KONTENERKI
PODBIURKOWE SZP

Opis
Mobilne szafki podbiurkowe o sprawdzonej jakości, pozwalają na praktyczne urządzenie pomieszczeń biurowych. Kontenerki
wyposażone są w cztery skrętne koła, w tym dwa z blokadą, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Funkcjonalność
użytkowania zapewniają wszechstronne szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie i nośności do 40 kg. Zawartość
kontenerków zabezpiecza centralny zamek ryglujący jednocześnie wszystkie szuflady. Przykryte są blatem z płyty wiórowej o grubości 18
mm dostępnym w 6 okleinach. Dzięki zastosowaniu stali najwyższej jakości, szafki przybiurkowe SZP są niezwykle trwałe i stabilne.
Dostępne są w 16 kolorach RAL w standardzie. Kontenerki podbiurkowe SZP są dedykowanym wyposażeniem do stołów biurowych z
rodziny STB.
Cechy charakterystyczne
• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).
• Kontenerki wykonane z blachy stalowej ogrubości 0,7 mm.
• Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie.

Centralny zamek z
dwoma kluczykami
zabezpiecza zawartość
kontenerka

• Maksymalne obciążenie szuflady wynosi do 40 kg.
• Szafki wyposażona w centralny zamek ryglujący jednocześnie
wszystkie szuflady.
• Szafki wyposażone w 4 skrętne koła, w tym 2 koła z blokadą.
• Kontenerki przykryte blatem z płyty wiórowej o grubości 18 mm.
• Blat z płyty wiórowej dostępny w 6 okleinach.
• Meble malowane proszkowo, konstrukcja dostępna w 16 kolorach
RAL w standardzie.

4 skrętne koła, w tym 2
z blokadą zapewniają
łatwe przemieszczanie
kontenerka

KONTENERKI
PODBIURKOWE SZP
Dostępne warianty

Oznaczenie
Kod
wys. x szer. x gł.
Ilość szuflad
Wyposażenie
Wymiary wew. szuflady

SZP 520
MSZP 0101010101
517 x 417 x 556 mm
2
1 szuflada wysoka
1 szuflada niska
niska: 95 x 330 x 490 mm
wysoka: 240 x 330 x 490 mm

SZP 530
MSZP 0101020101
517 x 417 x 556 mm
3
3 szuflady niskie
niska: 95 x 330 x 490 mm

SZP 630
MSZP 0102030101
662 x 417 x 556 mm
3
1 szuflada wysoka
2 szuflady niskie
niska: 95 x 330 x 490 mm
wysoka: 240 x 330 x 490 mm

SZP 640
MSZP 0102040101
662 x 417 x 556 mm
4
4 szuflady niskie
niska: 95 x 330 x 490 mm

Opis oznaczeń

5 lat gwarancji świadczy o tym, że jesteśmy pewni naszych produktów ze
względu na wysoką jakość ich wykonania oraz ich niezawodność. Chcemy,
abyście poczuli się bezpiecznie i byli zadowoleni ze współpracy z nami.

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość
produktów i usług, jakie oferujemy.

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie wpływa
negatywnie zdrowie i środowisko naturalne.

Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre
zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza
przyczepność farby.

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze
meble można dopasować do każdego wnętrza.

Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju
(CBR).

