 26,101) IX69

45 czarny 390 x 480 90 00 468 496 26,101) IX69

45 niebieski 390 x 480 90 00 468 497 26,101) IX69
1) cena za szt.

Kubeł na odpady
tworzywo sztuczne  · do zawieszenia w koszach na papiery
pojemność 2 l do art. nr. 90 00 468 480, 90 00 468 481 oraz 90 00 468 486 
Pojemność 6 l do art. nr. 90 00 468 490, 90 00 468 491, 90 00 468 492, 
90 00 468 495, 90 00 468 496 oraz 90 00 468 497

Zawartość l Kolor Nr art. JS EUR KO

2 czarny 90 00 468 489  + 5 7,001) IX69

6 czarny 90 00 468 499  + 5 8,501) IX69
1) cena za szt.

Kosz na papiery
trudno zapalny · z chwytną krawędzią wokół · pojemność 18 l ·  
wys. 310 x Ø 295 mm

Materiał Kolor Nr art. JS EUR KO

tworzywo 
sztuczne

jasnoszary 90 00 468 434  + 5 15,901) IX69

tworzywo 
sztuczne

czarny 90 00 468 435  + 5 15,901) IX69

1) cena za szt.

Kosz na papiery
trudno zapalny · z niepalną wkładką aluminiową · z chwytną krawędzią 
wokół · pojemność 12 l · wys. 270 x Ø 260 mm

Materiał Kolor Nr art. JS EUR KO

tworzywo sztuczne jasnoszary 90 00 468 430  + 5 18,301) IX69

tworzywo sztuczne czarny 90 00 468 431  + 5 18,301) IX69
1) cena za szt.

Kosz na papiery
19 l · stal nierdzewna, matowa · ze wzorem dekoracyjnym na obrzeżu ·  
Ø 255 x wys. 355 mm

Nr art. EUR KO

90 00 486 741 37,50 IJI5

Kosz na papiery
15 l · obudowa ze stali szlachetnej · dno ze stali szlachetnej z pierścieniem z 
tworzywa, kolor czarny · przepuszczający powietrze dziurkowany raster · Ø 
240 x wys. 390 mm

Nr art. EUR KO

90 00 463 505 27,40 IX66

Stojak do parasoli
stal nierdzewna · wyciągany okapnik z tworzywa sztucznego · 
przepuszczający powietrze dziurkowany raster · Ø 240 x wys. 510 mm

Nr art. EUR KO

90 00 463 503 54,30 IX66



Kosz na papiery
15 l · blacha stalowa powlekana proszkowo · przepuszczający powietrze 
dziurkowany raster · Ø 260 x wys. 315 mm

Kolor Nr art. EUR KO

metaliczny srebrny 90 00 468 150 23,80 IX41

czarny 90 00 468 151 23,80 IX41

Stojak do parasoli
blacha stalowa powlekana proszkowo · podstawa z pierścieniem z tworzywa 
sztucznego · przepuszczający powietrze dziurkowany raster · kolor srebrny 
metallic  · Ø 260 x wys. 620 mm

Kolor Nr art. EUR KO

metaliczny srebrny 90 00 468 140 47,80 IX41

Pojemnik z pokrywą uchylną
 wiadro z tworzywa sztucznego z demontowaną pokrywą uchylną do 
opróżniania · podwójna krawędź pokrywy klinuje worek na odpady · możliwa 
obsługa jednoręczna, szeroki kąt rozwarcia ułatwia wrzucanie odpadów · 
wiadro można ustawić bezpośrednio przy ścianie

Zawartość l Kolor Wys. x szer. x gł. 
mm

Nr art. EUR KO

10 biały 377 x 246 x 198 90 00 466 192 15,60 IKE2

25 biały 511 x 346 x 278 90 00 466 190 28,60 IKE2

50 biały 668 x 406 x 341 90 00 466 195 41,00 IKE2

Popielniczka naścienna
z głęboko tłoczonej blachy stalowej , bez spoin spawalniczych · powlekanie 
proszkowe · popielniczka z mechanizmem przechyłu · bez akcesoriów do 
mocowania ściennego

Ø x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

180 x 410 nowego srebra 90 00 468 019 83,40 IBG8

Popielniczka naścienna
z głęboko tłoczonej blachy stalowej, bez spoin spawalniczych · powlekanie 
proszkowe · popielniczka z mechanizmem przechyłu · bez akcesoriów do 
mocowania ściennego

9/202
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø x wys.  
mm

Nr art.
czerwony

Nr art.
nowego srebra

EUR KO

 90 x 100 90 00 468 026 33,00 IBG8

 90 x 100 90 00 468 031 33,10 IBG8

110 x 120 90 00 468 000 90 00 468 001 33,40 IBG8

150 x 145 90 00 468 028 90 00 468 034 37,50 IBG8

Popielniczka naścienna
ze stali szlachetnej  · popielniczka z mechanizmem przechyłu · bez 
akcesoriów do mocowania ściennego

Ø x wys. mm Nr art. EUR KO

 90 x 100 90 00 468 035 48,20 ICG8

110 x 120 90 00 468 032 49,80 IBG8

150 x 145 90 00 468 036 57,20 ICG8

Popielnik wielofunkcyjny
z głowicą do gaszenia płomienia · metalowa z ocynkowanym zbiornikiem 
wewnętrznym · z wyjmowanym wkładem popielniczki z aluminium · otwór 
wrzutowy z ochroną krawędzi · zdejmowany pojemnik wewnętrzny · 
zawartość 25 l

Ø x wys. mm Kolor Nr art. EUR KO

250 x 630 srebrny 90 00 468 125 103,90 IX41

250 x 630 antracytowy 90 00 468 126 103,90 IX41

250 x 630 czarny 90 00 468 127 103,90 IX41

Pojemnik na odpady
samo gaszące  ·z metalu · korpus i głowica gasząca z odporną na 
zarysowania powłoką z żywicy epoksydowej · głowica odcinania płomienia 
przerywa dopływ tlenu i dusi płomień

Ø x wys. mm Zawartość l Kolor Nr art. EUR KO

260 x 357 15 czarny 90 00 468 200 34,20 IX41

260 x 357 15 szary 90 00 468 201 34,20 IX41

260 x 357 15 srebrny 90 00 468 202 34,20 IX41

315 x 492 30 czarny 90 00 468 204 51,80 IX41

315 x 492 30 szary 90 00 468 205 51,80 IX41

375 x 662 60 czarny 90 00 468 207 73,30 IX41

375 x 662 60 szary 90 00 468 208 73,30 IX41
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Tablica informacyjna
z aluminium do zakresu wewnętrznego · do formatu plakatu DIN A1 · profil 
składanej ramy, szer. 26 mm, eloksalowana na srebrno powierzchnia · 
trwałe, nie zmęczeniowe działanie zaciskowe dzięki sprężynom zaciskowym 
ze stali sprężynowej · zabezpieczenie plakatów dzięki ochronnej szybie 
przeciwodblaskowej stabilizowanej UV · odporna na uderzenia szara ściana 
tylna z tworzywa sztucznego

Nr art. EUR KO

90 00 493 105 81,40 IXF4

Tablica informacyjna
do formatu plakatu DIN A1 · z obu stron z wymienną ramą z aluminium, 
kolor srebrny anodowana  · profil zaciskowy 32 mm · ocynkowana 
tylna ściana ze stali · zabezpieczenie plakatów dzięki ochronnej 
szybie przeciwodblaskowej stabilizowanej UV · ze sztancowaniem do 
odprowadzania wody

Nr art. EUR KO

90 00 493 100 102,50 IXF4

Ramka zatrzaskowa
profil zaciskowy 24 mm  ·wymienna rama z aluminium, kolor srebrny 
anodowana  · narożniki przycięte ukośnie · tylna ścianka z odpornego na 
uderzenia tworzywa sztucznego, nie odblaskowa szybka ochronna · do 
montażu na ścianie (zestaw nie obejmuje materiału montażowego)

Wymiary plakatu Nr art. EUR KO

DIN A4 90 00 493 120 15,00 IEF4

DIN A3 90 00 493 121 21,80 IEF4

DIN A2 90 00 493 122 26,10 IEF4

DIN A1 90 00 493 123 37,30 IEF4

Ramka zatrzaskowa
profil zaciskowy 32 mm  ·-rama wymienna,  eloxiert · narożniki przycięte 
ukośnie · tylna ścianka z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, nie 
odblaskowa szybka ochronna · do montażu na ścianie (zestaw nie obejmuje 
materiału montażowego)

Wymiary plakatu Nr art. EUR KO

DIN A3 90 00 493 111 28,50 IEF4

DIN A2 90 00 493 112 33,30 IEF4

DIN A1 90 00 493 113 46,50 IEF4

DIN A0 90 00 493 114 71,00 IEF4

Sorter SHERPA na biurko
kompletny zestaw · wysokiej jakości stojak stołowy ze stabilnego, 
odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego · z kolorowymi tabliczkami 
przezroczystymi z ramką z polipropylenu wraz z zawieszką · 1 stojak 
stołowy, po 5 ramek w kolorze czarnym i szarym, 10 zakładek szer. 58 mm

Liczba tabliczek  
przezroczystych z ramką

Kolor Nr art. EUR KO

10 czarny/szary 90 00 492 499 103,50 IB41

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw  ·z profilowaną ramką · stabilny uchwyt ścienny z 
poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym do montażu na ścianach 
(wraz z mat. montażowym) · kolor antracytowy/szary · z 10 tabliczkami 
przezroczystymi (po 5 szt. w kolorze czarnym i szarym) · możliwe 
zestawienie dowolnej liczby uchwytów ściennych

Liczba tabliczek  
przezroczystych z ramką

Kolor Nr art. EUR KO

10 czarny/szary 90 00 492 464 62,40 IX41



Sorter SHERPA na biurko
z profilowaną ramką · stabilny stojak stołowy z blachy stalowej z odporną 
na zadrapania powłoką z tworzywa sztucznego · z 10 lub 20 tabliczkami 
przezroczystymi z ramką · Wersja z 10 wkładami przezroczystymi po 2 w 
kolorze czarnym, czerwonym, ciemno-niebieskim, żółtym i zielony, · Wersja z 
20 wkładami przezroczystymi po 5 w kolorze zielonym, czerwonym, żółtym 
i ciemno-niebieskim · z wkładami z tworzywa sztucznego i etykietami 
opisowymi

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką Nr art. EUR KO

10 90 00 492 496 75,40 IB41

20 90 00 492 480 98,40 IB41

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw  ·z profilowaną ramką  · metalowy uchwyt ścienny 
z 5 tabliczkami przezroczystymi · wersja do przechowywania regulaminu 
przeciwpożarowego – czerwona, instrukcje obsługi maszyn – granatowe 
lub instrukcje użytkowania wg GefSToffV (Rozporządzenie o substancjach 
niebezpiecznych) – pomarańczowe

Liczba tabliczek  
przezroczystych z ramką

Kolor Nr art. EUR KO

5 czerwony 90 00 492 450 31,30 IC41

5 ciemny niebieski 90 00 492 451 31,30 IC41

5 pomarańczowy 90 00 492 452 31,30 IC41

9/204

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw · z profilowaną ramką  ·uchwyt ścienny z metalu 
do montażu na ścianach lub panelach perforowanych (wraz z częściami 
montażowymi) · z 10 lub 20 tabliczkami przezroczystymi z ramką · wariant 
z 10 wkładami przezroczystymi: po 2 kolorze czarnym, czerwonym, 
granatowym, żółtym i zielonym · z 20 wkładami przezroczystymi: po 5 w 
kolorze zielonym, czerwonym, żółtym i granatowym · w tym ślizgacze z 
tworzywa sztucznego i etykiety opisowe
możliwe zestawienie dowolnej liczby uchwytów ściennych

Liczba tabliczek przezroczystych z ramką Nr art. EUR KO

10 90 00 492 460 49,80 IC41

20 90 00 492 461 91,60 IC41

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw · z profilowaną ramką  · z magnetyczną tylną stroną · 
metalowy uchwyt ścienny do mocowania na maszynach · z 5 wkładkami

Liczba tabliczek  
przezroczystych z ramką

Kolor Nr art. EUR KO

5 czarny 90 00 492 455 38,10 IC41

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw  ·z twardą folią · uchwyt ścienny z metalu do montażu 
na ścianach lub panelach perforowanych (wraz z częściami montażowymi) ·  
z 10 tabliczkami przezroczystymi z ramką (po 5 w kolorze czerwonym i 
niebieskim)  · w tym ślizgacze z tworzywa sztucznego i etykiety opisowe · 
możliwe zestawienie dowolnej liczby uchwytów ściennych

Liczba tabliczek 
przezroczystych  
z ramką

Kolor Nr art. EUR KO

10 czerwony/niebieski 90 00 492 483 55,60 IB41

Uchwyt ścienny
do zamocowania 10 kieszeni · uchwyt ścienny z metalu do montażu na 
ścianach lub panelach perforowanych (wraz z częściami montażowymi) · 
możliwe zestawienie dowolnej liczby uchwytów ściennych

Pasuje do Kolor Nr art. EUR KO

10 tabliczek 
przeźroczystych DIN A4

jasnoszary 90 00 492 481 21,20 IC41

Tabliczka przezroczysta z ramką
z profilowaną ramką  ·DIN A4 · matowa folia PP bez refleksów ze stabilną 
kolorową ramką PP dookoła · folia jest wytrzymała i nadaje się do skanera ·  
możliwość złożenia zakładek, do nakładania na listwy profilowe  
(na zapytanie) · JS = 5 sztuk

Kolor Wersja Nr art. EUR KO

czarny bez odbić 90 00 492 484 22,201) IX41

czerwony bez odbić 90 00 492 485 22,201) IX41

ciemny niebieski bez odbić 90 00 492 479 22,201) IX41
1) cena za JS

Tablica informacyjna
do wywieszania np. wskazówek bezpieczeństwa, informacji, instrukcji 
obsługi, spisów telefonów itp. · bez odbić, dookoła z czerwoną ramką PP 
i regulowanym zawieszeniem (do użycia w pionie lub poziomie) · JS = 5 
sztuk

Nr art. EUR KO

90 00 492 489 23,501) IX41
1) cena za JS
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Obwoluta na dokumenty
do umieszczania np. instrukcji bezpieczeństwa, spisów telefonów, 
formularzy naprawy itp. · z transparentnej mocnej folii · ze wzmocniona 
perforacja do zawieszania · JS = 10 sztuk

Nr art. EUR KO

90 00 492 400 15,001) IC41
1) cena za JS

Ramka magnetyczna
samoprzylepna  ·z folią samoklejącą na całej powierzchni tylnej strony, do 
umieszczenia na gładkich powierzchniach · ramkę można wyjąć i umieścić 
ponownie w innym miejscu · ramka obustronna kolorowa · prosta i szybka 
wymiana dzięki składanej, magnetycznej stronie przedniej · na szklanych 
powierzchniach obustronnie czytelne · JS = 2 sztuk

Format Kolor ramy Nr art. EUR KO

DIN A4 srebrny 90 00 492 405 19,60 IC41

DIN A4 kolor czarny 90 00 492 406 19,60 IC41

Ramka magnetyczna
samoprzylepna  ·z folią samoklejącą na całej powierzchni tylnej strony, do 
umieszczenia na gładkich powierzchniach · ramkę można wyjąć i umieścić 
ponownie w innym miejscu · ramka obustronna kolorowa · prosta i szybka 
wymiana dzięki składanej, magnetycznej stronie przedniej · na szklanych 
powierzchniach obustronnie czytelne · JS = 2 sztuk 
 
·  Do mocowania  
czerwona na regulamin przeciwpożarowy   
granatowa na instrukcję obsługi maszyny   
pomarańczowa na wskazówki dot. materiałów niebezpiecznych

Format Kolor ramy Nr art. EUR KO

DIN A4 kolor czerwony 90 00 492 410 19,601) IC41

DIN A4 kolor ciemny niebieski 90 00 492 411 19,601) IC41

DIN A4 pomarańczowy 90 00 492 412 19,601) IC41
1) cena za JS

Ramka magnetyczna
namagnesowana · do stosowania w poziomie lub pionie · prosta i szybka 
wymiana · DIN A4 · JS = 5 sztuk 

Format Kolor ramy Nr art. EUR KO

DIN A4 kolor czerwony 90 00 483 000 26,301) IC72

DIN A4 kolor szary 90 00 483 001 26,301) IC72

DIN A4 kolor niebieski 90 00 483 002 26,301) IC72

DIN A4 żółty 90 00 483 003 26,301) IC72

DIN A4 kolor zielony 90 00 483 004 26,301) IC72
1) cena za JS

Ramka magnetyczna
namagnesowana · do stosowania w poziomie lub pionie · prosta i szybka 
wymiana · DIN A3 · JS = 5 sztuk

Format Kolor ramy Nr art. EUR KO

DIN A3 kolor szary 90 00 483 011 37,701) IX72

DIN A3 kolor niebieski 90 00 483 012 37,701) IX72
1) cena za JS

Aktówka przezroczysta
do zawieszania · dla formatu DIN A4  · wszechstronne zastosowanie · 
łatwej aktualizacji · wytrzymała folia PCV bez odblasków z obramowaniem z 
drutu stalowego powlekanego tworzywem sztucznym · uchwyt metalowy 
do zawieszania · JS = 5 sztuk

Kolor Nr art. EUR KO

czerwony 90 00 492 026 21,901) IEG4

niebieski 90 00 492 027 21,901) IEG4
1) cena za JS

Torba przezroczysta
do zawieszania · wytrzymała folia PCV bez odblasków z obramowaniem 
z drutu stalowego powlekanego tworzywem sztucznym · obustronne 
zamkniecie zagięciem · z 2 metalowymi uchwytami do zawieszenia ·  
JS = 5 sztuk 
 
Różne kolory, po 1 szt. w kolorze: żółtym, zielonym, niebieskim 
i czarnym

Dł. x szer. mm Nr art. EUR KO

340 x 255 90 00 492 040 47,301) IUG4
1) cena za JS

zestaw nie obejmuje zawartości
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Uchwyt na formularze kontrolne
DIN A4  · wszechstronne zastosowanie · 
2 przezroczyste taśmy z miękkiego PCV 
trzymają kartę · mocowanie uchwytem 
lub magnesem · wytrzymała folia PCV 
bez odblasków z obramowaniem z drutu 
stalowego powlekanego tworzywem 
sztucznym, niebieska · JS = 5 sztuk

Kolor Wersja Nr art. EUR KO

niebieski zacisk 90 00 492 043 26,501) IEG4

niebieski magnes 90 00 492 044 34,301) IEG4
1) cena za JS

Uchwyt ścienny
kompletny zestaw · uchwyt ścienny z 
blachy stalowej z materiałem montażowym, 
malowany w kolorze RAL 7035 · z 
magnetyczną tylną stroną, do mocowania 
do magnetycznych powierzchni · tabliczka 
przeźroczysta z wytrzymałej, odblaskowej 
folii PCW z obramowaniem z drutu stalowego · mocne metalowe uchwyty 
obrotowe, proste wkładanie · z 5 tabliczkami przeźroczystymi lub 10 
tabliczkami przeźroczystymi (5 tabliczek przeźroczystych - sortowanych 
kolorystycznie, po 1 sztuce w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym i 
czarnym - 10 tabliczek przeźroczystych - sortowanych kolorystycznie, po 1 
sztuce w kolorze czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i czarnym oraz 5 
wkładami z tworzywa sztucznego wys. 50 mm

Liczba tabliczek  
przezroczystych z ramką

Kolor Nr art. EUR KO

 5 niebieski 90 00 492 050 42,00 IXG4

 5 czerwony 90 00 492 051 42,00 IXG4

 5 czarny 90 00 492 052 42,00 IXG4

 5 różne kolory 90 00 492 053 42,00 IXG4

10 niebieski 90 00 492 055 64,30 IXG4

10 czerwony 90 00 492 056 64,30 IXG4

10 różne kolory 90 00 492 057 64,30 IXG4

zestaw uchwytów ściennych
kompletny zestaw  ·z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasnoszarym, 
RAL 7035 · wariant z 10 tabliczkami przezroczystymi z ramką po 2 w kolorze 
czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i czarnym · dostawa zawiera 
materiały do mocowania 
Szczególnie korzystny cenowo zestaw podwójny (nr art. 90 00 492 017)

Liczba tabliczek 
przezroczystych z 
ramką

Kolor Nr art. EUR KO

1 x 10 farbig sortiert 90 00 492 010 45,70 IXG4

2 x 10 farbig sortiert 90 00 492 017 83,20 IXG4

Uchwyt ścienny
pusty  ·do zamocowania 10 kieszeni · z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze jasnoszarym  · możliwość łączenia 
dowolnej liczby uchwytów ściennych · dostawa zawiera 
materiały do mocowania

Pasuje do Kolor Nr art. EUR KO

10 tabliczek 
przeźroczystych DIN A4

jasnoszary 90 00 492 011 17,60 IEG4

Tabliczka przezroczysta z ramką
z twardej folii DIN A4 · wszechstronne 
zastosowanie · wytrzymała folia PCV bez 
odblasków z obramowaniem z drutu stalowego 
powlekanego tworzywem sztucznym · mocne 
metalowe uchwyty obrotowe, proste wkładanie · 
JS=10 szt. wraz z 5 nakładanymi zakładkami wys. 
50 mm

Kolor Nr art. EUR KO

czerwony 90 00 492 000 42,00 IEG4

niebieski 90 00 492 001 42,00 IEG4

żółty 90 00 492 002 42,00 IEG4

zielony 90 00 492 003 42,00 IEG4

czarny 90 00 492 004 42,00 IEG4

Nakładany uchwyt
z wkładem · wysokość 50 mm · JS = 10 sztuk

Nr art. EUR KO

90 00 492 008 4,951) IEG4
1) cena za JS

Urządzenie do laminowania
do zastosowań prywatnych oraz do użytku w mniejszych firmach · łatwa 
obsługa poprzez panel dotykowy za pomocą tylko jednego naciśnięcia · 
podgrzewające rolki urządzenie do laminowania z czterema rolkami, dwie 
zewnętrzne podgrzewane · brak konieczności dokonywania ustawień · 
niskie zużycie energii, wyłączenie po 30 minutach nieużywania · wskaźnik 
gotowości LED oraz sygnalizacja akustyczna · do folii laminujących do  
175 µm · czas podgrzewania ok. 1 minuta

Format Szerokość 
mm

Prędkość 
mm/min

Nr art. EUR KO

DIN A3 320 500 90 00 486 738 180,00 IXZ9

Urządzenie do laminowania
do zastosowań prywatnych oraz do użytku w mniejszych firmach · 
podgrzewające rolki urządzenie do laminowania z dwoma rolkami, brak 
konieczności ustawień · niskie zużycie energii, wyłączenie po 30 minutach 
nieużywania · wskaźnik gotowości LED oraz sygnalizacja akustyczna · do 
folii laminujących do 125 µm · z zestawem startowym folii do laminowania · 
czas podgrzewania ok. 1 minuta 

Format Szerokość mm Prędkość mm/min Nr art. EUR KO

DIN A4 230 350 90 00 486 715 89,00 IXZ9

DIN A3 320 350 90 00 486 716 121,00 IXZ9

Urządzenie do laminowania
podgrzewające rolki urządzenie do laminowania z sześcioma rolkami, dwie 
zewnętrzne podgrzewane · dzięki technologii czujników brak konieczności 
ustawiania grubości folii lub prędkości · czujnik wykrywania zacięć z 
automatycznym cofaniem i odcinaniem · tace wejściowe i wyjściowe 
zapewniają absolutnie płaską płaszczyznę laminowania · niskie zużycie 
energii, dzięki automatycznemu wyłączaniu po 30 minutach nieużywania · 
do folii laminujących do 250 µm · czas podgrzewania ok. 1 minuta

Format Szerokość mm Prędkość mm/min Nr art. EUR KO

DIN A3 320 1000 90 00 486 735 266,00 IXZ9
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Urządzenie do laminowania
podgrzewające rolki urządzenie do laminowania z sześcioma rolkami, cztery 
zewnętrzne podgrzewane · z systemem Easy Feed · dzięki technologii 
czujników brak konieczności ustawiania grubości folii lub prędkości · 
czujnik wykrywania zacięć z automatycznym cofaniem i odcinaniem · 
tace wejściowe i wyjściowe zapewniają absolutnie płaską płaszczyznę 
laminowania · niskie zużycie energii, dzięki automatycznemu wyłączaniu 
po 30 minutach nieużywania · do folii laminujących do 250 µm · czas 
podgrzewania ok. 1 minuta

Format Szerokość 
mm

Prędkość 
mm/min

Nr art. EUR KO

DIN A3 320 1500 90 00 486 736 358,00 IXZ9

Folia do laminowania
strzałka na folii przedstawia kierunek wkładania i po laminowaniu znika bez 
śladu, JS = 100 sztuk

Format Grubość folii Nr art. EUR KO

DIN A5  80 µm 90 00 486 727 11,401) IEZ9

DIN A4  80 µm 90 00 486 725 21,601) IEZ9

DIN A4 100 µm 90 00 486 728 24,001) IEZ9

DIN A3  80 µm 90 00 486 726 42,401) IEZ9

DIN A3 100 µm 90 00 486 729 47,601) IEZ9
1) cena za JS

90 00 486 72990 00 486 72890 00 486 727

Koszulka foliowa
do laminatorów
JS = 100 sztuk

Dł. x szer. 
mm

Format Grubość folii Nr art. EUR KO

426 x 303 DIN A3  80 µm 90 00 486 694 38,201) IEZ9

426 x 303 DIN A3 125 µm 90 00 486 693 53,501) IEZ9

303 x 216 DIN A4  80 µm 90 00 486 696 18,801) IEZ9

303 x 216 DIN A4 125 µm 90 00 486 697 29,201) IEZ9

216 x 154 DIN A5 125 µm 90 00 486 699 16,501) IEZ9

 86 x  54 karta 
kredytowa

125 µm 90 00 486 701 3,801) IEZ9

303 x 216 DIN A4  80 µm 90 00 486 725 21,601) IEZ9

426 x 303 DIN A3  80 µm 90 00 486 726 42,401) IEZ9
1) cena za JS

Nr art. 40 00 871 864

Liczba wierszy maks. 2

Szerokości taśm do drukowania mm 6, 9, 12

Klawiatura QWERTZ/AZERTY

Ilość wyświetlonych znaków 13

Kody kreskowe nie

Odcinanie taśmy ręczn.

Baterie 6 AA (brak w komplecie)

Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia tak

Podłączenie PC/Mac nie

Drukarka etykiet Label MANAGER 210 D
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy 
·  wydruk wielokrotny i poziomy jako funkcja standardowa
·  wielokrotna pamięć etykiet z podglądem wydruku
·  drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość 
drukowania 180 dpi

· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych  
· automatyczne wyłączanie   
·  praca dzięki bateriom (6 x bateria AA, nieobjęte dostawą)  
lub adapterowi sieciowemu (wyposażenie)

W komplecie: 
1 standardowa taśma do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, 
instrukcja obsługi

Nr art. EUR KO

40 00 871 864 45,70 IRB6

Nr art. 40 00 872 006

Liczba wierszy maks. 2

Szerokości taśm do drukowania mm 6, 9, 12, 19

Klawiatura QWERTZ

Ilość wyświetlonych znaków 16

Kody kreskowe nie

Odcinanie taśmy automatyczne

Baterie litowo-jonowy

Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia nie

Podłączenie PC/Mac nie

Drukarka etykiet Label MANAGER 360 D
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy
· wydruk wielokrotny i poziomy jako funkcja standardowa  
· wielokrotna pamięć etykiet z podglądem wydruku
·  drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku,  
rozdzielczość drukowania 180 dpi

· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych  
· automatyczne wyłączanie  
·  z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym 
adapter do ładowania

W komplecie: 
1 standardowa taśma do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, 
instrukcja obsługi

Nr art. EUR KO

40 00 872 006 108,70 IRB6
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Nr art. 90 00 484 000

Liczba wierszy maks. 2

Szerokości taśm do drukowania mm 6, 9, 12

Klawiatura QWERTZ

Ilość wyświetlonych znaków 8

Kody kreskowe nie

Odcinanie taśmy ręczn.

Baterie 6 AA (brak w komplecie)

Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia tak

Podłączenie PC/Mac nie

Drukarka etykiet Label MANAGER 160
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy · drukarka termiczna 
zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi · 
technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych · 
automatyczne wyłączanie · praca dzięki bateriom (6 x bateria AA, nieobjęte 
dostawą) lub adapterowi sieciowemu (wyposażenie)
W komplecie: 
1 taśma standardowa do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, 
instrukcja obsługi

Nr art. EUR KO

90 00 484 000 34,90 IRB6

Nr art. 90 00 484 007

Liczba wierszy maks. 2

Szerokości taśm do drukowania mm 6, 9, 12

Klawiatura QWERTZ

Ilość wyświetlonych znaków 13

Kody kreskowe tak

Odcinanie taśmy ręczn.

Baterie litowo-jonowy

Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia nie

Podłączenie PC/Mac USB

Drukarka etykiet Label MANAGER 280
·  łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana 
taśmy

·  wielokrotna pamięć etykiet, z podglądem 
wydruku

·  drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku, rozdzielczość 
drukowania 180 dpi

· 220 symbole oraz cliparty 
· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych   
· automatyczne wyłączanie 
·  z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym 
adapter do ładowania 

podłączenie do komputera przez złącze USB 
 
Wymagania systemowe: 
Windows Vista /7/8/XP, Mac 10.5 x
W komplecie: 
1 standardowa taśma do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, 
instrukcja obsługi

Nr art. EUR KO

90 00 484 007 70,10 IRB6

Nr art. 90 00 484 006

Liczba wierszy maks. 2

Szerokości taśm do drukowania mm 6, 9, 12

Klawiatura QWERTZ

Ilość wyświetlonych znaków 13

Kody kreskowe tak

Odcinanie taśmy ręczn.

Baterie litowo-jonowy

Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia nie

Podłączenie PC/Mac USB

Drukarka etykiet Label MANAGER 280
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy 
·  wielokrotna pamięć etykiet, z podglądem wydruku
·  drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku,  
rozdzielczość drukowania 180 dpi

· 220 symbole oraz cliparty 
· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych   
· automatyczne wyłączanie 
z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym 
adapter do ładowania 
 
podłączenie do komputera przez złącze USB 
 
Wymagania systemowe: 
Windows Vista /7/8/XP, Mac 10.5x
W komplecie: 
1 elektroniczna drukarka etykiet LM 280 
1 taśma D1, szer. 12 mm, czarne na białym 
1 taśma D1, szer. 9 mm, czarne na przezroczystym  
1 adapter sieciowy 
1 Walizka ochronna

Nr art. EUR KO

90 00 484 006 78,20 IRB6

Nr art. 40 00 873 002

Liczba wierszy maks. 4

Szerokości taśm do drukowania mm 6, 9, 12, 19

Klawiatura ABC

Ilość wyświetlonych znaków 16

Kody kreskowe tak

Odcinanie taśmy ręczn.

Baterie litowo-jonowy

Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia nie

Podłączenie PC/Mac USB

Długość mm 215

Szerokość mm 104

Wysokość mm 57

Drukarka etykiet Label MANAGER 420 P
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy 
·  wielokrotna pamięć etykiet, z podglądem wydruku
·  drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość wydruku,  
rozdzielczość drukowania 180 dpi

· technologia Race umożliwia szybkie wprowadzania znaków specjalnych   
· automatyczne wyłączanie 
·  z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym 
adapter do ładowania 

podłączenie do komputera przez złącze USB 
 
Wymagania systemowe: 
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac 10.2x, 
W komplecie:  
1 standardowa taśma do drukarki D1, szer. 12 mm, czarne na białym, 
oprogramowanie, instrukcja obsługi

Nr art. EUR KO

40 00 873 002 125,70 IRB6
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Nr art. 90 00 484 004

Liczba wierszy maks. 4

Szerokości taśm do drukowania mm 6, 9, 12, 19

Klawiatura ABC

Ilość wyświetlonych znaków 16

Kody kreskowe tak

Odcinanie taśmy ręczn.

Baterie litowo-jonowy

Zasilacz sieciowy jako część wyposażenia nie

Podłączenie PC/Mac USB

Drukarka etykiet Label MANAGER 420 P
łatwa i poręczna obsługa oraz wymiana taśmy · wielokrotna pamięć etykiet, 
z podglądem wydruku · drukarka termiczna zapewnia najwyższą jakość 
wydruku, rozdzielczość drukowania 180 dpi · technologia Race umożliwia 
szybkie wprowadzania znaków specjalnych · automatyczne wyłączanie ·  
z akumulatorami litowo-jonowymi wielokrotnego użytku w tym 
adapter do ładowania  · podłączenie do komputera przez złącze USB 
 
Wymagania systemowe: 
Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac 10.2x
W komplecie:  
1 elektroniczna drukarka do etykiet LM 420P  
1 taśma D1, szer. 6 mm, czarne na przezroczystym  
1 taśma D1, szer. 9mm, czarne na żółtym  
1 taśma D1, szer. 12mm, czarne na białym 
1 taśma D1, szer. 19 mm, czarne na czerwonym 
1 adapter sieciowy 
1 futerał

Model Nr art. EUR KO

zestaw walizek 90 00 484 004 162,30 IRB6

Taśma do drukarki
samoprzylepna na prawie wszystkich powierzchniach i czystych 
płaszczyznach (papier, tworzywo sztuczne, metal, drewno i szkło) · nacięta 
tylna strona umożliwia łatwe zdjęcie · możliwość ponownego zdjęcia · 
odporna na wodę, oleje i smary · odporna na temperatury od -30 °C do  
+150 °C · Długość taśmy 7 m

Kolor Szer. 
taśmy 
mm

Nr art. JS EUR KO

czarne na białym  9 40 00 871 900  + 5 17,401) ICB6

czarne na białym 12 40 00 871 905  + 5 19,201) ICB6

czarne na przezroczystym 12 40 00 871 906  + 5 19,201) ICB6

czarne na żółtym 12 40 00 871 910  + 5 19,201) ICB6

czarne na czerwonym 12 40 00 871 909  + 5 19,201) ICB6

niebieskie na białym 12 40 00 871 907  + 5 19,201) ICB6

czerwone na białym 12 40 00 871 908  + 5 19,201) ICB6

czarne na białym 19 40 00 871 916  + 5 24,101) ICB6

czarne na przezroczystym 19 40 00 871 917  + 5 24,101) ICB6

czarne na żółtym 19 40 00 871 919  + 5 24,101) ICB6

niebieskie na białym 19 40 00 871 918  + 5 24,101) ICB6

czarne na białym 24 40 00 871 921 1 27,301) ICB6

czarne na żółtym 24 40 00 871 923 1 27,301) ICB6
1) cena za szt.

Drukarka etykiet Rhino 4200
przemysłowa drukarka etykiet z przyciskami szybkiego dostępu oraz 
wyświetlacz z podświetleniem · wyposażona w przyciski bezpośredniego 
dostępu do szybkiego tworzenia i formatowania etykiet na powłoki 
przewodów/kabli, chorągiewek kablowych, etykiet o stałej długości · 
drukowanie do 19 mm szerokości etykiety na wielu różnych materiałach i w 
wielu kolorach – wydruki bezpośrednio na koszulkach termokurczliwych 
 
· klawiatura QWERTZ 
·  przyciski funkcyjne do drukowania i formatowania etykiet  
do izolacji drutów i kabli

· drukuje kody kreskowe 39 i 128 na etykietach 19 mm 
· etykiety o stałej długości, etykiety dla modułów i etykiet wielofunkcyjnych 
· drukuje na etykietach o szerokości taśmy 6, 9 12 lub 19 mm 
· przycisk ulubionych 
· przyciski programowane przez użytkownika 
·  programowana biblioteka ze 150 symbolami i pojęcia w zakresie 
bezpieczeństwa, elektryki, Pro A/V i zarządzania budynkami

· automatyczna funkcja zapamiętywania i samoczynnego wyłączania 
·  zasilanie na 6 baterii AA (nie są w komplecie) lub akumulatory litowo-
jonowe (dostarczane opcjonalnie na życzenie)

W komplecie:  
1 taśma do drukarki winylowa, szerokość 12 mm czarne na białym, 
instrukcja obsługi

Klawiatura Nr art. EUR KO

QWERTZ 90 00 484 020 91,50 IRB6
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Nr art. 40 00 871 867

Szerokości taśm do drukowania mm 6, 9, 12, 19

Klawiatura QWERTZ

Kody kreskowe tak

Baterie litowo-jonowy

Długość mm 235

Szerokość mm 125

Wysokość mm 75

Drukarka etykiet Rhino 5200
profesjonalne urządzenie do zastosowań w sektorze transferu danych, 
elektrycznym, w rzemiośle i przemyśle  ·szczególnie wytrzymała 
drukarka etykiet z powłoką gumową, która została zaprojektowana pod 
kątem szybkości i wytrzymałości · Przyciski bezpośredniego dostępu 
automatycznie ustawią wielkość, odstępy i format etykiet do przewodów 
i kabli, złączek, patch-paneli i paneli krosowych, listew zaciskowych 110 
oraz do aplikacji pionowych i tych o stałej długości. · zaprogramowana 
biblioteka symboli z ponad 100 wpisami · duży podwójny wyświetlacz 
z podświetleniem tła · Druk termo transferowy odporny na chemikalia, 
promienie UV, oraz wysoką temp. · drukuje na etykietach o szerokości 6, 9 
12 lub 19 mm 
 
Funkcje specjalne: 
Wrap 
Po wprowadzeniu średnicy tworzy dopasowane, opisane ”płaszcze” do 
drutów i kabli, powtarzanie tekstu do identyfikacji 360° 
 
Fixed 
Drukuje etykietę o ustalonej długości i wyśrodkowuje dopasowany tekst - 
rozwiązanie idealne do obudów, gniazd wtykowych i pojemników 
 
Patch Panel 
Wprowadzając dokładną co do milimetra odległość do następnej jednostki 
można zaoszczędzić czas i etykieta od razu pasuje do każdego łącza. Funkcja 
tekstu seryjnego idealna do transmisji danych, RF i pulpitów sterowniczych 
z włókna szklanego 
 
Kody kreskowe 
Drukuje kod kreskowy 39 i kod 128 na etykietach 19 mm 
 
Moduły 
Etykieta dystrybucyjna tworzy etykiety, które są dokładnie dopasowane do 
łącznej liczby komponentów modułowych szyny DIN
W komplecie: 
Walizki transportowe 
1 x drukarka do etykiet Rhino 5200 
1 x szer. 19 mm elastyczna biała taśma z nylonu 
1 x szer. 12 mm biała taśma z winylu 
1 x adapter sieciowy 
1 x akumulator litowo-jonowy

Nr art. EUR KO

40 00 871 867 225,80 IRB6

Taśma do drukarki
Trwałe taśmy poliestrowe: 
odporne na działanie oleju, rozpuszczalników i chemikaliów · trzymają 
się każdego podłoża – również bardzo nierównego np. maszyny, szafy 
rozdzielcze, szafy warsztatowe i regały

Kolor Szer. taśmy  
mm

Dł. taśmy 
m

Nr art. JS EUR KO

czarne na 
białym

12 5,5 90 00 484 110  + 5 19,101) ICB6

czarne na 
białym

19 5,5 90 00 484 114  + 5 21,301) ICB6

1) cena za szt.

90 00 484 110

Taśma do drukarki
Elastyczne taśmy nylonowe: 
specjalnie do znakowania kabli i drutów  ·swoją przyczepnością i 
elastycznością przewyższają inne produkty, również w miejscach, gdzie są 
narażone na działanie brudu i oleju

Kolor Szer. taśmy  
mm

Dł. taśmy 
m

Nr art. JS EUR KO

czarne na 
białym

12 3,5 90 00 484 100  + 5 21,301) ICB6

czarne na 
białym

19 3,5 90 00 484 104  + 5 23,601) ICB6

czarne na 
żółtym

12 3,5 90 00 484 101  + 5 21,301) ICB6

czarne na 
żółtym

19 3,5 90 00 484 105  + 5 23,601) ICB6

1) cena za szt.

90 00 484 10590 00 484 10490 00 484 101

Taśma do drukarki
Taśmy winylowe: 
idealna, jeżeli ważne jest aby tekst ma prezentować się w sposób jasny 
i zrozumiały · mocno przylegająca warstwa klejąca i elastyczny materiał · 
optymalne do stosowania na różnych materiałach i podłożach

Kolor Szer. taśmy 
mm

Dł. taśmy 
m

Nr art. JS EUR KO

czarne na 
białym

12 5,5 40 00 871 912  + 5 19,001) ICB6

czarne na 
białym

19 5,5 90 00 484 120  + 5 21,301) ICB6

1) cena za szt.

90 00 484 12040 00 871 912
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Taśma do drukarki
Wąż termokurczliwy: 
bezklejowe, lecz trwałe rozwiązanie z poliolefinu, 
które znakuje i chroni druty i kable · koszulka jest 
ognioodporna i ma współczynnik skurczu 3:1 · do 
kabli min. Ø 4,64 mm / maks. Ø 8,70

Kolor Szer. taśmy 
mm

Dł. taśmy 
m

Nr art. JS EUR KO

czarne na 
białym

19 1,5 90 00 484 130  + 5 37,401) ICB6

1) cena za szt.

Zasilacz sieciowy DYMO LabelManager
pasuje do elektronicznych drukarek etykiet 
zasilanych bateriami 
 
Dane techniczne: 
wejście: 230 V AC, 50 - 60 Hz ~ 0,4 A 
wyjście: 9 V DC 1,5 A 

Nr art. EUR KO

40 00 871 940 35,30 ICB6

Drukarki etykiet LabelWriter 450
wydruk adresów z programu Word, MS Outlook oraz Palm Desktop · 
wydruk etykiet na koperty, opakowania, tablice itp. · po zaimportowaniu 
bazy danych możliwość drukowania z baz danych, takich jak MS Access lub 
Excel · rozdzielczość 300 x 600 dpi, taśmy poliestrowe 180 dpi-TwinDuo, 
bezpośredni druk termiczny proces (bez zużycia tuszu) · druk kodów 
kreskowych i ilustracji · połączenie przez USB - możliwość podłączenia do 
sieci · współpracuje z Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS ab 10.2.X, Vista, 
Windows 7
Szerokości taśm do drukowania: maks. 56 mm, liczba formatów: 100 
oprogramowanie - możliwość ustawienia stałej długości: etykiety tłoczone, 
odrywanie taśmy: ręczne/automatyczne: określona wielkość etykiety 
 
maks. liczba znaków: zmienna 
znaki/symbole, rodzaje i wielkość czcionek: Windows, kroje pisma: 
normalny, pogrubiony (szeroki), pionowy, z obramowaniem, cieniowany, 
kursywa, 3-D, przekreślony, z odbiciem 
efekty specjalne pisma: liczba rodzajów ramek, podkreślenia, tło cień/
szablon/tekst, oprogramowanie: wydruk wielokrotny, kody kreskowe, 
łamanie formatu, data/czas zegarowy, pamięć: ostatnia etykieta, 
preferowane formaty, podłączenie do komputera PC USB, tryb czuwania
W komplecie: 
oprogramowanie, instrukcja obsługi, kabel USB, kabel sieciowy, 1 rolka 
etykiet, adapter sieciowy (230 V)

Nr art. EUR KO

40 00 872 000 124,90 IRB6

LabelWriter

Drukarki etykiet LabelWriter 450 Duo
wydruk adresów z programu Word, MS Outlook oraz Palm Desktop · wydruk etykiet na koperty, opakowania, tablice itp. ·  
po zaimportowaniu bazy danych możliwość drukowania z baz danych, takich jak MS Access lub Excel · rozdzielczość 
300 x 600 dpi, taśmy poliestrowe 180 dpi-TwinDuo, bezpośredni druk termiczny proces (bez zużycia tuszu) · druk kodów 
kreskowych i ilustracji · połączenie przez USB - możliwość podłączenia do sieci · współpracuje z Windows 98/ME/2000/XP, 
Mac OS ab 10.2.X, Vista, Windows 7

2 drukarki w jednym: połączenie LabelWriter i LabelManager 
drukuje etykiety LabelWriter i dodatkowo taśmy LabelManager o szerokości 6, 9, 12, 19 i 24 mm  
System taśmowy: Etykiety LabelWriter, szerokości taśm do drukarki: maks. 56 mm, liczba formatów: 100 
oprogramowanie - możliwość ustawienia stałej długości: etykiety tłoczone, odrywanie taśmy: ręczne/automatyczne: 
określona wielkość etykiety 
szerokości taśmy do drukarki 6, 9, 12, 19, 24, odcinanie taśmy: automatyczne 
 
maks. liczba znaków: zmienna 
znaki/symbole, rodzaje i wielkość czcionek: Windows, kroje pisma: normalny, pogrubiony (szeroki), pionowy, z 
obramowaniem, cieniowany, kursywa, 3-D, przekreślony, z odbiciem 
efekty specjalne pisma: liczba rodzajów ramek, podkreślenia, tło cień/szablon/tekst, oprogramowanie: wydruk 
wielokrotny, kody kreskowe, łamanie formatu, data/czas zegarowy, pamięć: ostatnia etykieta, preferowane formaty, 
podłączenie do komputera PC USB, tryb czuwania

W komplecie: 
oprogramowanie, instrukcja obsługi, kabel USB, kabel sieciowy, 1 rolka etykiet, adapter sieciowy (230 V)

Nr art. EUR KO

40 00 872 002 213,80 IRB6

LabelWriter

Etykieta
dla Dymo LabelWriter  ·kolor biały  · etykiety papierowe z rolki dla łatwej obsługi · kilka różnych 
formatów  
etykiet do różnych zastosowań · termiczny proces drukowania, bez tuszu, taśm barwnych, tonera lub 
wkładów

Kolor Wersja Długość mm Szerokość mm Liczba rolek Ilość etykiet na rolkę Zdolność klejenia Nr art. EUR KO

biały etykiety uniwersalne  57 32 1 1000 możliwość ponownego przyklejenia 40 00 871 929 30,10 ICB6

biały etykiety uniwersalne  51 19 1  500 możliwość ponownego przyklejenia 40 00 871 933 14,40 ICB6

biały etykiety adresowe  89 28 2  130 trwały 40 00 872 026 15,70 ICB6

biały etykiety adresowe  89 36 2  260 trwały 40 00 872 027 30,10 ICB6

biały Etykiety wysyłkowe/
tabliczki z nazwiskami 

101 54 1  220 trwały 40 00 871 936 27,80 ICB6

biały Etykiety na schowki 
wiszące 

 50 12 1  220 trwały 40 00 871 938 15,60 ICB6

Etykiety do drukarki LabelWriter



Ø koła mm Szerokość koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

30 14 32 40 30 00 275 156 1,65 QK16

Rolka łożyskowa
obudowa z blachy stalowej · koło z tworzywa sztucznego białe · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki 
gwintowanej

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

16 20,5 30 30 00 275 135 0,50 QD16

25 29 35 30 00 275 136 0,60 QD16

30 33 40 30 00 275 137 0,70 QD16

45 49 55 30 00 275 138 1,80 QD16

50 51 60 30 00 275 139 2,05 QD16

do miękkich podłóg

Rolka łożyskowa
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Koło z tworzywa sztucznego (czarny)

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

25 29 30 30 00 275 140 0,95 QD16

30 33 35 30 00 275 141 1,05 QD16

50 51 50 30 00 275 142 2,60 QD16

do twardych podłóg

Rolka łożyskowa
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Koło z gumy (czarne)

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

25 34 50 30 00 275 130 0,95 QD16

30 36 20 30 00 275 131 1,05 QD16

40 56 30 30 00 275 132 2,15 QD16

45 66 35 30 00 275 133 2,50 QD16

50 68 40 30 00 275 134 2,75 QD16

do miękkich podłóg

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · jednorzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś 
koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej 

Koło z tworzywa sztucznego (czarny)

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

25 34 15 30 00 275 143 1,60 QD16

30 36 20 30 00 275 144 1,80 QD16

50 68 40 30 00 275 145 3,50 QD16

do twardych podłóg

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · jednorzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś 
koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Koło gumowe (szare)

Ø koła mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

38  6 30 00 275 100 1,85 QK16

50  8 30 00 275 101 2,10 QK16

60 12 30 00 275 102 2,25 QK16

75 15 30 00 275 103 2,65 QK16

Rolka do stolika herbacianego
obudowa z blachy stalowej, niklowana · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · opona PCW (czarna) · ze sworzniem i 
tulejką

Ø koła mm Udźwig kg Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO

40 30 z wkrętem bez łba 30 00 275 090 5,80 QU16

40 30 z płytką gwintowaną 30 00 275 091 6,54 QU16

Kółko jezdne obrotowe
obudowa z blachy stalowej, chromowana wybłyszczająco · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · 
ogumienie pełne (szare) · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · do twardych podłóg

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

9/212 Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

50 67,5 35 30 00 275 183 2,35 QK16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · jednorzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · 
ogumienie pełne (szare) · korpus koła z tworzywa sztucznego · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za 
pomocą płytki gwintowanej

Ø koła mm Szerokość koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

50 17 67,5 35 30 00 275 193 3,80 QK16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · jednorzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · 
ogumienie pełne (szare) · korpus koła z tworzywa sztucznego · oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za 
pomocą płytki gwintowanej 

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

50 67,5 35 30 00 275 203 1,65 QU16

Kółko nieskrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · ogumienie pełne (szare) · korpus koła z tworzywa sztucznego ·  
oś koła łączona na nity · łożysko ślizgowe · mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Wymiar montażowy Udźwig kg Nr art. EUR KO

36 x 24 50 30 00 275 204 2,00 QK16

Ślizgacz z tworzywa sztucznego
obudowa z tworzywa sztucznego

Wymiar montażowy Udźwig kg Nr art. EUR
36 x 24 50 30 00 275 208 2,60 QK16

Ślizgacz filcowy
obudowa z tworzywa sztucznego

Wersja Ø koła mm Udźwig kg Wymiar montażowy Nr art. EUR KO

twarda powierzchnia toczna do miękkich podłóg 25 50 36 x 24 30 00 275 209 1,50 QK16

miękka powierzchnia toczna do twardych podłóg 25 50 36 x 24 30 00 275 210 2,25 QK16

Rolka do mebli
obudowa z tworzywa sztucznego · kółko z tworzywa + kółko gumowe

30 00 275 210

30 00 275 209 30 00 275 209

Ø koła mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

40 30 30 00 275 063 1,60 QK16

50 50 30 00 275 098 6,14 QD16

Podwójne kółko z tworzywa sztucznego z blokadą
osłona i koła z poliamid (szary) · z mocowaniem płytowym 42 x 42 mm

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm Nr art. EUR KO

40 30 00 275 002 4,65 QC16

53 30 00 275 021 5,60 QK16

65 30 00 275 031 7,50 QK16

Kółko jezdne obrotowe
chromowane na wysoki połysk-polerowane · oprawka z ciśnieniowego odlewu cynkowego · mocowanie płyty  
(38 x 38 mm)

Ø koła mm Udźwig kg Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO

40 30 z wkrętem bez łba M8 30 00 275 084 1,20 QD16

40 30 z wkrętem bez łba M10 30 00 275 092 1,25 QD16

50 40 z wkrętem bez łba M8 30 00 275 085 1,45 QD16

50 40 z wkrętem bez łba M10 30 00 275 095 1,45 QD16

Podwójna rolka jezdna z tworzywa sztucznego
osłona i koła z poliamidu (czarny) · mocowanie za pomocą trzpienia gwintowego

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury
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Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła mm Udźwig kg Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO

40 30 z wkrętem bez łba M8 30 00 275 082 1,35 QU16

40 30 z wkrętem bez łba M10 30 00 275 083 1,25 QU16

50 40 z wkrętem bez łba M8 30 00 275 096 1,80 QD16

50 40 z wkrętem bez łba M10 30 00 275 099 1,90 QD16

Podwójne kółko z tworzywa sztucznego z blokadą
osłona i koła z poliamidu (czarny) · mocowanie za pomocą trzpienia gwintowego

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm Udźwig kg Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO

40 30 z wkrętem bez łba M8 30 00 275 003 0,95 QK16

40 30 z wkrętem bez łba M10 30 00 275 005 1,10 QK16

50 50 z wkrętem bez łba M8 30 00 275 004 1,25 QR16

50 50 z wkrętem bez łba M10 30 00 275 006 1,25 QR16

Podwójna rolka jezdna z tworzywa sztucznego
osłona i koła z poliamidu (szary) · mocowanie za pomocą trzpienia gwintowego

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm Udźwig kg Rodzaj mocowania Nr art. EUR KO

40 30 z wkrętem bez łba M8 30 00 275 007 1,25 QK16

40 30 z wkrętem bez łba M10 30 00 275 009 1,30 QK16

50 50 z wkrętem bez łba M8 30 00 275 008 2,95 QK16

50 50 z wkrętem bez łba M10 30 00 275 010 1,70 QR16

Podwójne kółko z tworzywa sztucznego z blokadą
osłona i koła z poliamidu (szary) · mocowanie za pomocą trzpienia gwintowego

seria rolek z miękką powierzchnią toczną do twardych podłóg, parkietu, laminatu lub glazury

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

60  85 35 30 00 275 034 5,30 QU16

75 103 50 30 00 275 035 6,35 QU16

Podwójna rolka jezdna z tworzywa sztucznego
srebrzystoszary · miękka powierzchnia toczna · kółko poliamidowe · mocowanie płyty 48 x 48 mm

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

60  85 35 30 00 275 032 6,20 QU16

75 103 50 30 00 275 036 7,40 QU16

Podwójne kółko z tworzywa sztucznego z blokadą
miękka powierzchnia toczna · kółko poliamidowe · mocowanie płyty 48 x 48 mm

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Płytka mm Nr art. EUR KO

50  72 40 54 x 54 30 00 275 118 11,00 QU16

75 103 50 60 x 60 30 00 275 119 18,25 QU16

Kółko skrętne
widelec z chromowanej blachy stalowej · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · kółko z tw. sztucznego 
transparentne, łożysko ślizgowe · z mocowaniem płytowym

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Płytka mm Nr art. EUR KO

50  72 40 54 x 54 30 00 275 121 9,50 QU16

75 103 50 60 x 60 30 00 275 122 16,85 QU16

Kółko nieskrętne
widelec z chromowanej blachy stalowej · kółko z tw. sztucznego transparentne, łożysko ślizgowe · z mocowaniem 
płytowym

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Płytka mm Nr art. EUR KO

50  72 40 54 x 54 30 00 275 124 13,85 QU16

75 103 50 60 x 60 30 00 275 125 21,95 QU16

Kółko skrętne z ustalaczem
widelec z chromowanej blachy stalowej · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · kółko z tw. sztucznego 
transparentne, łożysko ślizgowe · z mocowaniem płytowym
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Wieniec obrotowy
aluminium · grubość = 13 mm

30 00 275 157 z uzębieniem

Ø mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

330 300 30 00 275 157 59,00 QU16

450 350 30 00 275 158 63,95 QU16

Płytka mm Udźwig kg Usuwanie otworu po śrubie mm Ø otworu pod śrubę mm Nr art. EUR KO

 81 x  81  80  67 x  67 4,0 30 00 275 170 11,10 QU16

155 x 155 150 128 x 128/116 x 116 5,8/5,0 30 00 275 172 26,85 QU16

165 x 165 250 134 x 134 7,0 30 00 275 173 34,80 QU16

Podstawa obrotowa
Materiał: stal ocynkowana

Cel zastosowania Element połączeniowy dla 2 naprzeciwległych płyt

Ø mm Udźwig kg Wysokość konstrukcyjna mm Nr art. EUR KO

52 50 9,7 30 00 275 174 1,90 QU16

60 50 9,7 30 00 275 175 2,20 QU16

65 50 9,7 30 00 275 176 3,65 QU16

Rolka, dzwon z tworzywa sztucznego
twarda powierzchnia toczna do miękkich podłóg · głębokość osadzenia 18 mm

Ø mm Udźwig kg Wysokość konstrukcyjna mm Nr art. EUR KO

52 50 9,7 30 00 275 177 2,60 QU16

60 50 9,7 30 00 275 178 4,00 QU16

65 50 9,7 30 00 275 179 4,65 QU16

Rolka, dzwon z tworzywa sztucznego
miękka powierzchnia toczna do twardych podłóg · głębokość osadzenia 18 mm

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Płytka mm Nr art. EUR KO

100 400 70 255 x 30 30 00 275 184 102,75 QU16

Rolka bramy / wspornik
kółko z tworzywa sztucznego, ugięcie sprężyny 60 mm

Ø koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Płytka mm Nr art. EUR KO

80 91 50 115 x 45 30 00 275 185 15,00 D QU16

Rolka blokująca bramy
kółko z tworzywa sztucznego

Ø koła mm Szerokość koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Płytka mm Nr art. EUR KO

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 343 4,25 QU16

 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 344 6,55 QU16

100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 345 9,15 QU16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) na obręczy z tworzywa · łożysko ślizgowe · mocowanie za 
pomocą płytki gwintowanej
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 346 5,75 QU16

 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 347 8,50 QU16

100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 348 11,30 QU16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) na obręczy z tworzywa · łożysko ślizgowe · mocowanie za 
pomocą płytki gwintowanej · blokada całkowita zamontowana z tyłu, w jednorodnym kształcie dla wszystkich rozmiarów

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 349 3,40 QU16

 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 350 5,55 QU16

100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 351 8,00 QU16

Kółko nieskrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję  · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) na obręczy z tworzywa · łożysko ślizgowe · mocowanie za 
pomocą płytki gwintowanej

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 50 18 6 21,5 40 30 00 275 205 1,85 QD16

 75 24 6 28 50 30 00 275 206 2,75 QD16

100 24 8 30 55 30 00 275 207 4,50 QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 343, 30 00 275 344, 30 00 275 345, 30 00 275 346, 30 00 275 347, 30 00 275 348, 30 00 275 349, 
30 00 275 350, 30 00 275 351  ·ogumienie termoplastyczne (szare) na obręczy z tworzywa · łożysko ślizgowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 355 5,05 QU16

 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 356 8,70 QU16

100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 357 10,20 QU16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · z obręczą z tworzywa sztucznego  · łożyska kulkowe · 
mocowanie za pomocą płytki gwintowanej

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 50 20  73 50 54 x 54 30 00 275 358 6,55 QU16

 75 25 103 60 60 x 60 30 00 275 359 10,70 QU16

100 24 124 70 60 x 60 30 00 275 360 12,40 QU16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej  · ogumienie termoplastyczne (szare) · z obręczą z tworzywa sztucznego · łożyska kulkowe · 
mocowanie za pomocą płytki gwintowanej · blokada całkowita zamontowana z tyłu

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 50 18  73 40 54 x 54 30 00 275 361 4,25 QU16

 75 24 103 50 60 x 60 30 00 275 362 7,75 QU16

100 24 124 65 60 x 60 30 00 275 363 9,15 QU16

Kółko nieskrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję  · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · z obręczą z tworzywa sztucznego · łożyska kulkowe · 
mocowanie za pomocą płytki gwintowanej
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła 
 mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 50 18 6 22,5 40 30 00 275 295 2,85 QD16

 75 24 6 29,0 50 30 00 275 296 3,80 QD16

100 25 8 30 65 30 00 275 297 6,35 QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 355, 30 00 275 356, 30 00 275 357, 30 00 275 358, 30 00 275 359, 30 00 275 360, 30 00 259 361, 
30 00 259 362, 30 00 275 363  ·ogumienie termoplastyczne (szare) · z obręczą z tworzywa sztucznego · stożkowe 
łożysko kulkowe w piaście koła

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 50 20  73 50 30 00 275 367 4,95 QU16

 75 25 103 60 30 00 275 368 8,50 QU16

100 24 121 70 30 00 275 369 10,20 QU16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · na korpusach kółka z tworzywa sztucznego · łożyska  
kulkowe · mocowanie przez otwór Ø 10,2 mm

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig kg Nr art. EUR KO

 50 20  73 50 30 00 275 370 6,45 QU16

 75 25 103 60 30 00 275 371 10,40 QU16

100 24 121 70 30 00 275 372 12,40 QU16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · korpusy kółka z tworzywa sztucznego · łożyska kulkowe · 
mocowanie przez otwór Ø 10,2 mm · blokada całkowita zamontowana z tyłu, w jednorodnym kształcie dla wszystkich 
rozmiarów

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

50 2 x 18  75 60 60 x 60 30 00 275 275 12,10 QD16

75 2 x 24 102 80 77 x 67 30 00 275 278 17,25 QD16

Podwójna rolka skrętna
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szaroniebieskie) · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska 
z tworzywa sztucznego · łożysko kulkowe w piaście koła · zamocowanie płyty

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

50 2 x 18  75 60 60 x 60 30 00 275 276 13,80 QD16

75 2 x 24 102 80 77 x 67 30 00 275 277 19,55 QD16

Podwójne kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szaroniebieskie) · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska 
z tworzywa sztucznego · łożysko kulkowe w piaście koła · blokada całkowita zamontowana z tyłu · zamocowanie płyty

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 21 115  80 94 x 64 30 00 275 244 16,75 QD16

100 30 137  80 95 x 70 30 00 275 245 17,20 QD16

125 31 162,5 100 95 x 70 30 00 275 246 20,40 QD16

150 32 192 100 94 x 64 30 00 275 247 38,40 QD16

Kółko skrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy 
w głowicy widełkowej · ogumienie termoplastyczne (szare) · łożysko kulkowe stożkowe · korpus koła z tworzywa 
sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · zamocowanie płyty



9/218

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 21 115  80 94 x 64 30 00 275 284 20,60 QD16

100 30 137  80 95 x 70 30 00 275 285 21,60 QD16

125 31 162,5 100 95 x 70 30 00 275 286 24,85 QD16

150 32 192 100 94 x 64 30 00 275 287 45,70 QD16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · dwurzędowy wieniec kulkowy 
w głowicy widełkowej  · ogumienie termoplastyczne (szare) · łożysko kulkowe stożkowe · korpus koła z tworzywa 
sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · blokada całkowita zamontowana z tyłu, w jednorodnym kształcie 
dla wszystkich rozmiarów · zamocowanie płyty

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 21 115  80 94 x 64 30 00 275 288 14,25 QD16

100 30 137  80 95 x 70 30 00 275 293 15,10 QD16

125 31 162,5 100 95 x 70 30 00 275 294 18,95 QD16

150 32 192 100 94 x 64 30 00 275 289 29,10 QD16

Kółko nieskrętne
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · odporne na korozję · ogumienie termoplastyczne (szare) · 
łożysko kulkowe stożkowe · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · zamocowanie 
płyty

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 80 21  8 37  80 30 00 275 302 6,00 QU16

100 30  8 36,5 100 30 00 275 298 7,35 QD16

125 31  8 36,5 100 30 00 275 299 10,35 QD16

150 32 10 38 100 30 00 275 303 14,25 QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 244, 30 00 275 245, 30 00 275 246, 30 00 275 247, 30 00 275 284, 30 00 275 285, 30 00 275 286, 
30 00 275 287, 30 00 275 288, 30 00 275 289, 30 00 275 293, 30 00 275 294  ·ogumienie termoplastyczne 
(szaroniebieskie) · korpus koła z tworzywa sztucznego z osłoną łożyska z tworzywa sztucznego · stożkowe łożysko 
kulkowe w piaście koła

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

100 32 137 100 30 00 275 308 22,50 QU16

125 32 161 100 30 00 275 309 25,80 QU16

Rolka z tworzywa sztucznego
korpus rolki z tworzywa sztucznego · ogumienie szare · łożyska kulkowe · mocowanie płyty 77 x 67 mm

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

100 32 137 100 30 00 275 305 27,95 QU16

125 32 161 100 30 00 275 307 31,45 QU16

Rolka z tworzywa sztucznego z ustalaczem
korpus rolki z tworzywa sztucznego · ogumienie szare · łożyska kulkowe · mocowanie płyty 77 x 67 mm

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 25 105  50 104 x  80 30 00 275 310 8,90 QD16

100 30 128  70 104 x  80 30 00 275 311 10,45 QD16

125 37 155 100 105 x  80 30 00 275 312 12,45 QD16

160 40 195 135 135 x 110 30 00 275 313 26,00 QD16

200 50 235 205 135 x 110 30 00 275 314 32,50 QD16

Kółko skrętne
Kółko transportowe  ·obudowa ze stabilnej blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · dwurzędowy wieniec 
kulkowy i pierścień uszczelniający w głowicy widełkowej · ogumienie pełne (czarne) · koło z łożyskiem wałeczkowym, 
tuleja piasty w kole · felga z blachy stalowej z metalową osłoną · oś koła skręcana śrubami · zamocowanie płyty
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig 
 kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 25 105  50 104 x  80 30 00 275 320 14,00 QD16

100 30 128  70 104 x  80 30 00 275 321 17,10 QD16

125 37 155 100 105 x  80 30 00 275 322 19,90 QD16

160 40 195 135 135 x 110 30 00 275 323 34,05 QD16

200 50 235 205 135 x 110 30 00 275 324 43,95 QD16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym · hamulec blokujący typu monoblock, zamontowany z tyłu, z możliwością 
regulacji

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 25 105  50 104 x  80 30 00 275 315 7,45 QD16

100 30 128  70 104 x  80 30 00 275 316 9,00 QD16

125 37 155 100 105 x  80 30 00 275 317 11,75 QD16

160 40 195 135 135 x 110 30 00 275 318 22,00 QD16

200 50 235 205 135 x 110 30 00 275 319 28,95 QD16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe  ·obudowa ze stabilnej blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · ogumienie pełne (czarne) 
· koło z łożyskiem wałeczkowym, tuleja piasty w kole · felga z blachy stalowej z metalową osłoną · oś koła skręcana 
śrubami

Ø koła 
mm

Szerokość koła  
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 80 25 12 40  50 30 00 275 325 3,35 QD16

100 30 12 40  70 30 00 275 326 4,35 QD16

125 37 15 50 100 30 00 275 327 5,50 QD16

160 40 20 60 135 30 00 275 328 10,80 QD16

200 50 20 60 205 30 00 275 329 15,10 QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 310, 30 00 275 311, 30 00 275 312, 30 00 275 313, 30 00 275 314, 30 00 275 315, 30 00 275 316, 
30 00 275 317, 30 00 275 318, 30 00 275 319, 30 00 275 320, 30 00 275 321, 30 00 275 322, 30 00 275 323, 
30 00 275 324  ·z obręczą z blachy stalowej, ocynkowaną, chromianowane bez metalowej osłony łożyska · ogumienie 
pełne (czarne) · koło z łożyskiem wałeczkowym

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 30 127 140 104 x  80 30 00 275 450 15,45 QU16

125 45 155 150 115 x  85 30 00 275 451 23,60 QU16

160 50 195 250 138 x 109 30 00 275 452 41,30 QU16

200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 453 47,90 QU16

Kółko skrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · kółko skrętne z dwurzędowym 
wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · łożysko walcowe · elastyczne pełne ogumienie 
(czarne, trwale wulkanizowane) na poliamidowym korpusie koła (czarne) · odporne na korozję

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 30 127 140 104 x  80 30 00 275 455 23,60 QD16

125 45 155 150 115 x  85 30 00 275 456 34,85 QD16

160 50 195 250 138 x 109 30 00 275 457 51,00 QD16

200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 458 57,25 QD16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym · (blokuje jednocześnie jazdę i ruch obrotowy), zamontowana z tyłu
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 30 127 140 104 x  80 30 00 275 460 13,45 QD16

125 45 155 150 115 x  85 30 00 275 461 20,00 QD16

160 50 195 250 138 x 109 30 00 275 462 38,35 QD16

200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 463 45,70 QD16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · oś koła skręcana śrubami · łożysko 
walcowe · elastyczne pełne ogumienie (czarne, trwale wulkanizowane) na poliamidowym korpusie koła (czarne) · odporne 
na korozję

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

100 30 12 40 140 30 00 275 465 9,45 QD16

125 45 15 50 140 30 00 275 466 16,45 QD16

160 50 20 58 250 30 00 275 467 28,30 QD16

200 50 20 58 350 30 00 275 468 32,50 QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 450, 30 00 275 451, 30 00 275 452, 30 00 275 453, 30 00 275 454, 30 00 275 455, 30 00 275 456, 
30 00 275 457, 30 00 275 458, 30 00 275 459, 30 00 275 460, 30 00 275 461, 30 00 275 462, 30 00 275 463  ·elastyczne 
pełne ogumienie (czarne, trwale wulkanizowane) na poliamidowym korpusie koła (czarne) · łożysko walcowe · odporne na 
korozję

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 26 128 140 104 x  80 30 00 275 330 17,25 QD16

125 45 155 140 115 x  85 30 00 275 331 31,50 QD16

200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 333 54,35 QD16

Kółko skrętne
Kółko transportowe  ·obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · z dwurzędowym wieńcem kulkowym 
w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · korpusy kółek z tworzywa sztucznego, bieżnia z elastycznym pełnym 
ogumieniem (niebieskie, trwale wulkanizowane) · odporne na korozję · zamocowanie płyty

Ø koła 100 mm = z osłoną

Ø koła mm Szerokość koła mm Wysokość konstrukcyjna mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

100 26 128 140 30 00 275 334 25,05 QD16

125 45 155 140 30 00 275 335 43,35 QD16

160 42 195 300 30 00 275 336 59,25 QD16

200 50 235 300 30 00 275 337 66,35 QD16

Kółko skrętne
kółko do ciężkich wózków transportowych z hamulcem blokującym (jednocześnie blokuje koła i ruch obrotowy) · 
zamontowane z tyłu · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · z dwurzędowym wieńcem kulkowym 
w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · korpus koła z tworzywa sztucznego · bieżnia z elastycznym pełnym 
ogumieniem (niebieska) · zamocowanie płyty

Ø koła 100 mm = z osłoną

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Wielkość płytki 
mm

Nr art. EUR KO

100 26 128 140 104 x  80 30 00 275 338 14,45 QD16

125 45 155 140 115 x  85 30 00 275 339 28,30 QD16

160 42 195 300 138 x 109 30 00 275 340 47,95 QD16

200 50 235 300 138 x 109 30 00 275 341 52,70 QD16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła skręcana śrubami · korpusy 
kółek z tworzywa sztucznego, bieżnia z elastycznym pełnym ogumieniem (niebieskie, trwale wulkanizowane) · odporne 
na korozję · zamocowanie płyty

Ø koła 100 mm = z osłoną

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 330, 30 00 275 331, 30 00 275 332, 30 00 275 333, 30 00 275 334, 30 00 275 335, 30 00 275 336, 
30 00 275 337, 30 00 275 338, 30 00 275 339, 30 00 275 340, 30 00 275 341  ·elastyczne pełne ogumienie (niebieskie) · 
odporne na korozję · korpusy kółek z tworzywa sztucznego · łożysko walcowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

100 26 12 40 140 30 00 275 565 10,15 QD16

125 45 15 50 140 30 00 275 566 17,35 QD16

160 42 20 60 300 30 00 275 567 29,75 QD16

200 50 20 60 400 30 00 275 568 33,90 QD16
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 550 13,40 QK16

100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 551 14,60 QK16

125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 552 18,80 QK16

150 35 190 240 135 x 110 30 00 275 553 28,95 QK16

200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 554 41,35 QK16

Kółko skrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · koło: bieżnia poliuretanowa 98 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem 
wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami · zamocowanie płyty

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 560 18,20 QU16

100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 561 21,20 QU16

125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 562 26,20 QU16

150 35 190 240 135 x 110 30 00 275 563 40,05 QU16

200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 564 53,30 QU16

Kółko skrętne
Kółko transportowe z hamulcem blokującym · obudowa z blachy stalowej · ocynkowane chromianowane · 
dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · koło: bieżnia poliuretanowa 98 +/- 4 Shore A · korpus rolki z 
tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami · zamocowanie płyty

Ø koła 
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 570 11,70 QK16

100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 571 13,05 QK16

125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 572 17,95 QK16

150 35 190 200 135 x 110 30 00 275 573 28,75 QK16

200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 574 39,80 QK16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · koło: bieżnia poliuretanowa 98 +/-4 
Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami · 
zamocowanie płyty

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 80 28 12 40 100 30 00 275 580 4,55 QK16

100 30 12 40 140 30 00 275 581 5,30 QK16

125 32 15 44 180 30 00 275 582 7,70 QK16

150 35 15 44 240 30 00 275 583 11,00 QK16

200 45 20 58 380 30 00 275 584 21,05 QK16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 550, 30 00 275 551, 30 00 275 552, 30 00 275 553, 30 00 275 554, 30 00 275 560, 30 00 275 561, 
30 00 275 562, 30 00 275 563, 30 00 275 564, 30 00 275 570, 30 00 275 571, 30 00 275 572, 30 00 275 573, 
30 00 275 574  ·bieżnia poliuretanowa 98 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z 
koszyczkiem

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 537 14,25 QU16

100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 538 15,80 QU16

125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 539 20,45 QU16

150 35 190 200 135 x 110 30 00 275 540 31,50 QU16

200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 541 43,60 QU16

Kółko skrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w 
głowicy widełkowej · koło: bieżnia poliuretanowa 85 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem 
wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Płytka 
mm

Nr art. EUR KO

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 542 19,15 QU16

100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 543 22,50 QU16

125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 544 27,90 QU16

150 35 190 200 135 x 110 30 00 275 545 42,60 QU16

200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 546 54,90 D QU16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · 
dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · koło: bieżnia poliuretanowa 85 +/- 4 Shore A · korpus koła z 
tworzywa sztucznego z łożyskiem koszyczkowym



9/222

Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 28 105 125 104 x  80 30 00 275 547 12,60 QU16

100 30 128 125 104 x  80 30 00 275 548 14,25 QU16

125 32 155 150 104 x  80 30 00 275 549 19,60 QU16

150 35 190 240 135 x 110 30 00 275 555 31,25 QU16

200 45 235 300 135 x 110 30 00 275 556 42,14 QU16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · koło: bieżnia poliuretanowa 85 +/-4 
Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 80 28 12 40  70 30 00 275 557 5,45 D QK16

100 30 12 40 110 30 00 275 558 6,60 D QK16

125 32 15 44 150 30 00 275 559 9,35 D QK16

150 35 15 44 200 30 00 275 515 12,81 D QK16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 537, 30 00 275 538, 30 00 275 539, 30 00 275 540, 30 00 275 541, 30 00 275 542, 30 00 275 543, 
30 00 275 544, 30 00 275 545, 30 00 275 546, 30 00 275 547, 30 00 275 548, 30 00 275 549, 30 00 275 555  ·bieżnia 
poliuretanowa 85 +/-4 Shore A, korpus koła z tworzywa sztucznego · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 58 29  83  80  93 x  70 30 00 275 390 7,80 QD16

 80 30 105 125 104 x  80 30 00 275 400 8,90 QD16

100 35 128 125 104 x  80 30 00 275 401 10,80 QD16

125 34 157 250 105 x  85 30 00 275 403 21,70 QD16

125 35 155 175 105 x  80 30 00 275 404 14,00 QD16

150 50 190 300 135 x 110 30 00 275 406 26,75 QD16

200 50 235 300 135 x 110 30 00 275 407 38,05 QD16

Kółko skrętne
Kółko transportowe · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · kółko skrętne z 
jednorzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej (Ø koła 58 mm z jednorzędowym wieńcem kulkowym) · oś 
koła skręcana śrubami · Łożyska toczne (Ø koła 58 mm z łożyskiem ślizgowym) · Piasta z białego tworzywa sztucznego, 
odpornego na korozję, odporne na olej napędowy, benzyny, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 30 105 125 104 x  80 30 00 275 410 14,60 QD16

100 35 128 125 104 x  80 30 00 275 411 18,35 QD16

125 34 157 250 105 x  85 30 00 275 415 27,35 QD16

125 35 155 175 105 x  80 30 00 275 412 23,35 QD16

150 50 190 300 135 x 110 30 00 275 413 36,75 QD16

200 50 235 300 135 x 110 30 00 275 414 46,10 QD16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym · (blokuje jednocześnie jazdę i ruch obrotowy), zamontowana z tyłu · 
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · kółko z 
tworzywa sztucznego, białe · łożysko walcowe

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 58 29  83  80 112 x  54 30 00 275 395 5,25 QD16

 80 30 105 125 104 x  80 30 00 275 420 6,95 QD16

100 35 128 125 104 x  80 30 00 275 421 9,70 QD16

125 34 157 250 105 x  85 30 00 275 423 17,85 QD16

125 35 155 175 105 x  80 30 00 275 424 12,25 QD16

150 50 190 300 135 x 110 30 00 275 426 23,45 QD16

200 50 235 300 135 x 110 30 00 275 427 32,30 QD16

Kółko nieskrętne
Kółko transportowe · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła skręcana śrubami · 
Łożyska toczne (Ø koła 58 mm z łożyskiem ślizgowym) · Piasta z białego tworzywa sztucznego, odpornego na korozję, 
odporne na olej napędowy, benzyny, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce



Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty  
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 58 25  8 33 100 30 00 275 430 1,20 QU16

 80 30 12 38 100 30 00 275 432 3,50 QD16

100 34 12 38 125 30 00 275 433 4,70 QD16

125 34 15 48 250 30 00 275 436 6,45 QD16

150 45 20 58 400 30 00 275 439 10,80 QD16

200 50 20 60 450 30 00 275 440 16,90 QD16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 390, 30 00 275 395, 30 00 275 400, 30 00 275 401, 30 00 275 403, 30 00 275 404, 30 00 275 406, 
30 00 275 407, 30 00 275 410, 30 00 275 411, 30 00 275 412, 30 00 275 413, 30 00 275 414, 30 00 275 415, 
30 00 275 420, 30 00 275 421, 30 00 275 423, 30 00 275 424, 30 00 275 426, 30 00 275 427 · tworzywo sztuczne (białe, 
Ø koła 58 mm) · łożysko wałeczkowe z łożyskiem ślizgowym · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, 
oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Dostawa bez materiału osi!
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 50 18  70  55  60 x  60 30 00 275 505 11,75 QU16

 75 23 101  60  60 x  60 30 00 275 507 16,35 QU16

 80 30 108 100  95 x  80 30 00 275 501 24,65 QU16

100 30 127 130  95 x  80 30 00 275 502 25,60 QU16

125 37,5 155 130  95 x  80 30 00 275 503 34,70 QU16

150 40 192 300 129 x 106 30 00 275 504 43,95 QU16

200 50 240 300 129 x 106 30 00 275 506 64,50 QU16

Kółko skrętne
kółko transportowe z obudową ze stali nierdzewnej · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · Koło 
poliamidowe (białe) · łożysko ślizgowe · oś koła skręcana śrubami

Nierdzewne

Ø koła 
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 50 18  70  55  60 x  60 30 00 275 509 18,45 QU16

 75 23 101  60  60 x  60 30 00 275 510 25,60 QU16

 80 30 108 100  95 x  80 30 00 275 511 36,10 QK16

100 30 127 130  95 x  80 30 00 275 512 36,90 QK16

125 37,5 155 130  95 x  80 30 00 275 513 47,30 QK16

150 40 192 300 129 x 106 30 00 275 514 60,65 QK16

200 50 240 300 129 x 106 30 00 275 516 82,40 QU16

Kółko skrętne
kółko transportowe z hamulcem blokującym z obudową ze stali nierdzewnej · blokuje jednocześnie jazdę i ruch 
obrotowy, zamontowana z tyłu

Nierdzewne

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 50 18  70  55  60 x  60 30 00 275 519 5,43 QU16

 75 23 101  60  60 x  60 30 00 275 520 16,25 QU16

 80 30 108 100  95 x  80 30 00 275 521 11,90 QK16

100 30 127 130  95 x  80 30 00 275 522 12,65 QK16

125 37,5 155 130  95 x  80 30 00 275 523 19,30 QK16

150 40 192 300 129 x 106 30 00 275 524 27,10 QK16

200 50 240 300 129 x 106 30 00 275 526 38,65 QK16

Kółko nieskrętne
kółko transportowe z obudową ze stali nierdzewnej · koła z tworzywa sztucznego (białe) · łożysko ślizgowe · oś koła 
skręcana śrubami

Nierdzewne

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 50 18  6 22  50 30 00 275 529 1,30 QK16

 75 23 10 26  50 30 00 275 530 1,09 D QK16

 80 30 12 40 150 30 00 275 531 1,90 QK16

100 30 12 40 200 30 00 275 532 2,35 QK16

125 37,5 15 44 300 30 00 275 533 4,40 QK16

150 40 20 50 350 30 00 275 534 6,40 QK16

200 50 20 58 550 30 00 275 536 10,50 QK16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 501, 30 00 275 502, 30 00 275 503, 30 00 275 504, 30 00 275 505, 30 00 275 506, 
30 00 275 507, 30 00 275 509, 30 00 275 510, 30 00 275 511, 30 00 275 512, 30 00 275 513, 30 00 275 514, 
30 00 275 515,-30 00 275 516, 30 00 275 519, 30 00 275 520, 30 00 275 521, 30 00 275 522, 30 00 275 523, 
30 00 275 524, 30 00 275 525, 30 00 275 526  ·koło z tworzywa sztucznego (białe) · łożysko ślizgowe

Dostawa bez materiału osi!
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 35 132 350 105 x  85 30 00 275 699 20,70 QU16

125 40 157 300 105 x  85 30 00 275 700 26,65 QU16

125 45 178 600 138 x 110 30 00 275 701 50,20 QD16

150 45 209 600 138 x 110 30 00 275 702 56,25 QU16

200 50 255 600 138 x 110 30 00 275 703 67,85 QU16

250 50 295 600 138 x 110 30 00 275 704 83,65 QU16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · dwurzędowe 
łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · koło z poliamidu (kolory naturalne) · odporne na korozję · odporne na benzynę, 
olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · oś koła skręcana śrubami · łożysko walcowe

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 35 132 350 105 x  85 30 00 275 698 25,70 QU16

125 40 157 300 105 x  85 30 00 275 705 32,30 QU16

125 45 178 600 138 x 110 30 00 275 706 72,60 QD16

150 45 209 600 138 x 110 30 00 275 707 74,10 QD16

200 50 255 600 138 x 110 30 00 275 708 91,30 QD16

250 50 295 600 138 x 110 30 00 275 709 107,25 QD16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych z hamulcem blokującym · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-
chromianowane · oś koła skręcana śrubami · łożysko walcowe · koła z poliamidu (kolor naturalny) · odporne na korozję · 
odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 35 132 350 105 x  85 30 00 275 697 17,05 QU16

125 40 157 300 105 x  85 30 00 275 710 22,75 QU16

125 45 178 600 138 x 110 30 00 275 711 26,25 QU16

150 45 209 600 138 x 110 30 00 275 712 30,75 QU16

200 50 255 600 138 x 110 30 00 275 713 40,65 QU16

250 50 295 600 138 x 110 30 00 275 714 55,60 QU16

Kółko stałe do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła 
skręcana śrubami · łożysko walcowe · Koła z poliamidu (kolor naturalny) · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej 
napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła 
mm

Szerokość koła  
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

125 45 20 58  750 30 00 275 716 9,65 QK16

150 45 20 58  800 30 00 275 717 11,50 D QK16

200 50 20 58 1000 30 00 275 718 18,95 QK16

250 50 20 60  700 30 00 275 719 30,65 QK16

Zapasowy krążek tnący
do 30 00 275 697, 30 00 275 698, 30 00 275 699, 30 00 275 700, 30 00 275 701, 30 00 275 702, 30 00 275 703, 
30 00 275 704, 30 00 275 705, 30 00 275 706, 30 00 275 707, 30 00 275 708, 30 00 275 709, 30 00 275 710, 
30 00 275 711, 30 00 275 712, 30 00 275 713, 30 00 275 714  ·z tworzywa sztucznego (kolory naturalne) · masywna 
wersja wykonania · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · 
łożysko walcowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

125 50 178  700 135 x 110 30 00 275 727 62,65 QU16

150 50 200  700 135 x 110 30 00 275 728 65,65 QU16

200 50 245 1000 135 x 110 30 00 275 729 83,85 QU16

250 60 290 1400 135 x 110 30 00 275 730 100,80 QU16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych  ·obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · dwurzędowy 
wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · korpus koła z tworzywa sztucznego, bieżnia 
tworzywo sztuczne · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · 
łożyska kulkowe



Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

125 50 178  700 135 x 110 30 00 275 731 78,95 QU16

150 50 200  700 135 x 110 30 00 275 732 81,60 QU16

200 50 245 1000 135 x 110 30 00 275 733 105,55 QU16

250 60 290 1400 135 x 110 30 00 275 734 117,10 QU16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych z hamulcem blokującym (jednocześnie blokuje koła i ruch obrotowy) · 
zamontowane z tyłu · łożyska kulkowe · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane chromianowane · dwurzędowy wieniec 
kulkowy w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · korpus koła z tworzywa sztucznego, bieżnia z tworzywa 
sztucznego · odporne na korozję

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

125 50 178  700 135 x 110 30 00 275 735 56,30 QU16

150 50 200  700 135 x 110 30 00 275 736 59,00 QU16

200 50 245 1000 135 x 110 30 00 275 737 74,95 QU16

250 60 290 1400 135 x 110 30 00 275 738 87,60 QU16

Kółko stałe do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych  ·obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · oś koła 
skręcana śrubami · korpus koła z tworzywa sztucznego, bieżnia tworzywo sztuczne · odporne na korozję · łożyska 
kulkowe
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 20 105 120 104 x  80 39 00 275 600 29,40 QU16

100 40 132 200 105 x  85 30 00 275 923 44,65 QD16

125 38 157 300 105 x  85 30 00 275 924 56,50 QD16

125 30 155 200 115 x  85 39 00 275 602 45,45 QD16

125 50 178 450 138 x 110 39 00 275 604 81,80 QD16

150 40 181 250 138 x 109 39 00 275 605 69,35 QD16

150 50 209 550 138 x 110 39 00 275 606 95,00 QD16

160 50 195 300 138 x 109 39 00 275 607 66,00 QD16

160 50 205 600 138 x 110 39 00 275 608 93,35 QU16

200 50 235 300 138 x 109 39 00 275 609 83,70 QD16

200 50 255 600 138 x 110 39 00 275 610 112,30 QD16

Kółko skrętne
nośność do 600 kg · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy 
widełkowej · Koła: obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/-3 Shore; korpus kół z aluminium, duża nośność, 
minimalny opór toczenia, hałasu, duża odporność na ścieranie i rozdarcia, odporne na smary, oleje, itp., temperatura  
pracy -20°C/ +80°C, łożysko kulkowe, mocowanie za pomocą płyty

Kółka transportowe do dużych obciążeń

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 20 105 120 104 x  80 39 00 275 619 34,25 QD16

100 40 132 200 105 x  85 30 00 275 925 49,65 QD16

125 30 155 200 115 x  85 39 00 275 621 57,35 QU16

125 38 157 300  85 x 105 30 00 275 926 62,15 QD16

125 50 178 450 138 x 110 39 00 275 622 104,10 QD16

150 40 181 250 138 x 109 39 00 275 623 80,45 QD16

150 50 209 550 138 x 110 39 00 275 624 112,85 QD16

160 50 195 300 138 x 109 39 00 275 625 77,05 QD16

160 50 205 600 138 x 110 39 00 275 626 111,15 QD16

200 50 235 300 138 x 109 39 00 275 627 95,70 QD16

200 50 255 600 138 x 110 39 00 275 628 135,80 QD16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · koło: 
obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/- 3 Shore; korpus kół z aluminium · nośność do 600 kg, minimalny opór 
toczenia · bezszelestna praca, doskonała odporność na ścieranie i rozdarcie, odporność na smary, oleje, itp. · temperatura 
robocza -20°C / +80°C · z łożyskiem wałeczkowym z koszyczkiem · oś koła skręcana śrubami · blokada całkowita, 
zamontowana z tyłu · zamocowanie płyty
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 80 20 105 120 104 x  80 39 00 275 640 27,70 QU16

100 40 132 200 105 x  85 30 00 275 927 41,00 QD16

125 30 155 200 115 x  85 39 00 275 642 42,20 QU16

125 38 157 300 105 x  85 30 00 275 928 52,65 QD16

125 50 178 450 138 x 110 39 00 275 644 57,75 QD16

150 40 181 250 138 x 109 39 00 275 645 69,15 QD16

150 50 209 550 138 x 110 39 00 275 646 69,55 QD16

160 50 195 300 138 x 109 39 00 275 647 65,75 QD16

160 50 205 600 138 x 110 39 00 275 648 67,90 QD16

200 50 235 300 138 x 109 39 00 275 649 82,15 QD16

200 50 255 600 138 x 110 39 00 275 650 85,15 QD16

Kółko nieskrętne
nośność do 600 kg · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · koło: obręcz z odlewu poliuretanowego, 
twardość 95 +/- 3 Shore A · piasta koła z aluminium, wysoka nośność, minimalny opór toczenia · bezszelestna praca, 
doskonała odporność na ścieranie i rozdarcie, odporność na smary, oleje, itp. · temperatura robocza -20 °C/+ 80 °C, 
łożysko kulkowe · zamocowanie płyty

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

 80 20 12 20  120 39 00 275 660 18,60 QU16

100 40 20 40  200 30 00 275 941 29,60 QD16

125 30 15 40  250 39 00 275 662 31,00 QU16

125 50 20 60  450 39 00 275 663 37,05 QD16

150 40 20 50  400 30 00 275 943 44,60 QD16

150 50 20 60  550 39 00 275 664 46,00 QD16

160 50 20 60  600 39 00 275 665 44,35 QD16

200 50 20 60  800 39 00 275 666 59,20 QD16

250 50 20 60 1000 30 00 275 944 117,60 QD16

Zapasowy krążek tnący
do dużych obciążeń · nośność do 1000 kg · koło: obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/- 3 Shore A  · piasta 
koła z aluminium, wysoka nośność, minimalny opór toczenia · bezszelestna praca, doskonała odporność na ścieranie i 
rozdarcie, odporność na smary, oleje, itp. · temperatura robocza -20 °C/ +80 °C, łożysko kulkowe

Dostawa bez materiału osi

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

125 50 178  450 135 x 110 30 00 275 929 78,00 QD16

150 50 200  550 135 x 110 30 00 275 930 88,85 QD16

200 50 245  800 135 x 110 30 00 275 931 105,80 QD16

250 50 290 1000 135 x 110 30 00 275 932 177,35 QD16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko skrętne · nośność do 1000 kg · wytrzymała obudowa z blachy stalowej · ocynkow., chromianow. · dwurzędowy 
wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · obręcz z odlewu poliuretanowego 95 +/- 3 Shore A · korpus koła z aluminium · 
łożysko kulkowe w piaście koła · zamocowanie płyty 

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

125 50 178  450 135 x 110 30 00 275 933 94,30 QD16

150 50 200  550 135 x 110 30 00 275 934 104,85 QD16

200 50 245  800 135 x 110 30 00 275 935 127,50 QD16

250 50 290 1000 135 x 110 30 00 275 936 193,65 QD16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko skrętne z hamulcem blokującym · nośność do 1000 kg · wytrzymała obudowa z blachy stalowej · ocynkow., 
chromianow. · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · obręcz z odlewu poliuretanowego 95+/- 3 Shore A · 
korpus koła z aluminium · łożysko kulkowe w piaście koła · zamocowanie płyty

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

125 50 178  450 135 x 110 30 00 275 937 71,70 QD16

150 50 200  550 135 x 110 30 00 275 938 82,20 QD16

200 50 245  800 135 x 110 30 00 275 939 96,95 QD16

250 50 290 1000 135 x 110 30 00 275 940 164,20 QD16

Kółko stałe do dużych obciążeń
kółko nieskrętne · nośność do 1000 kg  · wytrzymała obudowa z blachy stalowej · ocynkow., chromianow. · dwurzędowy 
wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · obręcz z odlewu poliuretanowego 95 +/- 3 Shore A · korpus koła z aluminium · 
łożysko kulkowe w piaście koła · zamocowanie płyty
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 40 153 150 138 x 110 30 00 275 471 69,45 QD16

125 40 157 200 105 x  85 30 00 275 442 40,40 QK16

125 50 178 220 138 x 110 30 00 275 472 75,35 QD16

160 50 205 300 135 x 110 30 00 275 444 83,10 QD16

160 50 214 300 138 x 110 30 00 275 473 89,25 QD16

200 50 245 450 135 x 110 30 00 275 445 93,40 QD16

200 50 255 450 138 x 110 30 00 275 474 99,75 QD16

250 50 290 550 135 x 110 30 00 275 446 122,18 QD16

250 50 295 550 138 x 110 30 00 275 475 126,80 QD16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
nośność do 550 kg · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · kółka skrętne z jednorzędowym 
wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · Koła: elastyczne pełne ogumienie (czarne, wulkanizowane) na aluminiowej 
tarczy koła · oś koła skręcana śrubami · łożyska kulkowe · zamocowanie płyty

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

125 40 157 200 105 x  85 30 00 275 448 48,50 QK16

125 50 178 220 138 x 110 30 00 275 477 97,70 QD16

160 50 205 300 135 x 110 30 00 275 454 99,05 QD16

160 50 214 300 138 x 110 30 00 275 478 107,10 QD16

200 50 245 450 135 x 110 30 00 275 459 115,15 QD16

200 50 255 450 138 x 110 30 00 275 479 123,35 QD16

250 50 295 550 138 x 110 30 00 275 480 150,45 QD16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
z pełną blokadą  · nośność do 550 kg · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · kółka skrętne 
z jednorzędowym wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · blokada całkowita (blokuje jednocześnie jazdę i ruch 
obrotowy) · koła: elastyczne pełne ogumienie (czarne, wulkanizowane) na aluminiowej tarczy koła · oś koła skręcana 
śrubami · łożyska kulkowe · zamocowanie płyty

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 40 153 150 138 x 110 30 00 275 482 45,60 QD16

125 40 157 200 105 x  85 30 00 275 493 38,95 QK16

125 50 178 220 138 x 110 30 00 275 483 51,40 QD16

160 50 205 300 135 x 110 30 00 275 495 76,45 QD16

160 50 214 300 138 x 110 30 00 275 484 63,75 QD16

200 50 245 450 135 x 110 30 00 275 496 79,71 QD16

200 50 255 450 138 x 110 30 00 275 485 72,70 QD16

250 50 290 550 135 x 110 30 00 275 497 109,74 D QD16

250 50 295 550 138 x 110 30 00 275 486 98,90 QD16

Kółko stałe do dużych obciążeń
nośność do 550 kg · stabilna obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane · kółka skrętne z jednorzędowym 
wieńcem kulkowym w głowicy widełkowej · Koła: elastyczne pełne ogumienie (czarne, wulkanizowane) na aluminiowej 
tarczy koła · oś koła skręcana śrubami · łożyska kulkowe · zamocowanie płyty

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

100 40 15 40 150 30 00 275 487 24,65 QD16

125 40 15 40 180 30 00 275 500 27,90 QK16

125 50 20 50 220 30 00 275 488 30,85 QD16

160 50 20 60 300 30 00 275 499 40,25 QD16

160 50 20 50 350 30 00 275 489 40,25 QD16

200 50 20 60 450 30 00 275 490 46,80 QD16

250 50 20 60 550 30 00 275 491 69,75 QD16

Zapasowy krążek tnący
elastyczne pełne ogumienie (czarne, wulkanizowane) na aluminiowej tarczy koła · oś koła skręcana śrubami · łożyska 
kulkowe
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

125 50 170  550 138 x 110 30 00 275 850 120,05 QU16

150 48 200  800 138 x 110 30 00 275 851 131,90 QU16

200 50 245 1200 138 x 110 30 00 275 852 160,10 QU16

250 60 295 1400 138 x 110 30 00 275 853 176,30 QU16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · zabezpieczone przed wodą 
rozbryzgową i kurzem · smarowniczka w głowicy widełkowej · koło z poliamidu (kolory naturalne) · łożyska kulkowe · 
odporne na korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Kółka skrętne z ustalaczem na zapytanie.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR

125 50 170  550 138 x 110 30 00 275 854 56,25 QU16

150 48 200  800 138 x 110 30 00 275 855 66,40 QU16

200 50 245 1200 138 x 110 30 00 275 856 93,00 QU16

Kółko stałe do dużych obciążeń
ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · koło z poliamidu (kolory naturalne) · łożyska kulkowe · odporne na 
korozję · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

100 35 15 40  450 30 00 275 915 18,60 QU16

125 50 20 60  700 30 00 275 858 21,65 QU16

150 48 20 60  900 30 00 275 917 28,55 QU16

200 50 25 60 1200 30 00 275 860 48,90 QU16

250 60 25 60 1400 30 00 275 861 62,10 QU16

Zapasowy krążek tnący
z tworzywa sztucznego (kolory naturalne) · masywna wersja wykonania · odporne na korozję · odporne na benzynę, olej 
napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożysko kulkowe

Dostawa bez materiału osi!

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 85  80 125  800 190 x 175 30 00 275 945 283,05 QD16

100  50 145  400 138 x 110 30 00 275 946 136,55 QU16

125  50 170  550 138 x 110 30 00 275 870 150,25 QD16

150  50 195  800 138 x 110 30 00 275 871 157,40 QD16

200  50 245 1000 138 x 110 30 00 275 872 176,20 QD16

200  80 264 1400 200 x 160 30 00 275 947 551,70 D QD16

250  50 295 1300 138 x 110 30 00 275 873 203,85 QU16

250  75 315 1600 175 x 140 30 00 275 761 405,60 D QD16

250 100 330 2200 255 x 200 30 00 275 948 1072,20 D QU16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych · ciężka stalowa konstrukcja spawana · łożysko kulkowe w głowicy 
widełkowej · ocynkow. · koło: obręcz poliuretanowa (brązowa) na odlewanym korpusie koła, 95 +/- 3 Shore A · odporne na 
benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożyska kulkowe
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
Je

że
li 

w
 o

pi
si

e 
ni

e 
zo

st
ał

y 
po

da
ne

 in
ne

 in
fo

rm
ac

je
, d

os
ta

w
a 

od
by

w
a 

si
ę 

be
z 

za
w

ar
to

śc
i l

ub
 w

yp
os

aż
en

ia
.

Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość konstrukcyjna  
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

100  50 145  400 30 00 275 952 189,20 QU16

125  50 170  550 30 00 275 953 202,45 QU16

150  50 195  800 30 00 275 954 209,65 QU16

200  50 245 1000 30 00 275 955 228,80 QU16

200  80 264 1400 30 00 275 956 622,75 D QD16

250  50 295 1300 30 00 275 957 256,40 QU16

250 100 330 2200 30 00 275 958 1160,30 D QU16

Kółko skrętne do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych z hamulcem blokującym · ciężka stalowa konstrukcja spawana · łożysko 
kulkowe w głowicy widełkowej · ocynkow. · koło: obręcz poliuretanowa (brązowa) na odlewanym korpusie koła, 95 +/- 3 
Shore A · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożyska kulkowe

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

 85  80 125  800 190 x 175 30 00 275 962 139,90 QU16

100  50 145  400 138 x 110 30 00 275 963 76,75 QU16

125  50 170  550 138 x 110 30 00 275 874 86,40 QD16

150  50 195  800 138 x 110 30 00 275 875 91,90 QD16

200  50 245 1000 138 x 110 30 00 275 876 109,10 QD16

200  80 264 1400 200 x 160 30 00 275 964 322,25 QU16

250  50 295 1300 138 x 110 30 00 275 877 137,95 QU16

250 100 330 2200 255 x 200 30 00 275 965 659,20 D QU16

Kółko stałe do dużych obciążeń
kółko do ciężkich wózków transportowych · ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · łożysko kulkowe w 
głowicy widełkowej · koło: obręcz poliuretanowa (brązowa) na odlewanym korpusie koła, 95 +/- 3 Shore A · odporne na 
benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożyska kulkowe

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 2 x 38 145  590 138 x 110 30 00 275 756 257,90 QU16

125 2 x 50 170 1100 138 x 110 30 00 275 757 264,82 D QU16

150 2 x 50 212 1600 175 x 140 30 00 275 766 371,20 D QD16

200 2 x 50 264 2000 175 x 140 30 00 275 767 406,20 QD16

300 2 x 50 365 2000 175 x 140 30 00 275 758 527,90 D QD16

Kółko do ciężkich wózków transportowych
podwójna rolka skrętna · ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · 
kółka: z odlewaną felgą, obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/-3 Shore A, kolor obręczy brąz, łożysko kulkowe 
w piaście koła · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 2 x 38 145  590 138 x 110 30 00 275 763 310,27 D QU16

125 2 x 50 170 1100 138 x 110 30 00 275 789 331,83 QU16

150 2 x 50 212 1600 175 x 140 30 00 275 778 460,05 QD16

200 2 x 50 264 2000 175 x 140 30 00 275 779 459,15 D QU16

250 2 x 50 314 2000 175 x 140 30 00 275 780 553,75 D QD16

300 2 x 50 365 2000 175 x 140 30 00 275 781 626,46 D QU16

Kółko do ciężkich wózków transportowych
podwójne kółko skrętne z ustalaczem (blokuje jedynie koła) · ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · 
łożysko kulkowe w głowicy widełkowej · kółka: z odlewaną felgą, obręcz z odlewu poliuretanowego, twardość 95 +/-3 
Shore A, kolor obręczy brąz, łożysko kulkowe w piaście koła · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze 
roślinne i zwierzęce

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

100 2 x 38 145  590 138 x 110 30 00 275 784 192,80 D QU16

125 2 x 50 170 1100 138 x 110 30 00 275 785 211,80 D QU16

150 2 x 50 212 1600 175 x 140 30 00 275 769 232,25 D QD16

200 2 x 50 264 2000 175 x 140 30 00 275 770 276,20 QD16

300 2 x 50 365 2000 175 x 140 30 00 275 786 426,25 D QD16

Kółko do ciężkich wózków transportowych
Podwójne kółko sztywne · ciężka stalowa konstrukcja spawana · ocynkow. · kółka: z odlewaną felgą, obręcz z odlewu 
poliuretanowego, twardość 95 +/-3 Shore A, kolor obręczy brąz, łożysko kulkowe w piaście koła · odporne na benzynę, 
olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Ø osi  
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Nr art. EUR KO

100  38 20  41  295 30 00 275 889 38,40 QU16

100  50 20  60  400 30 00 275 969 39,45 QU16

125  50 20  60  550 30 00 275 878 48,45 D QU16

150  50 20  50  700 30 00 275 775 51,35 QU16

150  50 25  60  800 30 00 275 970 49,45 QU16

200  40 20  49  800 30 00 275 880 72,49 QU16

200  50 25  60 1000 30 00 275 971 64,95 QU16

200  80 30  80 1400 30 00 275 972 128,25 QU16

250  75 30  82 1600 30 00 275 973 160,60 QU16

250  50 25  60 1200 30 00 275 881 89,60 QU16

250 100 40 108 2200 30 00 275 974 345,80 QU16

300  75 30  82 2000 30 00 275 882 215,00 D QD16

Zapasowy krążek tnący
do podwójnych kółek skrętnych i kółek nieskrętnych · obręcz poliuretanowa (brązowa) na odlewanym korpusie koła · 
95 +/- 3 Shore A · odporne na benzynę, olej napędowy, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce · łożysko kulkowe

Dostawa bez materiału osi

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

200  50 235  75 135 x 105 30 00 275 800 42,90 QD16

260  85 295 130 175 x 175 30 00 275 802 93,25 QD16

400 100 458 250 150 x 150 30 00 275 803 313,10 D QD16

Koło pneumatyczne
kółko skrętne · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane-chromianowane z ogumieniem pneumatycznym na feldze 
stalowej, ocynkowana · dwurzędowy wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · oś koła skręcana śrubami · łożyska 
wałeczkowe + profil rowkowy

ciśnienie powietrza - 2,5 bar 30 00 275 800 · Ciśnienie powietrza 2,0 bar: 30 00 275 802

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig 
kg

Profil Płytka mm Nr art. EUR KO

200 50 235  75 profil rowkowy 135 x 105 30 00 275 976 54,90 QD16

260 85 295 200 profil rowkowy 175 x 175 30 00 275 977 127,40 QU16

Koło pneumatyczne
kółko skrętne z hamulcem blokującym · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · dwurzędowy 
wieniec kulkowy w głowicy widełkowej · ogumienie pneumatyczne na feldze tarczowej ze stali, ocynkowanej-
chromianowanej · łożysko walcowe

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość konstrukcyjna 
mm

Udźwig  
kg

Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

200  50 235  75 135 x 105 30 00 275 804 41,30 QU16

260  85 295 130 175 x 175 30 00 275 806 65,50 QU16

400 100 458 250 150 x 150 30 00 275 807 164,95 D QX16

Koło pneumatyczne
Kółko nieskrętne · obudowa z blachy stalowej, ocynkowane, chromianowane · z ogumieniem pneumatycznym na 
obręczy ze stali, ocynkowane · oś koła skręcana śrubami · łożyska wałeczkowe + profil rowkowy

ciśnienie powietrza - 2,5 bar 30 00 275 804 · Ciśnienie powietrza 2,0 bar: 30 00 275 806

Ø koła mm Szerokość koła mm Długość piasty mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

200  50 58  80 30 00 275 815 20,35 QD16

260  85 60 100 30 00 275 817 22,40 QD16

260  85 75 100 30 00 275 819 21,45 QD16

400 100 75 160 30 00 275 820 41,95 QD16

Koło pneumatyczne
koło zapasowe na obręczy z tworzywa sztucznego · 20 mm otwór osiowy

30 00 275 815: z łożyskiem ślizgowym i profilem rowkowym, ciśnienie powietrza 2,5 bar 
30 00 275 817: z łożyskiem koszyczkowym i profilem żłobkowym, ciśnienie powietrza 2,5 bar 
30 00 275 819: z łożyskiem ślizgowym i profilem żłobkowym, ciśnienie powietrza 2,5 bar 
30 00 275 820: z łożyskiem koszyczkowym i profilem rowkowym, ciśnienie powietrza 2,0 bar
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu
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Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Wszystkie ceny są cenami netto bez podatku VAT.

Ø koła mm Szerokość koła mm Długość piasty mm Udźwig kg Nr art. EUR KO

200  50 60  80 30 00 275 825 22,55 QD16

260  85 75 130 30 00 275 827 25,20 QD16

400 100 75 200 30 00 275 829 40,25 QD16

Koło pneumatyczne
koło zapasowe na stalowej obręczy, ocynkowane · łożysko walcowe · 20 mm otwór osiowy

30 00 275 825: z profilem rowkowym, ciśnienie powietrza 2,5 bar 
30 00 275 827: z profilem żłobkowym, ciśnienie powietrza 2,0 bar 
30 00 275 829: z profilem rowkowym, ciśnienie powietrza 2,0 bar

Do Ø koła mm Nr art. EUR KO

200 30 00 275 835 3,30 QD16

260 30 00 275 836 5,80 QD16

400 30 00 275 837 8,50 QD16

Dętka zapasowa
do kół pneumatycznych

Profil Ø mm Nr art. EUR KO

profil rowkowy 200 30 00 275 840 7,40 QU16

profil rowkowy 260 30 00 275 841 7,40 QK16

profil tunelowy 260 30 00 275 844 7,80 QU16

profil rowkowy 400 30 00 275 842 14,30 QU16

Opona
profil rowkowy/tunelowy

Ø koła  
mm

Szerokość koła  
mm

Wysokość kons-
trukcyjna mm

Udźwig  
kg

Profil Kolor rolki Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

200  50 235  75 rowki kolor czarny 138 x 109 30 00 275 984 51,20 QU16

260  85 295 160 żłobkowanie kolor niebieski 175 x 175 30 00 275 987 86,00 QU16

400 100 458 200 rowki kolor niebieski 150 x 150 30 00 275 990 400,90 D QD16

Kółko skrętne
odporna na awarie · opona poliuretanowa · korpus koła stalowa obręcz · aluminiowo srebrne z pokryciem proszkowym · 
łożysko walcowe · zamocowanie płyty

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość kons-
trukcyjna mm

Udźwig kg Profil Kolor rolki Płytka 
mm

Nr art. EUR KO

200 50 235  75 rowki kolor czarny 109 x 138 30 00 275 985 63,45 QU16

260 85 295 160 żłobkowanie kolor niebieski 175 x 175 30 00 275 988 104,80 QU16

Kółko skrętne z hamulcem blokującym
odporna na awarie  ·opona poliuretanowa · korpus koła stalowa obręcz · aluminiowo srebrne z pokryciem proszkowym · 
łożysko walcowe · zamocowanie płyty

Ø koła 
mm

Szerokość koła 
mm

Wysokość kons-
trukcyjna mm

Udźwig 
kg

Kolor rolki Profil Płytka  
mm

Nr art. EUR KO

200  50 235  75 kolor czarny rowki 138 x 109 30 00 275 986 49,50 QU16

260  85 295 160 kolor niebieski żłobkowanie 230 x 125 30 00 275 989 68,70 QU16

400 100 458 200 kolor niebieski rowki 150 x 150 30 00 275 991 253,75 QD16

Kółko nieskrętne
odporna na awarie  ·opona poliuretanowa · korpus koła stalowa obręcz · aluminiowo srebrne z pokryciem proszkowym · 
mocowanie za pomocą płytki gwintowanej
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Wyposażenie biura, magazynu, zakładu

Artykuły oznaczone symbolem D nie są artykułami magazynowymi. Ich zdobycie ma miejsce po wpłynięciu zlecenia.

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Profil Nr art. EUR KO

260  85 75 160 żłobkowanie 30 00 275 983 44,15 QD16

400 100 75 200 rowki 30 00 275 978 78,00 QD16

Koło poliuretanowe
odporna na awarie  ·opona poliuretanowa (niebieska) · z obręczą z blachy stalowej · kolor srebrny aluminiowy · 
powlekanie proszkowe · koło z łożyskiem wałeczkowym

30 00 275 98330 00 275 978

Ø koła  
mm

Szerokość koła 
mm

Długość piasty 
mm

Udźwig  
kg

Profil Nr art. EUR KO

260  85 75 160 żłobkowanie 30 00 275 997 36,15 QD16

400 100 75 200 rowki 30 00 275 979 76,20 QU16

Koło poliuretanowe
odporna na awarie  ·opona poliuretanowa (niebieska) · korpus koła z tworzywa sztucznego · koło z łożyskiem 
wałeczkowym · długość osi (piasty) 20 mm

Ø koła  
mm

Ogumienie Udźwig  
kg

Wysokość załadunkowa  
mm

Nr art. EUR KO

 75 tworzywo sztuczne 200 108 30 00 275 041 20,60 QU16

100 termoplastyczna 330 350 30 00 275 042 51,70 QU16

100 tworzywo sztuczne 350 140 30 00 275 045 41,75 QU16

100 tworzywo sztuczne 500 145 30 00 275 049 47,30 QU16

100 koła pełne 250 140 30 00 275 047 47,30 QU16

100 koła pełne 250 145 30 00 275 050 51,70 QU16

125 koła pełne 350 165 30 00 275 048 65,95 QK16

125 tworzywo sztuczne 600 165 30 00 275 046 65,95 QU16

Wózek transportowy
ze sklejki bukowej Multiplex klejonej od 7 do 9 warstw · powłoka antypoślizgowa z wypustkami w postaci obrzeża aż do 
dolnej krawędzi · niewymagające konserwacji kółka skrętne z podwójnym łożyskiem kulkowym w wieńcu obrotowym

Wielkość płytki: 
30 00 275 041= 290 x 590 mm 
30 00 275 045 / 30 00 275 047 = 300 x 600 mm 
30 00 275 046 / 30 00 275 048 = 500 x 600 mm 
30 00 275 049 / 30 00 275 050 / 30 00 275 042 = 350 x 600 mm

nr art. 30 00 275 041 = z 4 podkładkami antypoślizgowymi

30 00 275 04530 00 275 041


