
 

 

2-KOMOROWE SZAFY SKRYTKOWE SUS 

O SZER. KOMORY 300 MM 

 

Opis 

SUS W to rodzina szaf ubraniowych wyposażonych w półkę, drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, samoprzylepny szyldzik 

oraz otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Solidna konstrukcja szaf umożliwia ustawienie ich na nóżkach, cokole, 

podstawie z siedziskiem i półką na buty oraz zamontowanie daszka. Szafy SUS znajdują zastosowanie w każdej szatni pracowniczej, szkolnej 

oraz w siłowniach.  

Meble są dostarczane w całości, nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. W standardzie szafki są 

dostępne w 16 kolorach bez dopłat. 

Cechy charakterystyczne 

SUS W • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow) 

• Szafy przeznaczone do przechowywania odzieży lub rzeczy 

osobistych w pomieszczeniach wewnętrznych suchych 

i wentylowanych. 

• Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania. 

• Maksymalne obciążenie półki 10 kg. 

• Wzmocnione drzwi otwierają się szeroko, aż do 110o. 

• Wykonana z blachy o gr.: 

- 0,5 mm w wersji ST, 

- 0,8 mm w wersji LX. 

• Dostępna w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty. 

• W standardzie zamek kluczowy w systemie master z 

2 kluczami. 

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów zamków (w tym 

1 pkt., 3 pkt., depozytowe, elektroniczne). 

• Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, 

które usztywniają i wzmacniają konstrukcję. 

• Szafy na nóżkach: nóżki są zamontowane na stałe do szafy, 

nie ma możliwości ich zdemontowania. 

• Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej 

metodą konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą 

proszkową. 

 

  

Drążek 

ubraniowy       

i 2 haczyki 

w standardzie 

 Doskonała 

wentylacja, 

praktyczny 

szyldzik 

Jedna 

kolumna to 

dwa miejsca 

Regulowane 

stopki 



 

 

2-KOMOROWE SZAFY SKRYTKOWE SUS 

O SZER. KOMORY 300 MM 

Dostępne warianty 

 

  
 

 

Oznaczenie SUS 312 W SUS 322 W SUS 332 W SUS 342 W 

Kod WSU 0106020104 WSU 0107020104 WSU 0108020104 WSU 0109020104 

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.) 

1800 x 300 x 500 mm 1800 x 600 x 500 mm 1800 x 900 x 500 mm 1800 x 1200 x 500 mm 

Ilość kolumn 1 2 3 4 

Ilość skrytek 2 4 6 8 

 Szafa z nóżkami dostępna jako 
SUS 312 Wn. 

Szafa z nóżkami dostępna jako 
SUS 322 Wn. 

Szafa z nóżkami dostępna jako 

SUS 332 Wn. 

Szafa z nóżkami dostępna jako 

SUS 342 Wn. 

Stopki regulowane w zakresie 0-10 mm pomagają wypoziomować szafę. 

 Podstawa z siedziskiem jest dostępna za dopłatą. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki pomagają wypoziomować, podnieść i ustabilizować szafę. 

Podstawy oprócz miejsca do siedzenia dają możliwość zamontowania półki na buty. Dostępne są siedziska drewniane oraz PCV. 

 Daszek jest dostępny za dopłatą. Pomaga w utrzymaniu czystości, dodatkowo 22o kąt nachylenia daszka uniemożliwia pozostawienie 

niepożądanych przedmiotów na górze szafy. 

 Półka na buty jest dostępna za dopłatą. To dodatkowe miejsce na przechowywanie obuwia. Perforowana półka pozwala na odprowadzenie 

wody i przyśpiesza wysuszenie obuwia. 

 

Oznaczenia 
 

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.  

 

Znak bezpieczeństwa B to dodatkowa gwarancja 
niezawodności. Wyroby posiadające ten certyfikat spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, procesy i materiały do ich 
wytwarzania są najwyższej jakości. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nasza perforacja jest przemyślana, delikatna i subtelna. 
Gwarantuje odpowiednią wentylację oraz idealnie pasuje do 
nowoczesnych zakładów pracy. 

 



 

 

2-KOMOROWE SZAFY SKRYTKOWE SUS 

O SZER. KOMORY 400 MM 
 

 
  

Opis 

SUS W to rodzina szaf ubraniowych wyposażonych w półkę, drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, samoprzylepny szyldzik, 

oraz otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Solidna konstrukcja szaf umożliwia ustawienie ich na nóżkach, cokole, 

podstawie z siedziskiem i półką na buty oraz zamontowanie daszka. Szafy SUS znajdują zastosowanie w każdej szatni pracowniczej, szkolnej 

oraz w siłowniach. 

Meble są dostarczane w całości, nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. W standardzie szafki są 

dostępne w 16 kolorach bez dopłat. 

 

Cechy charakterystyczne 

SUS W • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy przeznaczone do przechowywania odzieży lub rzeczy 

osobistych w pomieszczeniach wewnętrznych suchych 

i wentylowanych. 

• Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania. 

• Maksymalne obciążenie półki 10 kg. 

• Wzmocnione drzwi otwierają się szeroko, aż do 110o. 

• Wykonana z blachy o gr.: 

- 0,5 mm w wersji ST, 

- 0,8 mm w wersji LX. 

• Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty. 

• W standardzie zamek kluczowy w systemie master z 

2 kluczami. 

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów zamków (w tym 

1 pkt., depozytowe, elektroniczne). 

• Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, 

które usztywniają i wzmacniają konstrukcję. 

• Szafy na nóżkach: nóżki są zamontowane na stałe do szafy, 

nie ma możliwości ich zdemontowania. 

• Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej 

metodą konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą 

proszkową. 

 

  

Drążek 

ubraniowy       

i 2 haczyki 

w standardzie 

 Doskonała 

wentylacja, 

praktyczny 

szyldzik 

Jedna 

kolumna to 

dwa miejsca 

Regulowane 

stopki 



 

 

2-KOMOROWE SZAFY SKRYTKOWE SUS 

O SZER. KOMORY 400 MM 
 

 
Dostępne warianty 

 
 

 

  

Oznaczenie SUS 412 W SUS 422 W SUS 432 W 

Kod WSU 0206020104 WSU 0207020104 WSU 0208020104 

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.) 

1800 x 400 x 500 mm 1800 x 800 x 500 mm 1800 x 1200 x 500 mm 

Ilość kolumn 1 2 3 

Ilość skrytek 2 4 6 

 Szafa z nóżkami dostępna jako  
SUS 312 Wn.  

Szafa z nóżkami dostępna jako  
SUS 322 Wn. 

Szafa z nóżkami dostępna jako  

SUS 332 Wn. 

Stopki regulowane w zakresie 0-10 mm pomagają wypoziomować szafę. 

 Podstawa z siedziskiem jest dostępna za dopłatą. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki pomagają wypoziomować, podnieść i ustabilizować szafę. 

Podstawy oprócz miejsca do siedzenia dają możliwość zamontowania półki na buty. Dostępne są siedziska drewniane oraz PCV. 

 Daszek jest dostępny za dopłatą. Pomaga w utrzymaniu czystości, dodatkowo 22o kąt nachylenia daszka uniemożliwia pozostawienie 

niepożądanych przedmiotów na górze szafy. 

 Półka na buty jest dostępna za dopłatą. To dodatkowe miejsce na przechowywanie obuwia. Perforowana półka pozwala na odprowadzenie 

wody i przyśpiesza wysuszenie obuwia. 

 

Oznaczenia 
 

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.  

 

Znak bezpieczeństwa B to dodatkowa gwarancja 
niezawodności. Wyroby posiadające ten certyfikat spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, procesy i materiały do ich 
wytwarzania są najwyższej jakości. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nasza perforacja jest przemyślana, delikatna i subtelna. 
Gwarantuje odpowiednią wentylację oraz idealnie pasuje do 
nowoczesnych zakładów pracy. 

 



 

 

O SZER. KOMORY 400 MM 
 

 

3-KOMOROWE SZAFY SKRYTKOWE SUS 

 

Opis 

SUS W to rodzina szaf ubraniowych wyposażonych w półkę, drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, samoprzylepny szyldzik, 

oraz otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Solidna konstrukcja szaf umożliwia ustawienie ich na nóżkach, cokole, 

podstawie z siedziskiem i półką na buty oraz zamontowanie daszka.   

Szafy SUS znajdują zastosowanie w każdej szatni pracowniczej, szkolnej oraz w siłowniach. Meble są dostarczane w całości, 

nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. W standardzie szafki są dostępne w 16 kolorach bez dopłat. 

 

Cechy charakterystyczne 

SUS W • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy przeznaczone do przechowywania odzieży lub rzeczy 

osobistych w pomieszczeniach wewnętrznych suchych 

i wentylowanych. 

• Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania. 

• Maksymalne obciążenie półki 10 kg. 

• Wzmocnione drzwi otwierają się szeroko, aż do 110o. 

• Wykonana z blachy o gr.: 

- 0,5 mm w wersji ST, 

- 0,8 mm w wersji LX. 

• Dostępna w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty. 

• W standardzie zamek kluczowy w systemie master z 

2 kluczami. 

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów zamków (w tym 

1 pkt., depozytowe, elektroniczne). 

• Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, 

które usztywniają i wzmacniają konstrukcję. 

• Szafy na nóżkach: nóżki są zamontowane na stałe do szafy, 

nie ma możliwości ich zdemontowania. 

• Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej 

metodą konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą 

proszkową. 
 

  

Drążek 

ubraniowy       

i 2 haczyki 

w standardzie 

 Doskonała 

wentylacja, 

praktyczny 

szyldzik 

Jedna 

kolumna to 

trzy miejsca 

Regulowane 

stopki 



 

 

O SZER. KOMORY 400 MM 
 

 

3-KOMOROWE SZAFY SKRYTKOWE SUS 

Dostępne warianty 

 
 

   

Oznaczenie SUS 413 W SUS 423 W SUS 433 W 

Kod WSU 0211020101 WSU 0212020101 WSU 0213020101 

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.) 

1800 x 400 x 500 mm 1800 x 800 x 500 mm 1800 x 1200 x 500 mm 

Ilość kolumn 1 2 3 

Ilość skrytek 3 6 9 

 Szafa z nóżkami dostępna jako  
SUS 413 Wn.  

Szafa z nóżkami dostępna jako  
SUS 423 Wn. 

Szafa z nóżkami dostępna jako  

SUS 433 Wn. 

Stopki regulowane w zakresie 0-10 mm pomagają wypoziomować szafę. 

 Podstawa z siedziskiem jest dostępna za dopłatą. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki pomagają wypoziomować, podnieść i ustabilizować szafę. 

Podstawy oprócz miejsca do siedzenia dają możliwość zamontowania półki na buty. Dostępne są siedziska drewniane oraz PCV. 

 Daszek jest dostępny za dopłatą. Pomaga w utrzymaniu czystości, dodatkowo 22o kąt nachylenia daszka uniemożliwia pozostawienie 

niepożądanych przedmiotów na górze szafy. 

 Półka na buty jest dostępna za dopłatą. To dodatkowe miejsce na przechowywanie obuwia. Perforowana półka pozwala na odprowadzenie 

wody i przyśpiesza wysuszenie obuwia. 

 

Oznaczenia 
 

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.  

 

Znak bezpieczeństwa B to dodatkowa gwarancja 
niezawodności. Wyroby posiadające ten certyfikat spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, procesy i materiały do ich 
wytwarzania są najwyższej jakości. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nasza perforacja jest przemyślana, delikatna i subtelna. 
Gwarantuje odpowiednią wentylację oraz idealnie pasuje do 
nowoczesnych zakładów pracy. 

 



 

 

SZAFY SKRYTKOWE 

4-KOMOROWE SUS W 

 

Opis 

Szafy skrytkowe SUS W to rodzina szaf z czterema skrytkami w jednej kolumnie. Wyposażone są samoprzylepny szyldzik, zamek 

zamykany na klucz oraz otwory wentylacyjne umożliwiające cyrkulację powietrza. Solidna konstrukcja szaf umożliwia ustawienie ich na 

nóżkach, cokole, podstawie z siedziskiem i półką na buty oraz zamontowanie daszka.  

Szafy SUS W znajdują zastosowanie w każdej szatni pracowniczej, szkolnej oraz w siłowniach. Meble nie wymagają składania, dzięki 

czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. W standardzie szafki są dostępne w 16 kolorach bez dopłat. 

 

Cechy charakterystyczne 

4-komorowe 
SUS W 

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych w 

pomieszczeniach wewnętrznych suchych i wentylowanych. 

• Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania. 

• Szafy posiadają certyfikat - Znak bezpieczeństwa B 

• Wykonane z blachy o gr.: 

- 0,5 mm w wersji ST, 

- 0,8 mm w wersji LX. 

• Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty. 

• Każdy schowek zamykany osobnym kluczem. 

• W standardzie zamek kluczowy w systemie master z 

2 kluczami. 

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów zamków (m.in 

1 pkt., depozytowe, elektroniczne oraz uchwyt na kłódkę). 

• Szafy posiadają otwory w ścianie tylnej do mocowania 

do ściany oraz otwory w ścianach bocznych do skręcania 

szaf ze sobą. 

• Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, 

które usztywniają i wzmacniają konstrukcję. 

• Szafy są wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodą 

konwersji cyrkonowej, pomalowane farbą proszkową. 

 

  

Doskonała 

wentylacja, 

praktyczny 

szyldzik 

Jedna 

kolumna to 

cztery miejsca 

Regulowane 

stopki 



 

 

SZAFY SKRYTKOWE 

4-KOMOROWE SUS W 

Dostępne warianty 

 

 
 

   

Oznaczenie SUS 314 W Sus 414 W SUS 324 W Sus 424 W SUS 334 W Sus 434 W SUS 344 W 

Kod 
WSU 

0116020101 
WSU 

0216020101 
WSU 

0117020101 
WSU 

0217020101 
WSU 

0118020201 
WSU 

0218020101 
WSU 0119020101 

Wysokość 1800 mm 

Szerokość 300 mm 400 mm 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 

Głębokość 500 mm 

Ilość kolumn 1 2 3 4 

Ilość komór 4 8 12 16 

 
Szafa z nóżkami dostępna jest jako inny model. Nóżki wyposażone są w stopki regulowane w zakresie 0-10 mm pomagają wypoziomować szafę. 

 Podstawa z siedziskiem jest dostępna za dopłatą. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki pomagają wypoziomować, podnieść i ustabilizować szafę. 

Podstawy oprócz miejsca do siedzenia dają możliwość zamontowania półki na buty. Dostępne są siedziska z listew drewnianych oraz PCV. 

 Daszek jest dostępny za dopłatą. Pomaga w utrzymaniu czystości, dodatkowo 22o kąt nachylenia daszka uniemożliwia pozostawienie 

niepożądanych przedmiotów na górze szafy. 

 Montowana do podstawy półka na buty jest dostępna za dopłatą. To dodatkowe miejsce na przechowywanie obuwia. Perforowana półka 

pozwala na odprowadzenie wody i przyśpiesza wysuszenie obuwia. 

 

Oznaczenia 
 

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.  

 

Znak bezpieczeństwa B to dodatkowa gwarancja 
niezawodności. Wyroby posiadające ten certyfikat spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, procesy i materiały do ich 
wytwarzania są najwyższej jakości. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nasza perforacja jest przemyślana, delikatna i subtelna. 
Gwarantuje odpowiednią wentylację oraz idealnie pasuje do 
nowoczesnych zakładów pracy. 

 



 

 

SZAFY SKRYTKOWE 

6-KOMOROWE SUS W 
 

 

Opis 

Szafy skrytkowe 6-komorowe SUS W to rodzina szaf z sześcioma skrytkami w jednej kolumnie. Wyposażone są samoprzylepny szyldzik, 

zamek zamykany na klucz oraz otwory wentylacyjne umożliwiające cyrkulację powietrza. Solidna konstrukcja szaf umożliwia ustawienie 

ich na nóżkach, cokole, podstawie z siedziskiem i półką na buty oraz zamontowanie daszka.  

Szafy SUS W znajdują zastosowanie w każdej szatni pracowniczej, szkolnej oraz w siłowniach. Meble nie wymagają składania, dzięki 

czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. W standardzie szafki są dostępne w 16 kolorach bez dopłat. 

 

Cechy charakterystyczne 

6-komorowe 
MSUS 

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych 

w pomieszczeniach wewnętrznych suchych i 

wentylowanych. 

• Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania. 

• Szafy posiadają certyfikat - Znak bezpieczeństwa B 

• Wykonane z blachy o gr.: 

- 0,5 mm w wersji ST, 

- 0,8 mm w wersji LX. 

• Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty. 

• Każdy schowek zamykany osobnym kluczem. 

• W standardzie zamek kluczowy w systemie master 

z 2 kluczami. 

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów zamków (m.in 

1 pkt., depozytowe, elektroniczne oraz uchwyt na kłódkę). 

• Szafy posiadają otwory w ścianie tylnej do mocowania 

do ściany oraz otwory w ścianach bocznych do skręcania 

szaf ze sobą. 

• Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, 

które usztywniają i wzmacniają konstrukcję. 

• Szafy są wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej metodą 

konwersji cyrkonowej, pomalowane farbą proszkową. 

 

  

Doskonała 

wentylacja, 

praktyczny 

szyldzik 

Jedna 

kolumna to 

sześć miejsc 

Regulowane 

stopki 



 

 

SZAFY SKRYTKOWE 

6-KOMOROWE SUS W 
 

Dostępne warianty 

  
 

   
Oznaczenie MSUS 316 MSUS 416 MSUS 326 MSUS 426 MSUS 336 MSUS 436 MSUS 346 

Kod 
MSU 

0130020101 
MSU  

0230020101 
MSU 

0131020101 
MSU  

0231020101 
MSU  

0132020201 
MSU  

0232020101 
MSU  

0133020101 

Wysokość 1800 mm 

Szerokość 300 mm 400 mm 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 

Głębokość 500 mm 

Ilość kolumn 1 2 3 4 

Ilość komór 6 12 18 24 

 
Szafa z nóżkami dostępna jest jako inny model. Nóżki wyposażone są w stopki regulowane w zakresie 0-10 mm pomagają wypoziomować szafę. 

 Podstawa z siedziskiem jest dostępna za dopłatą. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki pomagają wypoziomować, podnieść i ustabilizować szafę. 

Podstawy oprócz miejsca do siedzenia dają możliwość zamontowania półki na buty. Dostępne są siedziska z listew drewnianych oraz PCV. 

 Daszek jest dostępny za dopłatą. Pomaga w utrzymaniu czystości, dodatkowo 22o kąt nachylenia daszka uniemożliwia pozostawienie 

niepożądanych przedmiotów na górze szafy. 

 Montowana do podstawy półka na buty jest dostępna za dopłatą. To dodatkowe miejsce na przechowywanie obuwia. Perforowana półka pozwala 

na odprowadzenie wody i przyśpiesza wysuszenie obuwia. 

 

Oznaczenia 
 

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.  

 

Znak bezpieczeństwa B to dodatkowa gwarancja 
niezawodności. Wyroby posiadające ten certyfikat spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, procesy i materiały do ich 
wytwarzania są najwyższej jakości. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nasza perforacja jest przemyślana, delikatna i subtelna. 
Gwarantuje odpowiednią wentylację oraz idealnie pasuje do 
nowoczesnych zakładów pracy. 

 



 

 

SZAFY UBRANIOWE SUM 

O SZER. KOMORY 300 MM 
 

 
 

Opis 

Sum W to rodzina szaf ubraniowych wyposażonych w półkę, drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, lusterko, 

samoprzylepny szyldzik, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach oraz otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Solidna 

konstrukcja szaf umożliwia ustawienie ich na nóżkach, cokole, podstawie z siedziskiem i półką na buty oraz zamontowanie daszka. Szafy 

Sum znajdują zastosowanie w każdej szatni pracowniczej, szkolnej oraz w siłowniach. Możesz nadać im także oryginalny wygląd zamawiając 

drzwi ze swoją ulubioną grafiką. Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. W standardzie szafki 

są dostępne w 16 kolorach bez dopłat. 

Cechy charakterystyczne 

Sum W • Szafy są przeznaczone do przechowywania odzieży (wysokie 

komory) i rzeczy osobistych w pomieszczeniach 

wewnętrznych suchych i wentylowanych 

• Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania 

• Dodatkowy haczyk w standardzie 

• Maksymalne obciążenie półki 10 kg 

• Wykonane z blachy o gr.: 

- 0,5 mm w wersji ST, 

- 0,5-0,8 mm w wersji LX. 

• Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty 

• Szafy o szerokości komory 300mm  nie posiadają wewnątrz 

przegrody 

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów zamków (w tym 

1 pkt., 3 pkt., depozytowe, kłódkowe, elektroniczne) 

• Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, 

które usztywniają i wzmacniają konstrukcję 

• Szafy na nóżkach: nóżki są zamontowane na stałe do szafy, 

nie ma możliwości ich zdemontowania 

• Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej metodą 

konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą proszkową 

 

  

Lusterko oraz 

dodatkowy 

haczyk     

w standardzie 

Doskonała 

wentylacja, 

praktyczny 

szyldzik 

Mocny drążek 

ubraniowy       

i 2 haczyki 

w standardzie 

Wygodna 

półka na 

rzeczy 

osobiste 

Regulowane 

stopki 



 

 

SZAFY UBRANIOWE SUM 

O SZER. KOMORY 300 MM 
 

 
Dostępne warianty 

 

 

 

 

 

Oznaczenie Sum 310 W Sum 320 W Sum 330 W Sum 340 W 

Kod WSU 0101020102 WSU 0102020102 WSU 0103020102 WSU 0104020102 

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.) 

1800 x 300 x 500 mm 1800 x 600 x 500 mm 1800 x 900 x 500 mm 1800 x 1200 x 500 mm 

Ilość komór 1 2 3 4 

Przegroda      

 Szafa z nóżkami dostępna jako 
Sum 311 W. 

Szafa z nóżkami dostępna jako 
Sum 321 W. 

Szafa z nóżkami dostępna jako 

Sum 331 W. 

Szafa z nóżkami dostępna jako 

Sum 341 W. 

Stopki regulowane w zakresie 0-10 mm pomagają wypoziomować szafę. 

 Podstawa z siedziskiem jest dostępna za dopłatą. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki pomagają wypoziomować, podnieść i ustabilizować szafę. 

Podstawy oprócz miejsca do siedzenia dają możliwość zamontowania półki na buty. Dostępne są siedziska drewniane oraz PCV. 

 Daszek jest dostępny za dopłatą. Pomaga w utrzymaniu czystości, dodatkowo 22o kąt nachylenia daszka uniemożliwia pozostawienie 

niepożądanych przedmiotów na górze szafy. 

 Półka na buty jest dostępna za dopłatą. To dodatkowe miejsce na przechowywanie obuwia. Perforowana półka pozwala na odprowadzenie 

wody i przyśpiesza wysuszenie obuwia. 

 

Oznaczenia 
 

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.  

 

Znak bezpieczeństwa B to dodatkowa gwarancja 
niezawodności. Wyroby posiadające ten certyfikat spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, procesy i materiały do ich 
wytwarzania są najwyższej jakości. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nasza perforacja jest przemyślana, delikatna i subtelna. 
Gwarantuje odpowiednią wentylację oraz idealnie pasuje do 
nowoczesnych zakładów pracy. 
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SZAFY UBRANIOWE SUM 

O SZER. KOMORY 400 MM 
 

 
 

Opis 

Sum W to rodzina szaf ubraniowych wyposażonych w półkę, przegrodę, drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, lusterko, 

samoprzylepny szyldzik, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach oraz otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Solidna 

konstrukcja szaf umożliwia ustawienie ich na nóżkach, cokole, podstawie z siedziskiem i półką na buty oraz zamontowanie daszka. Szafy 

Sum znajdują zastosowanie w każdej szatni pracowniczej, szkolnej oraz w siłowniach. Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują 

na wytrzymałości i stabilności. W standardzie szafki są dostępne w 16 kolorach bez dopłat. 

Cechy charakterystyczne 

Sum W • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy są przeznaczone do przechowywania odzieży (wysokie komory) 

i rzeczy osobistych w pomieszczeniach wewnętrznych suchych i 

wentylowanych. 

• Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania. 

• Dodatkowy haczyk na drzwiach w standardzie. 

• Maksymalne obciążenie półki 10 kg. 

• Wykonane z blachy o gr.: 

- 0,5 mm w wersji ST, 

- 0,5-0,8 mm w wersji LX. 

• Dostępna w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty. 

• Szafy o szerokości komory 400mm  posiadają wewnątrz przegrodę na 

brudną i czystą odzież. 

• W standardzie zamek kluczowy w systemie master z 2 kluczami. 

• Możliwość zastosowania wielu rodzajów zamków (w tym 1 pkt., 3 

pkt., depozytowe, kłódkowe, elektroniczne) 

• Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmacniana spawami, które 

usztywniają i wzmacniają konstrukcję. 

• Szafy na nóżkach: nóżki są zamontowane na stałe do szafy, nie ma 

możliwości ich zdemontowania. 

• Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej metodą 

konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą proszkową. 

 

  

Wygodna 

półka i 

przegroda na 

odzież 

Lusterko oraz 

dodatkowy 

haczyk     

w standardzie 

Doskonała 

wentylacja, i 

praktyczny 

szyldzik 

Drążek 

ubraniowy       

i 2 haczyki 

w standardzie 

Regulowane 

stopki 



 

 

SZAFY UBRANIOWE SUM 

O SZER. KOMORY 400 MM 
 

 
Dostępne warianty 

 

 

  
Oznaczenie Sum 410 W Sum 420 W Sum 430 W 

Kod WSU 0201020103 WSU 0202020103 WSU 0203020103 

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.) 

1800 x 400 x 500 mm 1800 x 800 x 500 mm 1800 x 1200 x 500 mm 

Ilość komór 1 2 3 

Przegroda ✓ ✓ ✓ 

 Szafa z nóżkami dostępna jako Sum 411 W. Szafa z nóżkami dostępna jako Sum 421 W. Szafa z nóżkami dostępna jako Sum 431 W. 

Stopki regulowane w zakresie 0-10 mm pomagają wypoziomować szafę. 

 Podstawa z siedziskiem jest dostępna za dopłatą. Regulowane w zakresie 0-10 mm stopki pomagają wypoziomować, podnieść i ustabilizować szafę. 

Podstawy oprócz miejsca do siedzenia dają możliwość zamontowania półki na buty. Dostępne są siedziska drewniane oraz PCV. 

 Daszek jest dostępny za dopłatą. Pomaga w utrzymaniu czystości, dodatkowo 22o kąt nachylenia daszka uniemożliwia pozostawienie 

niepożądanych przedmiotów na górze szafy. 

 Półka na buty jest dostępna za dopłatą. To dodatkowe miejsce na przechowywanie obuwia. Perforowana półka pozwala na odprowadzenie 

wody i przyśpiesza wysuszenie obuwia. 

 

Oznaczenia 
 

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.  

 

Znak bezpieczeństwa B to dodatkowa gwarancja 
niezawodności. Wyroby posiadające ten certyfikat spełniają 
wymogi bezpieczeństwa, procesy i materiały do ich 
wytwarzania są najwyższej jakości. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Nasza perforacja jest przemyślana, delikatna i subtelna. 
Gwarantuje odpowiednią wentylację oraz idealnie pasuje do 
nowoczesnych zakładów pracy. 
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Szafki na komórki 

WSS 
 

 

Opis 

Szafki WSS są przeznaczone do przechowywania telefonów komórkowych i drobnych rzeczy osobistych. Szafy WSS zostały 

zaprojektowane tak, aby można zawieszać je ścianach. Zaletą tego jest wygodny dostęp do skrytek, a głębokość szafy (200 mm) pozwala 

na łatwe zaaranżowanie na każdej ścianie. Skrytki są wykonane z grubej blachy,  przestronne i wyłożone materiałem. Każda skrytka 

wyposażona jest w solidny zamek. Zawiasy są ukryte, dzięki czemu szafka na telefony wygląda estetycznie i nowocześnie. Meble nie 

wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. 

W standardzie szafki są dostępne w 16 kolorach bez dopłat. 

Cechy charakterystyczne 

WSS • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby 

Malow) 

• Szafy przeznaczone do przechowywania telefonów 

komórkowych lub rzeczy osobistych w pomieszczeniach 

wewnętrznych suchych i wentylowanych. 

• Szafy są dostarczane w całości i nie wymagają składania. 

• Grubość blachy zewnętrznej: 2,0 mm. 

• Grubość blachy wewnętrznej: 1,5 mm. 

• Komory wyłożone są materiałem zabezpieczającym 

przechowywane przedmioty. 

• Dostępne w 16 kolorach z palety RAL bez dopłaty. 

• W standardzie zamek cylindryczny w systemie master 

z 2 kluczami. 

• W standardzie skrytki są ponumerowane. 

• Konstrukcja spawana, co usztywnia i wzmacnia 

konstrukcję. 

• Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej 

metodą konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą 

proszkową 

 

W 

standardzie każda komora wyłożona jest materiałem, który zabezpiecza telefony 
przed zarysowaniem. 

 

  



 

 

Szafki na komórki 

WSS 
 

Dostępne warianty 

 

 

 

 
  

Oznaczenie WSS 05 WSS 10 WSS 20 WSS 30 WSS 35 

Kod WSS 06010601 WSS 01010101 WSS 02010201 WSS 03020301 WSS 07010701 

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.) 

780 x 210 x 
200 mm 

780 x 390 x 200 mm 780 x 750 x 200 mm 930 x 930 x 200 mm 780 x 1290 x 200 mm 

Ilość kolumn 1 2 4 5 7 

Ilość komór 5 10 20 30 35 

 

 

 

   

Oznaczenie WSS 50 WSS 55 WSS 60 WSS 80 WSS 90 

Kod WSS 03030801 WSS 03040901 WSS 04030401 WSS 05030501 WSS 08031001 

Wymiary 
(wys. x szer. x gł.) 

1530 x 930 x 200 
mm 

1680 x 930 x 200 mm 1530 x 1110 x 200 mm 1530 x 1470 x 200 mm 1530 x 1650 x 200 mm 

Ilość kolumn 5 5 6 8 9 

Ilość komór 50 55 60 80 90 

 

Oznaczenia 

 
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.  

 

Oferujemy 16 kolorów z palety RAL - w standardzie. Dzięki 
temu nasze meble można dopasować do każdego wnętrza.  

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

 

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

 
Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i 
Rozwoju (CBR). Dzięki temu mamy pewność, że badania były 
wyczerpujące i zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób. 

 



 

 

SZAFYSZAFYSZAFYSZAFY    DO ŁADOWANIA LAPTOPÓWDO ŁADOWANIA LAPTOPÓWDO ŁADOWANIA LAPTOPÓWDO ŁADOWANIA LAPTOPÓW    

 SZNL 4110SZNL 4110SZNL 4110SZNL 4110    
  

   

Opis 

 Szafka na laptopy z funkcją ładowania baterii służy do przechowywania i ładowania laptopów. Sprawdza się idealnie w szkołach, 

na uczelniach, bibliotekach czy salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność bezpiecznego przechowywania i 

jednoczesnego ładowania laptopów. Szafka posiada 10 skrytek, zawartość każdej z nich chronią drzwiczki wyposażone w zamek. Każda ze 

skrytek wyposażona jest w gniazdo elektryczne 230 V lub inne np. USB. Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na 

wytrzymałości i stabilności. Bezpieczeństwo w czasie ładowania zapewnia bezpiecznik. Wózki dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie. 

Cechy charakterystyczne 

  • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Korpus wykonany z blachy o grubości 1 – 1,2 mm, drzwi z blachy o 

grubości 2 mm.  

• Szafka pozwala na ładowanie i przechowywanie do 10 laptopów na 

raz, każdego w oddzielnie zamykanej skrytce.  

• Szafki przystosowane do przechowywania i ładowania laptopów 

dzięki gniazdom 230 V w każdej skrytce.   

• Drzwi skrytek zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w 1 

punkcie.   

• Otwory w korpusie służące do łączenia ze sobą szafek w zabudowie.  

• Szafa dostępna także w wersji bez podłączeń elektrycznych.  

• Meble malowane proszkowo, konstrukcja dostępna w 16 kolorach 

RAL w standardzie.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Centralny zamek z 

dwoma kluczykami 

zabezpiecza zawartość 

wózka 

Gniazdo elektryczne 

230 V lub USB w każdej 

skrytce umożliwia 

ładowanie urządzeń 



 

 

SZAFYSZAFYSZAFYSZAFY    DO ŁADOWANIA LAPTOPÓWDO ŁADOWANIA LAPTOPÓWDO ŁADOWANIA LAPTOPÓWDO ŁADOWANIA LAPTOPÓW    

 SZNL 4110SZNL 4110SZNL 4110SZNL 4110    
  

Dostępne warianty 

 
 

Oznaczenie Szafa na laptopy SZNL 4110 

Kod SZNL 0101010101 SZNL 0101010104 

wys. x szer. x gł. 1800 x 400 x 520 mm 

Ilość skrytek 10 

Opis Szafa bez instalacji elektrycznej  Szafa z instalacją elektryczną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 

 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie 

wpływa negatywnie zdrowie i środowisko naturalne. 



 

 

WÓZKI DO ŁADOWANIA LAPTOPÓWWÓZKI DO ŁADOWANIA LAPTOPÓWWÓZKI DO ŁADOWANIA LAPTOPÓWWÓZKI DO ŁADOWANIA LAPTOPÓW    

 WNL +WNL +WNL +WNL +    
  

  

Opis 

 Wózek na laptopy z funkcją ładowania baterii służy do przechowywania i łatwego przewożenia laptopów. Sprawdza się idealnie 

w szkołach, na uczelniach, bibliotekach czy salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność bezpiecznego 

przechowywania i jednoczesnego ładowania laptopów. Zawartość szaf jest chroniona przez drzwi wyposażone w zamek. Przemieszczanie 

wózka jest możliwe, dzięki 4 skrętnym kołom (w tym 2 z blokadą) i uchwytom na bokach urządzenia. Wózki WNL mogą przechowywać i 

ładować jednocześnie od 10 do 30 laptopów. Bezpieczeństwo w czasie ładowania zapewnia bezpiecznik oraz moduł ładowania 

sekwencyjnego. Perforacja na obudowie wózka zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz. Wózek przykryty blatem z płyty 

wiórowej 18 mm, dostępnym w 6 kolorach oklein. Wózki dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie.  

Cechy charakterystyczne 

WNL +  • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Wózek wykonany z blachy o grubości 0,8 – 2 mm.   

• Wózki przystosowane do przechowywania i ładowania laptopów 

dzięki gniazdom 230 V przy każdej przegrodzie.   

• Dla zabezpieczenia przeciążeniowego stosowany jest bezpiecznik 

oraz moduł ładowania sekwencyjnego, który umożliwia łagodne 

włączanie się listew przyłączeniowych, co skutkuje utrzymaniem się 

niskiego obciążenia instalacji elektrycznej podczas sekwencji 

ładowania.  

• Zawartość szaf jest chroniona przez drzwi wyposażone w zamek.  

• Perforacja na wózkach zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza 

wewnątrz urządzenia.  

• Wózek wyposażony w 4 skrętne koła, w tym 2 z blokadą.  

• Uchwyty po dwóch stronach wózka ułatwiają przemieszczanie go.  

• Blat z płyty wiórowej dostępny w 6 kolorach oklein w standardzie.  

• Meble malowane proszkowo, konstrukcja dostępna w 16 kolorach 

RAL w standardzie.  

  

 

 

 

  

 

 

 

   

  

Centralny zamek z 

dwoma kluczykami 

zabezpiecza zawartość 

wózka 

4 skrętne koła, w tym  

2 z blokadą zapewniają 

łatwe przemieszczanie 

wózka 

Uchwyty po obu 

stronach wózka 

ułatwiają 

przemieszczenie 

Moduł ładowania 

sekwencyjnego oraz 

bezpiecznik zabezpieczają 

przed przeciążeniem linii 



 

 

WÓZKI DO ŁADOWANIA LAPTOPÓWWÓZKI DO ŁADOWANIA LAPTOPÓWWÓZKI DO ŁADOWANIA LAPTOPÓWWÓZKI DO ŁADOWANIA LAPTOPÓW    

 WNL +WNL +WNL +WNL +    
  

Dostępne warianty 

 
   

Oznaczenie WNL 110 + WNL 208 + WNL 210 + 

Kod WNL   0514061004 WNL   0615051004 WNL   0614051004 

wys. x szer. x gł. 1250 x 530 x 540 mm 1060 x 920 x 540 mm 1250 x 920 x 540 mm 

Ilość przegród 10 16 20 

    

Oznaczenie WNL 213 + WNL 310 + 

Kod WNL   0616051004 WNL   0714051004 

wys. x szer. x gł. 1540 x 920 x 540 mm 1250 x 1310 x 540 mm 

Ilość przegród 26 30 

 

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. 

 

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 

 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie 

wpływa negatywnie zdrowie i środowisko naturalne. 



 

 

WÓZKI DO ŁADOWANIA WÓZKI DO ŁADOWANIA WÓZKI DO ŁADOWANIA WÓZKI DO ŁADOWANIA TABLETÓWTABLETÓWTABLETÓWTABLETÓW    

 WNWNWNWNTTTT    
  

  

Opis 

 Wózek na tablety z funkcją ładowania baterii służy do przechowywania i łatwego ładowania tabletów. Sprawdza się idealnie w 

szkołach, na uczelniach, bibliotekach czy salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność bezpiecznego 

przechowywania i jednoczesnego ładowania tabletów. Zawartość szaf jest chroniona przez drzwi wyposażone w zamek. Przemieszczanie 

wózka jest możliwe, dzięki 4 skrętnym kołom. Wózki WNT mogą przechowywać i ładować jednocześnie do 32 tabletów i 1 laptopa. 

Bezpieczeństwo w czasie ładowania zapewnia bezpiecznik oraz specjalistyczne układy elektroniczne. Istnieje opcja wyboru wersji z lampą 

UV, dzięki której można jednocześnie ładować i dezynfekować tablety schowane w wózku. Perforacja na obudowie wózka zapewnia 

odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz. Wózek przykryty blatem z płyty wiórowej 18 mm, dostępnym w 6 kolorach oklein. Wózki 

dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie. 

Cechy charakterystyczne 

WNT  • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Wózek wykonany z blachy o grubości 0,8 – 2 mm.  

• Wózki przystosowane do szybkiego ładowania tabletów dzięki 

gniazdom USB o napięciu do 12 V i natężeniu do 3 A.  

• Dla zabezpieczenia przeciążeniowego stosowany jest bezpiecznik.  

• Opcja wyposażenia wózka w Access Point.  

• Możliwość opcjonalnego wyposażenia wózka w lampę UV na 

zamówienie.  

• Zawartość szaf jest chroniona przez drzwi wyposażone w zamek  

• Perforacja na wózkach zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza 

wewnątrz urządzenia.  

• Wózek wyposażony w 4 skrętne koła, w tym 2 z blokadą.  

• Przemieszczanie ułatwiają uchwyty ukryte pod blatem wózka.  

• Blat z płyty wiórowej dostępny w 6 kolorach okleiny w standardzie.  

• Meble malowane proszkowo, konstrukcja dostępna w 16 kolorach RAL 

w standardzie.  

 

 

 

  

 

 

 

   

  

Centralny zamek z 

dwoma kluczykami 

zabezpiecza zawartość 

wózka 

4 skrętne koła, w tym 

 2 z blokadą zapewniają 

łatwe przemieszczanie 

wózka 

Uchwyty po obu 

stronach wózka 

ułatwiają 

przemieszczenie 

Działanie potwierdza 

podświetlony włącznik 



 

 

WÓZKI DO ŁADOWANIA WÓZKI DO ŁADOWANIA WÓZKI DO ŁADOWANIA WÓZKI DO ŁADOWANIA TABLETÓWTABLETÓWTABLETÓWTABLETÓW    

 WNWNWNWNTTTT    
  

Dostępne warianty 

  

Oznaczenie WNT 33 Q WNT 33 QR 

Kod WNL   0917050904 WNL   0917051304 

wys. x szer. x gł. 1050 x 730 x 440 mm  

Ilość skrytek 32 tablety + 1 laptop 

Access point   

 

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. 

 

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 

 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie 

wpływa negatywnie zdrowie i środowisko naturalne. 

Uchwyty 



 

 

SZAFY SBM Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 
 

 

NADSTAWKI 
 

 
 

 

Opis 

 Nadstawki z rodziny SBM są doskonałym sposobem na zwiększenie przestrzeni przechowywania dokumentów, jednocześnie 

oszczędzając cenną powierzchnię w biurze. Montowane są bezpośrednio do górnego wieńca szafy podstawowej. Dla dodatkowej gwarancji 

bezpieczeństwa rekomendowane jest zakotwiczenie nadstawki do ściany. Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na 

wytrzymałości i stabilności. Ciągła perforacja wewnętrzna na całej wysokości szafy pozwala regulować wysokość półek co 25 mm, dzięki 

temu metalowe nadstawki SBM są uniwersalne w zastosowaniu. Zawartość nadstawek chroni dwupunktowy zamek. Nadstawki SBM z 

drzwiami skrzydłowymi cechują się ponadczasowym designem i jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo przechowywanym 

przedmiotom. Szafy spełniają wymogi RODO.  

Cechy charakterystyczne 

Wersja 
M lx 

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm.  

• Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach. 

(góra i dół) 

• Półki grubości 0,7 mm o ładowności do 65 kg, ciągła perforacja 

na całej wysokości szafy pozwala regulować wysokość półek 

co 25 mm. 

• Nadstawki o wys. 465 mm – na 2 niskie rzędy dokumentów 

• Nadstawki o wys. 800 mm – na 2 rzędy segregatorów. 

• Nadstawka montowana jest do szafy podstawowej za pomocą 

blachowkrętów samowiercących.  

• Rekomendowane jest kotwiczenie nadstawki do ściany.  

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w 

standardzie. 

• Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO. 

  

 
 
 
 
 
   

  

Zabezpieczona 

zawartość dzięki 

uchwytowi z zamkiem 

 

Elastyczność aranżacji 

wnętrza dzięki półkom 

przestawnym co 25 mm 

na całej wysokości szafy  

 

Szafy spełniają wymogi 

przechowywania 

dokumentów RODO 



 

 

SZAFY SBM Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 
 

 

NADSTAWKI 
 

 

 

Dostępne warianty 
 

 

   

Oznaczenie SBM 801 M SBM 802 M SBM 803 M SBM 804 M 

Kod SBM 01122202 SBM 02122302 SBM 03122302 SBM 04122302 

wys. x szer. x gł. 800 x 600 x 435 mm 800 x 800 x 435 mm 800 x 1000 x 435 mm 800 x 1200 x 435 mm 

Pojemność szafy 2 rzędy segregatorów  

Ilość półek 1 

Dedykowane szafy 
podstawowe 

SBM 101 M, SBM 201 M SBM 102 M, SBM 202 M SBM 103 M, SBM 203 M SBM 107 M, SBM 212 M 

    

 

Oznaczenie SBM 401 M SBM 402 M SBM 403 M SBM 405 M 

Kod SBM 01012202 SBM 02012302 SBM 03012302 SBM 04012302 

wys. x szer. x gł. 465 x 600 x 435 mm 465 x 800 x 465 mm 465 x 1000 x 435 mm 465 x 1200 x 435 mm  

Pojemność szafy 2 niskie rzędy  

Ilość półek 1 

Dedykowane szafy 
podstawowe 

SBM 101 M, SBM 201 M SBM 102 M, SBM 202 M SBM 103 M, SBM 203 M SBM 107 M, SBM 212 M 

 

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

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 
 Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

  
Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 Nasze produkty spełniają normy TÜV Rheinland, co 
potwierdza znak GS.  

 
 
 
 
 
 
 
 

14 x 20 x 26 x 32 x 

Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.  



 

 

SZAFY SBM 
 

 

Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 
 

 

 

    

Opis 

 Szafy z rodziny SBM z drzwiami skrzydłowymi są świetnym rozwiązaniem dla zwiększenia przestrzeni przechowywania 

dokumentów. Szafy z rodziny SBM dostępne są w wielu konfiguracjach wnętrza. Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na 

wytrzymałości i stabilności. Ślizgacze ułatwiają przesuwanie szafy, a stopki poziomujące w zakresie 10 mm, regulowane z wnętrza 

pozwalają na ustawienie szafy w każdym pomieszczeniu. Ciągła perforacja wewnętrzna na całej wysokości szafy pozwala regulować 

wysokość półek co 25 mm, dzięki temu metalowe szafy SBM są uniwersalne w zastosowaniu. Zawartość szaf chroni dwupunktowy 

zamek. Szafy SBM z drzwiami skrzydłowymi cechują się ponadczasowym designem i jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo 

przechowywanym przedmiotom. Szafy spełniają wymogi RODO. Do szaf SBM dostępne są nadstawki.  

Cechy charakterystyczne 

Wersja 
M lx  

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm.  

• Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach. (góra i 

dół) 

• Półki grubości 0,7 mm o ładowności do 65 kg, ciągła perforacja na całej 

wysokości szafy pozwala regulować wysokość półek co 25 mm.  

• Opcja wyposażenia szafy w:  

- półki wysuwne (opcjonalnie) 

- szuflady pełne (opcjonalnie) 

- szuflady ramowe na teczki zawieszkowe (opcjonalnie)  

• Stopki poziomujące w zakresie 10 mm pozwalają ustawić szafę w 

każdym pomieszczeniu. Regulacja od wewnątrz nie wymaga 

przechylania ani podnoszenia szafy.  

• Ślizgacze ułatwiające przesuwanie mebla.  

• Warianty SBM 206 i 215 wyposażone są w przegrodę dzielącą szafę na 

część z półkami i część z garderobą.  

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w 

standardzie.  

• Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

Zabezpieczona 

zawartość dzięki 

uchwytowi z zamkiem 

Wysoka elastyczność 

aranżacji wnętrza 

poprzez półki 

przestawne co 25 mm 

Ślizgacze zapewniają 

łatwe przesuwanie 

szafy 

Stopki poziomujące 

w zakresie 10 mm 

regulowane z 

wnętrza szafy 



 

 

SZAFY SBM 
 

 

Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 
 

 

 

Dostępne warianty 

 

    

Oznaczenie SBM 101 M SBM 102 M SBM 103 M SBM 107 M 

Kod SBM 01022203 SBM 02022303 SBM 03022303 SBM 04022303 

wys. x szer. x gł. 1040 x 600 x 435 mm 1040 x 800 x 435 mm 1040 x 1000 x 435 mm 1040 x 1200 x 435 mm 

Pojemność szafy 2 rzędy segregatorów 

Ilość półek 2 

  

 

  

Oznaczenie SBM 201 M SBM 202 M SBM 203 M SBM 212 M 

Kod SBM 01032204 SBM 02032304 SBM 03032304 SBM 04032304 

wys. x szer. x gł. 1990 x 600 x 435 mm 1990 x 800 x 435 mm 1990 x 1000 x 435 1990 x 1200 x 435 mm 

Pojemność szafy 5 rzędów segregatorów 

Ilość półek 4 

 
 

 

 

  

Oznaczenie SBM 204 M SBM 213 M SBM 206 M SBM 215 M 

Kod SBM 03032305 SBM 04032305 SBM 03032306 SBM 04032306 

wys. x szer. x gł. 1990 x 1000 x 435 mm 1990 x 1200 x 435 mm 1990 x 1000 x 435 mm 1990 x 1200 x 435 mm 

Pojemność szafy 4 rzędy segregatorów + schowek 1 rząd segregatorów + 4 rzędy w połowie szerokości 

Ilość półek 3 4 półki + przedział na ubrania 

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

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 
 Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

  
Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 Nasze produkty spełniają normy TÜV Rheinland, co 
potwierdza znak GS.  

 
 
 
 
 
 
 
 

14 x 20 x 26 x 32 x 

35 x 50 x 65 x 80 x 

52 x 64 x 37 x 48 x 

Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO. 



 

 

SZAFY SBM 
 

 

Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI 
 

 

 

  

Opis 

 Szafy z rodziny SBM z drzwiami żaluzjowymi są świetnym rozwiązaniem dla zwiększenia przestrzeni przechowywania 

dokumentów w ciasnych pomieszczeniach. Wariant z drzwiami żaluzjowymi dodatkowo oszczędza przestrzeń, którą zajmowałoby 

otwarcie drzwi skrzydłowych. Szafy z rodziny SBM dostępne są w wielu konfiguracjach wnętrza. Meble nie wymagają składania, dzięki 

czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Ciągła perforacja wewnętrzna na całej wysokości szafy pozwala regulować wysokość półek 

co 25 mm, dzięki temu metalowe szafy SBM są uniwersalne w zastosowaniu. Zawartość szafy chroni zamek zatrzaskowy. Szafy SBM 

cechują się ponadczasowym designem i wysoką funkcjonalnością. Szafy spełniają wymogi RODO. Do szaf SBM dostępne są nadstawki z 

drzwiami żaluzjowymi.  

Cechy charakterystyczne 

Wersja 
M lx  

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm.  

• Drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego. Drzwi 

żaluzjowe zajmują około 30 % mniej powierzchni funkcyjnej w 

porównaniu do szafy z drzwiami skrzydłowymi.  

• Zamek zatrzaskowy z 2 kluczami.  

• Półki grubości 0,7 mm o ładowności do 65 kg, regulowane co 25 mm.  

• Opcja wyposażenia szafy w: 

- półki wysuwne (opcjonalnie) 

- szuflady pełne (opcjonalnie)  

- szuflady ramowe na teczki zawieszkowe (opcjonalnie) 

• Ślizgacze ułatwiające przesuwanie mebla.  

• Warianty SBM 218 M i 219 M wyposażone są w przegrodę dzielącą 

szafę na część z półkami i część z garderobą.  

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w 

standardzie.  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

Zabezpieczona 

zawartość dzięki 

zamkowi 

zatrzaskowemu 

Wysoka elastyczność 

aranżacji wnętrza 

poprzez półki 

przestawne co 25 mm  

Ślizgacze zapewniają 

łatwe przesuwanie 

szafy  

Półki przystosowane 

do przechowywania 

segregatorów 



 

 

SZAFY SBM 
 

 

Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI 
 

 

 

Dostępne warianty 
     

Oznaczenie SBM 105 M SBM 109 M SBM 208 M SBM 217 M 

Kod SBMZ 03021703 SBMZ 04021703 SBMZ 03031704 SBMZ 04031704 

wys. x szer. x gł. 1040 x 1000 x 435 mm 1040 x 1200 x 435 mm 1990 x 1000 x 435 mm 1990 x 1200 x 435 mm 

Pojemność szafy 2 rzędy segregatorów 5 rzędów segregatorów 

Ilość półek 2 4 

    

 

Oznaczenie SBM 218 M SBM 219 M NADSTAWKA SBM 404 M NADSTAWKA SBM 406 M 

Kod SBMZ03031706 SBMZ 04031706 SBMZ 03011702 SBMZ 04011702 

wys. x szer. x gł. 1990 x 1000 x 435 mm 1990 x 1200 x 435 mm 465 x 1000 x 435 mm 465 x 1000 x 435 mm 

Pojemność szafy 1 rząd segregatorów + 4 rzędy o połowie szerokości 2 niskie rzędy 

Ilość półek 4 półki + przedział na ubrania 1 

 

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

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 
 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

  Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 

26 x 32 x 

37 x 48 x 

65 x 80 x 



 

 

REGAŁY ZAMKNIĘTE 
 

 

RZ 
 

 

 

 

Opis 

 Regały zamknięte z rodziny RZ łączą solidność metalowej szafy biurowej i łatwy dostęp charakterystyczny dla regałów. Są bardzo 

praktyczne i popularne w biurach, kancelariach i gabinetach. Świetnie nadają się do ciasnych pomieszczeń, ponieważ nie wymagają 

dodatkowej przestrzeni na otwieranie drzwi. Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Ciągła 

perforacja wewnętrzna na całej wysokości szafy pozwala regulować wysokość półek co 25 mm, dzięki temu metalowe regały RZ są 

uniwersalne w zastosowaniu. Regały RZ cechują się ponadczasowym designem i wysoką funkcjonalnością. Do regałów RZ dostępne są 

nadstawki, będące sposobem na zwiększenie przestrzeni przechowywania dokumentów, jednocześnie oszczędzając powierzchnię biura. 

Cechy charakterystyczne 

Wersja 
 lx  

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,7 mm.  

• Półki grubości 0,7 mm o ładowności do 65 kg, regulowane co 25 mm, 

przystosowane do zawieszania teczek zawieszkowych.  

• Ślizgacze ułatwiające przesuwanie mebla.  

• Do regałów dostępne są nadstawki.  

• Nadstawki o wys. 465 mm – na 2 niskie rzędy dokumentów.  

• Nadstawki o wys. 800 mm – na 2 rzędy segregatorów.  

• Nadstawka montowana jest do szafy podstawowej za pomocą 

blachowkrętów samowiercących.  

• Rekomendowane jest kotwiczenie nadstawki do ściany.  

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w 

standardzie.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

  

Wysoka elastyczność 

aranżacji wnętrza 

poprzez półki 

przestawne co 25 mm  

Ślizgacze zapewniają 

łatwe przesuwanie 

szafy  

Półki przystosowane 

do przechowywania 

segregatorów 



 

 

REGAŁY ZAMKNIĘTE 
 

 

RZ 
 

 

 

Dostępne warianty 
 

    

Oznaczenie RZ 101 LX RZ 102 lx RZ 103 lx RZ 107 lx 

Kod SBM 01022903 SBM 02022903 SBM 03022903 SBM 04022903 

wys. x szer. x gł. 1040 x 600 x 435 mm 1040 x 800 x 435 mm 1040 x 1000 x 435 mm 1040 x 1200 x 435 mm 

Pojemność szafy 2 rzędy segregatorów + niski rząd 

Ilość półek 2 

    
 

Oznaczenie RZ 201 lx RZ 202 lx RZ 203 lx RZ 212 lx 

Kod SBM 01032904 SBM 02032904 SBM 03032904 SBM 04032904 

wys. x szer. x gł. 1990 x 600 x 435 mm 1990 x 800 x 435 mm 1990 x 1000 x 435 mm 1990 x 1200 x 435 mm  

Pojemność szafy 5 rzędów segregatorów 

Ilość półek 4 

     

Oznaczenie  NADSTAWKA RZ 801 lx NADSTAWKA RZ 802 lx NADSTAWKA RZ 803 lx NADSTAWKA RZ 804 lx  

Kod SBM 01122902 SBM 02122902 SBM 03122902 SBM 04122902 

wys. x szer. x gł. 800 x 600 x 435 mm 800 x 800 x 435 mm 800 x 1000 x 435 mm 800 x 1200 x 435 mm 

Pojemność szafy 2 rzędy segregatorów 

Ilość półek 1 

     

Oznaczenie NADSTAWKA RZ 401 lx NADSTAWKA RZ 402 lx NADSTAWKA RZ 403 lx NADSTAWKA RZ 405 lx 

Kod SBM 01012902 SBM 02012902 SBM 03012902 SBM 04012902 

wys. x szer. x gł. 465 x 600 x 435 mm 465 x 800 x 435 mm 465 x 1000 x 435 mm 465 x 1200 x 435 mm 

Pojemność szafy 2 niskie rzędy  

Ilość półek 1 

Opis oznaczeń 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

14 x 20 x 26 x 32 x 

35 x 50 x 65 x 80 x 

14 x 20 x 26 x 32 x 

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

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 
 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

  Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 



 

 

 

 
SBMK  

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA I SORTOWANIA DOKUMENTÓW 

  

 

Opis 

 Szafy SBMK to meble z wieloma możliwościami ustawienia półek. Ciągła perforacja na całej wysokości pozwala regulować 

wysokość półek co 25 mm, dzięki temu metalowe szafy SBMK są uniwersalne w zastosowaniu. Meble z rodziny SBMK powstały z myślą o 

wyzwaniach, przed którymi staje kadra pedagogiczna. Wyposażone są w wysuwany pulpit, który pozwala na stworzenia dodatkowego, 

tymczasowego miejsca pracy. Funkcja ta bez wątpienia ułatwia organizację dokumentów, ponieważ nie wymaga przenoszenia akt i 

zajmowania dodatkowego miejsca w pomieszczeniu. Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności.  

Cechy charakterystyczne 

  • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy wykonane z blachy stalowej o grubości: 0,8 – 1 mm. 

• Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach w części 

aktowej (góra i dół). 

• Ciągła perforacja na całej wysokości pozwala w łatwy sposób regulować 

wysokość półek co 25 mm. 

• Szafa o pojemności ok. 4 m3 z bardzo prostym systemem montażu półek 

pozwala na zaaranżowanie przestrzeni szafy ściśle pod potrzeby 

użytkownika.  

• Wysuwany pulpit tworzy dodatkowe miejsce pracy. 

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie.  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Zawartość części 

aktowej zabezpieczona 

dzięki uchwytowi z 

zamkiem 

 

Wielofuncyjność dzięki 

łatwemu montażowi 

półek przestawnych co 

25 mm 

 

Wysuwany pulpit 

tworzy dodatkowe 

miejsce pracy  

Wysoka elastyczność 

aranżacji wnętrza 

poprzez półki 

przestawne co 25 mm 

 

332 mm 
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SBMK  

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA I SORTOWANIA DOKUMENTÓW 

 

Dostępne warianty 

 

  

Oznaczenie SBMK 1 SBMK 2 

Kod SBMK 01010202 SBMK 01010101 

wys. x szer. x gł. 1990 x 1000 x 435 MM 1990 x 1000 x 435  

Ilość półek 12 21 

Wyposażenie 
wysuwany pulpit + część aktowa zamykana zamkiem 

zabezpieczającym + 1 półka w części aktowej + 4 przestawne 
półki w części otwartej 

7 przestawnych półek 

 

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

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 
 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

  Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 



 

STB 
 

 

STOŁY BIUROWE 

  

 

Opis 

 Dzięki swej minimalistycznej formie oraz ponadczasowemu designowi stoły STB doskonale pasują do każdego wnętrza. Solidne 

nogi stołu wyposażono w stopki poziomujące w zakresie 15 mm pozwalające na wypoziomowanie w każdym pomieszczeniu. Stoły STB 

można łączyć ze sobą za pomocą łączników. Dzięki modułowości stołów STB ilość konfiguracji, które można z nich zbudować jest 

nieograniczona. Dla większego komfortu użytkowania istnieje możliwość zamówienia metalowej osłony przysłaniającej przestrzeń pod 

stołem. Blat wykonany jest z łatwej w czyszczeniu płyty wiórowej o grubości 18 mm dostępnej w standardzie w 6 okleinach. Metalowa 

konstrukcja stołu dostępna jest w 16 kolorach RAL w standardzie.  Meble z rodziny STB wyposażone są w przepusty na kable. Do rodziny 

STB dostępne są dedykowane kontenerki podbiurkowe Szp.  

Cechy charakterystyczne 

  • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Stół opiera się na solidnych nogach o profilu kwadratowym 

 50 x 50 mm. Ścianki profilu wykonane z blachy o grubości 2 mm.  

• Nogi stołów wyposażone w regulowane w zakresie 15 mm stopki 

umożliwiające wypoziomowanie i wyrównanie wysokości w każdym 

pomieszczeniu 

• Kanał kablowy pod blatem umożliwia przechowywanie kabli, zasilacza lub 

listwy zasilającej.   

• Opcje wyposażenia stołów: 

- perforowana metalowa blenda tylna (opcjonalnie) 

- mediaporty (opcjonalnie)  

- przelotki kablowe (opcjonalnie) 

- maskownice kabli (opcjonalnie) 

• Łączniki stołów: 

- łączniki półokrągłe  

- łączniki ćwiartki 

• Stoły dostarczane w elementach umożliwiających łatwy montaż. 

• Blat z płyty wiórowej o grubości 18 mm. 

• Blat z płyty wiórowej dostępny w 6 okleinach w standardzie.  

• Meble malowane proszkowo, konstrukcja dostępna w 16 kolorach RAL w 

standardzie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proste poziomowanie 

stołu dzięki stopkom 

regulowanym w 

zakresie 15 mm 

Solidny, łatwy do 

utrzymania w czystości 

blat z płyty wiórowej 



 

STB 
 

 

STOŁY BIUROWE 

 

Dostępne warianty 

 

 

Oznaczenie STB 1060 STB 1260 STB 1460 STB 1660 STB 1860 

Kod MST 0101010101 MST 0201010101 MST 0301010101 MST 0401010101 MST 0501010101 

wys. x szer. x gł. 745- 770 x 1000 x 600 mm 745- 770 x 1200 x 600 mm 745- 770 x 1400 x 600 mm 745- 770 x 1600 x 600 mm 745- 770 x 1800 x 600 mm 

 

c 

Oznaczenie STB 1080 STB 1280 STB 1480 STB 1680 STB 1880 

Kod MST 0601010101 MST 0701010101 MST 0801010101 MST 0901010101 MST 1001010101 

wys. x szer. x gł. 745- 770 x 1000 x 800 mm 745- 770 x 1200 x 800 mm 745- 770 x 1400 x 800 mm 745- 770 x 1600 x 800 mm 745- 770 x 1800 x 800 mm 

 

 
 

 

Oznaczenie Łącznik półokrągły 60 Łącznik półokrągły 80 Łącznik ćwiartka 60 Łącznik ćwiartka 80 

Kod XMST 02060202 XMST 02070202 XMST 03080202 XMST 03090202 

wys. x szer. x gł. 745- 770 x 1200 x 600 mm 745- 770 x 1600 x 800 mm 745- 770 x 600 x 600 mm 745- 770 x 800 x 800 mm 

 

 

Oznaczenie Osłona tylna 10 Osłona tylna 12 Osłona tylna 14 Osłona tylna 16 Osłona tylna 18 

Kod XMST 01010101 XMST 01020101 XMST 01030101 XMST 01040101 XMST 01050101 

wys. x szer. x gł. 330 x 846 mm 330 x 1046 mm 330 x 1246 mm  330 x 1446 mm 330 x 1646 

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

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 
 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

  Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 

Szeroka oferta stołów 

STB w połączeniu z 

łącznikami umożliwia 

budowanie 

niepowtarzalnych 

aranżacji. 



 

 

 

 
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. 

• 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 

Centralny zamek z 

dwoma kluczykami 

zabezpiecza zawartość 

kontenerka 



 

 

 

 
KONTENERKI 

 

 

PODBIURKOWE SZP 

 

Dostępne warianty 

 

    

Oznaczenie SZP 520 SZP 530 SZP 630 SZP 640 

Kod MSZP 0101010101 MSZP 0101020101 MSZP 0102030101 MSZP 0102040101 

wys. x szer. x gł. 517 x 417 x 556 mm 517 x 417 x 556 mm 662 x 417 x 556 mm 662 x 417 x 556 mm 

Ilość szuflad 2 3 3 4 

Wyposażenie 
1 szuflada wysoka 

1 szuflada niska 
3 szuflady niskie 

1 szuflada wysoka 
2 szuflady niskie 

4 szuflady niskie 

Wymiary wew. szuflady 
niska: 95 x 330 x 490 mm 

wysoka: 240 x 330 x 490 mm 
niska: 95 x 330 x 490 mm 

niska: 95 x 330 x 490 mm 
wysoka: 240 x 330 x 490 mm 

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

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 
 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

  Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 



    

 

SZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWE    

 NADSTAWKINADSTAWKINADSTAWKINADSTAWKI    NszkNszkNszkNszk    
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250 mm 

210 mm 

 

 

 

 

 

 

  

 

Opis 

 Nadstawki do szafek kartotekowych są świetnym sposobem na zwiększanie pojemności zabudowy z szafek kartotekowych, 

ponieważ nie wymagają dodatkowej przestrzeni w pomieszczeniu. Nadstawki skręca się z szafą podstawową za pomocą blachowkrętów 

samowiercących, dodatkowo do zestawu dołączone są kołki rozporowe do przytwierdzenia zestawu do ściany, dzięki czemu rozwiązanie 

to jest w pełni bezpieczne. Wnętrza szuflad nadstawek są odpowiednikami wnętrz szuflad w szafkach podstawowych, do których 

nadstawki zostały dedykowane. Nadstawki spełniają wymogi RODO. Są optymalnym wyborem wszędzie tam, gdzie chce się rozszerzyć 

powierzchnię do przechowywania dokumentów oszczędzając jednocześnie przestrzeń w pomieszczeniu.  

 Nadstawka jest wykonana z blachy o grubości 0,8 – 1,5 mm. Każda szuflada wyposażona jest w prowadnice kulkowe o podwójnym 

wysuwie zabezpieczające szufladę przed wypadnięciem. Nadstawka posiada blokadę wysuwu, która pozwala jednocześnie otworzyć nie 

więcej, niż jedną szufladę - jest to dodatkowa gwarancja bezpiecznego użytkowania. Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. 

Zawartość nadstawek zabezpiecza centralny zamek, który rygluje jednocześnie wszystkie szuflady. 

 Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Szafki są dostępne w 16 kolorach w ofercie 

standardowej.  

 Dla zapewnienia bardzo dobrej jakości powierzchni blachy (przed malowaniem proszkowym) zastosowano proces fosforowania 

cyrkonowego i konwersję cyrkonową. Proces ten dla określonego środowiska zapewnia odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne oraz 

gwarantuje dużą przyczepność dla farby proszkowej.  

 Kupując nasz produkt wspierasz ekologię, szafy wykonane z metalu są trwalsze od mebli z innych materiałów - możesz bez 

problemu je naprawić, przemalować, czy po prostu poddać recyklingowi. Naszą fabrykę zasila energia słoneczna, znacząco ograniczając 

emisję CO2, dodatkowo ponad 90% odpadów z farby proszkowej po recyklingu wraca na produkcję. 

Cechy charakterystyczne 
Wersja 

ST 

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).  

• Korpus szafy i fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości           

0,8 – 1,5mm. Pozostałe elementy szuflad z blachy stalowej o grubości        

0,6 - 0,8 mm. 

• Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie.  

• Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg.  

• Szafka wyposażona w centralny zamek ryglujący jednocześnie wszystkie 

szuflady.  

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie  

• Wnętrza szuflad nadstawek mają układ tożsamy z wnętrzami szuflad szafek 

podstawowych, do których dedykowane są nadstawki. 

• Zabudowa z szafek kartotekowych nie powinna przekraczać 2m.  

• Zabudowę należy mocować do ściany.  
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Dostępne warianty 

     

Oznaczenie NSZK 101 NSZK 102 NSZK 104 NSZK 103 

Kod SZK 01170102 SZK 02170802 SZK 04170502 SZK 02171402 

wys. x szer. x gł. 653 x 415 x 633 mm 653 x 775 x 633 mm 653 x 482 x 633 mm 653 x 775 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

244 (frontu 280) x 330 x 585 mm 244 (frontu 280) x 690 x 585 mm 259 (frontu 283) x 398 x 588  100 (frontu 137) x 690 x 585 mm 

Ilość szuflad 2 2 2 4 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
1 2 1 4 

Dedykowane szafy 

podstawowe 
Szk 101, 201, 301 Szk 102, 202, 302 Szk 104, 204, 306 Szk 103, 203, 303 

     

Oznaczenie NSZK 304/2 NSZK 304/3 NSZK 318/2 NSZK 318/3 

Kod SZK 03183402 SZK 03193502 SZK 09184502 SZK 09194602 

wys. x szer. x gł. 539 x 545 x 633 mm 768 x 545 x 633 mm 539 x 608 x 633 mm 768 x 608 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

187 (frontu 223) x 460 x 585 mm 150 (frontu 223) x 522 x 585 mm 

 Ilość szuflad 2 3 2 3 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
2 2 2 2 

Dedykowane szafy 

podstawowe 
Szk 304/2, 304/3, 304/4, 304 

Szk 318/2, 318/3, 318/4, 318, 

318/6 
Szk 318/2, 318/3, 318/4, 318 

Oznaczenia  

 

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. 

Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo 

dobre zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces 

ten polepsza przyczepność farby proszkowej. 

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie 

wpływa negatywnie zdrowie i środowisko naturalne. 

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).  

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką 

jakość produktów i usług, jakie oferujemy. 

A5 A5 B5 B5 

A6 A4 A4 A4 
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Opis 

 Szafki kartotekowe Szk do przechowywania dokumentów w formacie A4 i teczek zawieszkowych służą utrzymaniu porządku i 

łatwemu zarządzaniu dokumentami w formacie A4. Duży wybór wariantów pozwala precyzyjnie dopasować szafki do aktualnych potrzeb. 

Szafki Szk spełniają wymogi RODO. Są optymalnym wyborem do archiwum, recepcji, biura, gabinetu lekarskiego, gdzie występują formaty 

A4.  

 Korpus szafki jest wykonany z blachy o grubości 0,8 – 1,5 mm. Szafka wyposażona jest w prowadnice kulkowe o podwójnym 

wysuwie zabezpieczające szufladę przed wypadnięciem. Posiada blokadę wysuwu, która pozwala jednocześnie otworzyć nie więcej, niż 

jedną szufladę - jest to dodatkowa gwarancja bezpiecznego użytkowania. Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. Zawartość szafek 

Szk zabezpiecza centralny zamek, który rygluje jednocześnie wszystkie szuflady. 

 Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Wyposażone są w stopki poziomujące w 

zakresie 10 mm. Szafki są dostępne w 16 kolorach w ofercie standardowej. Do szafek Szk dostępne są nadstawki. 

 Dla zapewnienia bardzo dobrej jakości powierzchni blachy (przed malowaniem proszkowym) zastosowano proces fosforowania 

cyrkonowego i konwersję cyrkonową. Proces ten dla określonego środowiska zapewnia odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne oraz 

gwarantuje dużą przyczepność dla farby proszkowej.  

 Kupując nasz produkt wspierasz ekologię, szafy wykonane z metalu są trwalsze od mebli z innych materiałów- możesz bez 

problemu je naprawić, przemalować, czy po prostu poddać recyklingowi.  Naszą fabrykę zasila energia słoneczna, znacząco ograniczając 

emisję CO2, dodatkowo ponad 90% odpadów z farby proszkowej po recyklingu wraca na produkcję. 

Cechy charakterystyczne 

Wersja 

ST 

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Wieńce szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1 - 1,5 mm, 

pozostałe części korpusu szafki z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm. 

• Fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części szuflad z blachy stalowej o grubości 0,6 - 0,8 mm. 

• Szuflady przystosowane do przechowywania teczek wiszących i 

dokumentów w formacie A4. 

• Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie. 

• Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. 

• Szafka wyposażona w centralny zamek ryglujący jednocześnie wszystkie 

szuflady. 

• Stopki do regulacji poziomu szafki w zakresie 10 mm. 

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w 

standardzie. 

• Opcja wyposażenia w blat z płyty wiórowej (za dopłatą). 
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Dostępne warianty 

     

Oznaczenie Szk 101 Szk 201 Szk 301 Szk 301/ 5 

Kod SZK 01010101 SZK 01020201 SZK 01030301 SZK 01140401 

wys. x szer. x gł. 722 x 415 x 633 mm 1008 x 415 x 633 mm 1292 x 415 x 633 mm 1578 x 415 x 633 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

244 (frontu 280) x 330 x 585 mm 

Ilość szuflad 2 3 4 5 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
1 1 1 1 

     

Oznaczenie Szk 102 Szk 202 Szk 302 

Kod SZK 02010801 SZK 02020901 SZK 02031001 

wys. x szer. x gł. 721 x 775 x 633 mm 1007 x 775 x 633 mm 1292 x 775 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

244 (frontu 280) x 690 x 585 mm 

Ilość szuflad 2 3 4 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
2 2 2 

     

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Oznaczenie Szk 104 Szk 204 Szk 306 

Kod SZK 04010501 SZK 04020601 SZK 04030701 

Wymiary szafki 721 x 482 x 633 mm 1007 x 482 x 633 mm 1292 x 482 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 

 (wys. x szer. x gł.) 
244 (frontu 280) x 398 x 585 mm 

Ilość szuflad 2 3 4 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
1 1 1 

Oznaczenia  

 

Szuflada przystosowana do 

przechowywania dokumentów 

A4 i teczek zawieszkowych w 

dwóch rzędach (dotyczy        

Szk 102, 202, 302) 

2
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4
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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. 

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

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 

Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

Nasze produkty spełniają normy TÜV Rheinland, co 
potwierdza znak GS.  
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A4 i teczek zawieszkowych w 

jednym rzędzie (dotyczy        

Szk 104, 204, 306.) 
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Opis 

 Szafki kartotekowe Szk do przechowywania dokumentów w formacie A5 doskonale sprawdzają się przy organizacji i zarządzaniu 

kartotekami w małym formacie. Szuflady, zależenie od wariantu, pozwalają na układanie dokumentów w pionie lub w poziomie. Wnętrze 

szuflad podzielone jest, za pomocą przegród, na rzędy, dzięki którym można zachować porządek nawet przy dużej ilości dokumentów. 

Szafki Szk spełniają wymogi RODO. Sprawdzą się w biurach, recepcjach, sekretariatach i wszędzie tam, gdzie występują dokumenty w 

formacie A5.  

 Korpus szafki jest wykonany z blachy o grubości 0,8 – 1,5 mm. Szafka wyposażona jest w prowadnice kulkowe o podwójnym 

wysuwie zabezpieczające szufladę przed wypadnięciem. Posiada blokadę wysuwu, która pozwala jednocześnie otworzyć nie więcej, niż 

jedną szufladę - jest to dodatkowa gwarancja bezpiecznego użytkowania. Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. Zawartość szafek 

Szk zabezpiecza centralny zamek, który rygluje jednocześnie wszystkie szuflady. 

 Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Wyposażone są w stopki poziomujące w 

zakresie 10 mm. Szafki są dostępne w 16 kolorach w ofercie standardowej. Do szafek Szk dostępne są nadstawki. 

 Dla zapewnienia bardzo dobrej jakości powierzchni blachy (przed malowaniem proszkowym) zastosowano proces fosforowania 

cyrkonowego i konwersję cyrkonową. Proces ten dla określonego środowiska zapewnia odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne oraz 

gwarantuje dużą przyczepność dla farby proszkowej.  

 Kupując nasz produkt wspierasz ekologię, szafy wykonane z metalu są trwalsze od mebli z innych materiałów- możesz bez 

problemu je naprawić, przemalować, czy po prostu poddać recyklingowi. Naszą fabrykę zasila energia słoneczna, znacząco ograniczając 

emisję CO2, dodatkowo ponad 90% odpadów z farby proszkowej po recyklingu wraca na produkcję. 

Cechy charakterystyczne 

Wersja 

ST 

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Wieńce szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części korpusu z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm.  

• Fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części szuflad z blachy stalowej o grubości 0,6 – 0,8 mm. 

• Szuflada służącą do przechowywania dokumentów w formacie A5 w 

poziomie (dotyczy Szk 304/2, 304/3, 304/4, 304) i pionie (dotyczy 

Szk 305).  

• Szuflady podzielone wewnętrznymi przegrodami dzielącymi je na 

rzędy, co ułatwia organizację dokumentów.  

• Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o podwójnym 

wysuwie. 

• Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. 

• Szafka wyposażona w centralny zamek ryglujący jednocześnie 

wszystkie szuflady. 

• Stopki do regulacji poziomu szafki w zakresie 10 mm. 

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w 

standardzie. 

• Opcja wyposażenia w blat z płyty wiórowej (za dopłatą). 
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Dostępne warianty 

     

Oznaczenie Szk 304/2 Szk 304/3 Szk 304/4 Szk 304 

Kod SZK 03063402 SZK 03073502 SZK 03083602 SZK 03031102 

wys. x szer. x gł. 607 x 545 x 633 mm 836 x 545 x 633 mm 1064 x 545 x 633 mm 1292 x 545 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

187 (frontu 223) x 460 x 585 mm 

Szuflady 2 3 4 5 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
2 2 2 2 

    

Oznaczenie Szk 305 

Kod SZK 02031302 

wys. x szer. x gł. 1292 x 775 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

100 (frontu 223) x 690 x 585 mm 

Ilość szuflad 5 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
4 

Oznaczenia 

 

5 lat gwarancji według jej warunków 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. 
 

Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo 

dobre zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces 

ten polepsza przyczepność farby. 

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie 

wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne. 

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).  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką 

jakość produktów i usług, jakie oferujemy. 
 

Nasze produkty spełniają normy TÜV 
Rheinland, co potwierdza znak GS.  

 

Szuflada przystosowana do 

przechowywania dokumentów 

A5 w pionie w czterech rzędach 

(dotyczy Szk 305) 
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Opis 

 Szafki kartotekowe występują w różnych wariantach i służą do przechowywania dokumentów. Szafki kartotekowe na formaty A6 

sprawiają, że organizowanie małoformatowych dokumentów jest łatwiejsze, niż było kiedykolwiek. Podzielona na 4 rzędy szuflada 

zapewnia dużo miejsca i pozwala na składowanie małoformatowych dokumentów w sposób uporządkowany.  

 Szafki kartotekowe na formaty A3 to bezpieczny i praktyczny sposób na utrzymanie dokumentów w nienagannym stanie. 

Właściwe przechowywanie kartek A3 pozostawionych w szafce gwarantują obszerne szuflady przystosowane do przechowywania 

dokumentów w formacie A3.  

 Korpus szafki jest wykonany z blachy o grubości 0,8 – 1,5 mm. Szafka wyposażona jest w prowadnice kulkowe o podwójnym 

wysuwie zabezpieczające szufladę przed wypadnięciem. Szafka posiada blokadę wysuwu, która pozwala jednocześnie otworzyć nie więcej, 

niż jedną szufladę - jest to dodatkowa gwarancja bezpiecznego użytkowania. Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. Zawartość 

szafek Szk zabezpiecza centralny zamek, który rygluje jednocześnie wszystkie szuflady. Szafki Szk spełniają wymogi RODO.  

 Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Wyposażone są w stopki poziomujące w 

zakresie 10 mm. Szafki są dostępne w 16 kolorach w ofercie standardowej. Do szafek Szk dostępne są nadstawki. 

 Dla zapewnienia bardzo dobrej jakości powierzchni blachy (przed malowaniem proszkowym) zastosowano proces fosforowania 

cyrkonowego i konwersję cyrkonową. Proces ten dla określonego środowiska zapewnia odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne oraz 

gwarantuje dużą przyczepność dla farby proszkowej.  

 Kupując nasz produkt wspierasz ekologię, szafy wykonane z metalu są trwalsze od mebli z innych materiałów- możesz bez 

problemu je naprawić, przemalować, czy po prostu poddać recyklingowi. Naszą fabrykę zasila energia słoneczna, znacząco ograniczając 

emisję CO2, dodatkowo ponad 90% odpadów z farby proszkowej po recyklingu wraca na produkcję. 

Cechy charakterystyczne 

Wersja 

ST 
• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Wieńce szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części korpusu szafki z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm.  

• Fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części szuflad z blachy stalowej o grubości 0,6 – 0,8 mm. 

• Szuflady podzielone wewnętrznymi przegrodami dzielącymi je na rzędy, co 
ułatwia organizację dokumentów.  

• Szuflady służące do przechowywania dokumentów w formacie A6 w 4 

rzędach w poziomie (dotyczy Szk 103, 203, 303) oraz dokumentów w 

formacie A3 (dotyczy Szk 3A3). 

• Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie. 

• Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. 

• Szafka wyposażona w centralny zamek ryglujący jednocześnie wszystkie 

szuflady. 

• Stopki do regulacji poziomu szafki w zakresie 10 mm. 

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie. 

• Opcja wyposażenia w blat z płyty wiórowej (za dopłatą). 

 

 

Centralny zamek z 

dwoma kluczykami 

Stopka poziomująca 

 

Prowadnice kulkowe 

o podwójnym 

wysuwie 

Szuflada przystosowana do 

przechowywania dokumentów 

A6 poziomo w 4 rzędach   

(dotyczy Szk 103 ,203, 303) 1
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SZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWE    

 NA FORMATY NA FORMATY NA FORMATY NA FORMATY AAAA6666        

 

A6 

148,5 mm 

1
0

5
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420 mm 

2
9

7
 m
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A3 

 

Dostępne warianty 

     

Oznaczenie Szk 103  Szk 203 Szk 303 

Kod SZK 02011402 SZK 02021502 SZK 02031602 

wys. x szer. x gł. 721 x 775 x 633 mm 1007 x 775 x 633 mm 1292 x 775 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

100 (frontu 137) x 690 x 585 mm 

Ilość szuflad 4 6 8 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
4 4 4 

    

Oznaczenie Szk 3A3 

Kod SZK 05161701 

wys. x szer. x gł. 1292 x 535 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

330 (frontu 365) x 450 x 585 mm 

Ilość szuflad 3 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
1 

Oznaczenia 

 

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. 
 

Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo 

dobre zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces 

ten polepsza przyczepność farby. 

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie 

wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne. 

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).  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką 

jakość produktów i usług, jakie oferujemy. 
 

Nasze produkty spełniają normy TÜV 
Rheinland, co potwierdza znak GS.  

 

Szuflada przystosowana do 

przechowywania dokumentów A3 

w poziomie w jednym rzędzie 

(dotyczy Szk 3A3) 

A6 A6 A6 

A3 
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SZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWE    

 NA FORMATY B5 NA FORMATY B5 NA FORMATY B5 NA FORMATY B5     

 

B5 

1
7
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 m
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250 mm 

 

 

 

 

 

  

 

Opis 

 Szafki kartotekowe z serii Szk 318 służą do przechowywania dokumentów w formacie B5. Szuflady są podzielone na dwa rzędy, 

co pozwala do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń. Każdy z rzędów standardowo wyposażony jest w podpórkę do dokumentów 

(po 2 podpórki na szufladę), co umożliwia utrzymanie porządku w szufladzie. Szafki Szk spełniają wymogi RODO. Są optymalnym wyborem 

do gabinetów lekarskich, biur, recepcji, gdzie występują formaty B5.  

 Korpus szafki jest wykonany z blachy o grubości 0,8 – 1,5 mm. Szafka wyposażona jest w prowadnice kulkowe o podwójnym 

wysuwie zabezpieczające szufladę przed wypadnięciem. Szafka posiada blokadę wysuwu, która pozwala jednocześnie otworzyć nie więcej, 

niż jedną szufladę - jest to dodatkowa gwarancja bezpiecznego użytkowania. Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. Zawartość 

szafek Szk zabezpiecza centralny zamek, który rygluje jednocześnie wszystkie szuflady. 

 Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Wyposażone są w stopki poziomujące w 

zakresie 10 mm. Szafki są dostępne w 16 kolorach w ofercie standardowej. Do szafek Szk dostępne są nadstawki.  

 Dla zapewnienia bardzo dobrej jakości powierzchni blachy (przed malowaniem proszkowym) zastosowano proces fosforowania 

cyrkonowego i konwersję cyrkonową. Proces ten dla określonego środowiska zapewnia odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne oraz 

gwarantuje dużą przyczepność dla farby proszkowej.  

 Kupując nasz produkt wspierasz ekologię, szafy wykonane z metalu są trwalsze od mebli z innych materiałów- możesz bez 

problemu je naprawić, przemalować, czy po prostu poddać recyklingowi. Naszą fabrykę zasila energia słoneczna, znacząco ograniczając 

emisję CO2, dodatkowo ponad 90% odpadów z farby proszkowej po recyklingu wraca na produkcję. 

Cechy charakterystyczne 

Wersja 

ST 

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).  

• Wieńce szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części korpusu z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm.  

• Fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części szuflad z blachy stalowej o grubości 0,6 - 0,8 mm. 

• Wymiary całkowite wnętrza szuflady (wys. x szer. x gł.) 

150 (frontu 223) x 522 x 585 mm 

• Wymiary całkowite pojedynczego rzędu: (wys. x szer. x gł.)  223 x 256 x 

585 mm 

• Szuflada podzielona na dwa rzędy, każdy rząd wyposażony w ruchomą 

podporę o wymiarach 167 x 256 mm. 

• Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie. 

• Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. 

• Szafka wyposażona w centralny zamek ryglujący jednocześnie wszystkie 

szuflady. 

• Stopki do regulacji poziomu szafki w zakresie 10 mm. 

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie. 

• Modele Szk 318/6 i 318/7 wyposażone są w otwory służące do 

przytwierdzenia szafki do ściany z pomocą kołków montażowych, co 

dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.  

• Opcja wyposażenia w blat z płyty wiórowej (za dopłatą). 
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Każdy rząd 

wyposażony w 

ruchomą podporę  

Prowadnice kulkowe 

o podwójnym 

wysuwie 

Stopka 

poziomująca 

 

Centralny zamek z 

dwoma kluczykami 



 

 

SZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWE    

 NA FORMATY B5 NA FORMATY B5 NA FORMATY B5 NA FORMATY B5     

 

B5 

1
7

6
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250 mm 

 

Dostępne warianty 

     

Oznaczenie Szk 318/ 2 Szk 318/ 3 Szk 318/ 4 Szk 318 

Kod SZK 09064502 SZK 09074602 SZK 09084702 SZK 09032102 

wys. x szer. x gł. 609 x 608 x 633 mm 835 x 608 x 633 mm 1062 x 608 x 633 mm 1292 x 608 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

150 (frontu 223) x 522 x 585 mm 

Ilość szuflad 2 3 4 5 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
2 2 2 2 

     

Oznaczenie Szk 318/ 6 Szk 318/ 7 Szk 318/1 / 5 

Kod SZK 01134802 SZK 09154902 SZK 11035002 

wys. x szer. x gł. 1518 x 608 x 633 mm 1748 x 608 x 633 mm 1292 x 348 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

150 (frontu 223) x 522 x 585 mm 150 (frontu 223) x 262 x 585 mm 

 Ilość szuflad 6 7 5 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
2 2 1 

Oznaczenia 

 

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. 

Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo 

dobre zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces 

ten polepsza przyczepność farby. 

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie 

wpływa negatywnie zdrowie i środowisko naturalne. 

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).  

 

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką 

jakość produktów i usług, jakie oferujemy. 

B5 B5 B5 B5 

B5 B5 B5 



 

 

SZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWE    

 NA MAŁE FORMATYNA MAŁE FORMATYNA MAŁE FORMATYNA MAŁE FORMATY        

 

180 x 213 

mm 

180 x 105 

mm 

130 x 72 

mm 

103 x 72 

mm 

215 x 170 

mm 

215 x 213 

mm 

 

 

Opis 

 Szafki kartotekowe z rodziny Szk na małe formaty wyposażone są w szuflady podzielone na rzędy. Układ rzędów w szufladach 

pozwala na organizowanie w nich małoformatowych dokumentów. Utrzymanie porządku w zwykłej szufladzie z dużą ilością małych kartek 

bywa kłopotliwe. Radą na tę niewygodę są szafki kartotekowe z rodziny Szk, ponieważ podzielone na rzędy szuflady tworzą przestrzeń 

idealnie dopasowaną do składowania dokumentów w małych formatach. Szafki z rodziny Szk spełniają wymogi RODO.  

 Korpus szafek jest wykonany z blachy o grubości 0,8 – 1,5 mm. Szafki wyposażone są w prowadnice kulkowe o podwójnym 

wysuwie zabezpieczające szufladę przed wypadnięciem. Szafka posiada blokadę wysuwu, która pozwala jednocześnie otworzyć nie więcej, 

niż jedną szufladę - jest to dodatkowa gwarancja bezpiecznego użytkowania. Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. Zawartość 

szafki zabezpiecza centralny zamek, który rygluje jednocześnie wszystkie szuflady. 

 Meble nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Wyposażone są w stopki poziomujące w 

zakresie 10 mm. Szafki są dostępne w 16 kolorach w ofercie standardowej.  

 Dla zapewnienia bardzo dobrej jakości powierzchni blachy (przed malowaniem proszkowym) zastosowano proces fosforowania 

cyrkonowego i konwersję cyrkonową. Proces ten dla określonego środowiska zapewnia odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne oraz 

gwarantuje dużą przyczepność dla farby proszkowej.  

 Kupując nasz produkt wspierasz ekologię, szafy wykonane z metalu są trwalsze od mebli z innych materiałów- możesz bez 

problemu je naprawić, przemalować, czy po prostu poddać recyklingowi.  Naszą fabrykę zasila energia słoneczna, znacząco ograniczając 

emisję CO2, dodatkowo ponad 90% odpadów z farby proszkowej po recyklingu wraca na produkcję. 

Cechy charakterystyczne 

Wersja 

ST 

• 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Wieńce szafki wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części korpusu szafki z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm.  

• Fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1 – 1,5 mm, 

pozostałe części szuflad z blachy stalowej o grubości 0,6 – 0,8 mm.  

• Szuflady podzielone wewnętrznymi przegrodami dzielącymi szufladę na 

rzędy, co ułatwia organizację dokumentów.  

• Maksymalny rozmiar przechowywanego dokumentu jest rozmiarem 

jednego rzędu w szufladzie.  

• Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie. 

• Maksymalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. 

• Szafka wyposażona w centralny zamek ryglujący jednocześnie wszystkie 

szuflady.   

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w 

standardzie.  

• Stopki do regulacji poziomu szafki w zakresie 10 mm.  

• Opcja wyposażenia w blat z płyty wiórowej (za dopłatą). 

 

 

 

 

 

 

   

  

Szuflada dwurzędowa Szuflada trzyrzędowa 

Szuflada czterorzędowa Szuflada pięciorzędowa  



 

 

SZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWESZAFKI KARTOTEKOWE    

 NA MAŁE FORMATYNA MAŁE FORMATYNA MAŁE FORMATYNA MAŁE FORMATY        

 

180 x 213 

mm 

180 x 105 

mm 

130 x 72 

mm 

103 x 72 

mm 

215 x 170 

mm 

215 x 213 

mm 

 

Dostępne warianty 

     

Oznaczenie Szk 322 Szk 321 Szk 115 Szk 114 

Kod SZK 06032702 SZK 06032402 SZK 06012602 SZK 06012302 

wys. x szer. x gł. 1292 x 518 x 633 mm 1292 x 518 x 633 mm 721 x 518 x 633 mm 721 x 518 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

105 (frontu 185) x 432 x 585 mm 105 (front 185) x 432 x 585 mm 

Ilość szuflad 6 6 3 3 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
4 2 4 2 

     

Oznaczenie Szk 324 Szk 323 Szk 214 

Kod SZK 07033302 SZK 07033002 SZK 07022902 

wys. x szer. x gł. 1292 x 468 x 633 mm 1292 x 468 x 633 1007 x 468 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 
 (wys. x szer. x gł.) 

95 (frontu 137) x 382 x 585 mm 

Ilość szuflad 8 8 6 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
5 2 2 

     

 
 

 

 

Oznaczenie Szk 117 Szk 215 Szk 319 Szk 320 

Kod SZK 07013102 SZK 07023202 SZK 09032202 SZK 06032502 

Wymiary szafki 721 x 468 x 633 mm 1007 x 468 x 633 mm 1292 x 608 x 633 mm 1292 x 518 x 633 mm 

Wymiary wew. 

szuflady 

 (wys. x szer. x gł.) 

95 (frontu 137) x 382 x 585 mm 150 (frontu 223) x 522 x 585 mm 150 (frontu 223) x 432 x 585 mm 

 Ilość szuflad 4 6 5 5 

Rzędy wewnątrz 

szuflady 
5 3 2 

Oznaczenia  

 

Centralny zamek z 

dwoma kluczykami 

Stopka 

poziomująca 

 

Prowadnice kulkowe 

o podwójnym 

wysuwie 

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. 

Atest PZH przyznawany jest na produkt, który w żaden sposób nie wpływa 

negatywnie zdrowie i środowisko naturalne. 

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 

Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  
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180 x 105 

mm 
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130 x 72 
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mm 

103 x 72 

mm 

103 x 72 

mm 

215 x 170 

mm 

215 x 213 

mm 

Szyldzik na etykietę  



 

 

SZAFY SZAFY SZAFY SZAFY LEKARSKLEKARSKLEKARSKLEKARSKIEIEIEIE    

 SMLSMLSMLSML    

  

  

Opis 

 Szafa SML ze szklanymi półkami jest optymalnym wyborem do gabinetów lekarskich i aptek. Zawartość szafy jest chroniona 

przez drzwi wyposażone w zamek. Przemieszczanie szafy umożliwiają 4 skrętne koła. Półki ze szkła o grubości 4 mm, regulowane co 25 

mm, dzięki czemu szafy SML są uniwersalne w zastosowaniu. Drzwi skrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o grubości 4 mm. Meble 

nie wymagają składania, dzięki czemu zyskują na wytrzymałości i stabilności. Szafy lekarskie SML cechują się ponadczasowym designem i 

jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo przechowywanym przedmiotom. 

Cechy charakterystyczne 

  • 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow). 

• Szafy wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 – 1 mm.  

• Zamek blokujący drzwi w dwóch punktach (góra i dół).  

• Półki ze szkła o grubości 4 mm.  

• Półki regulowane co 25 mm, dzięki czemu szafy SML są uniwersalne 

w zastosowaniu. 

• Drzwi skrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o grubości 4 mm.  

• Dostępne wersje z kółkami i bez.  

• Opcja wyposażenia w podstawę podnoszącą szafę o 140 mm.  

• Meble malowane proszkowo, dostępne w 16 kolorach RAL w 

standardzie.  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

Zamek z uchwytem 

i dwoma kluczykami 

Półka ze szkła 

regulowana co 

25 mm 

Wypełnienie drzwi 

ze szkła 

hartowanego 

Dostępne wersje 

szafy SML 

wyposażone w kółka 



 

 

SZAFY SZAFY SZAFY SZAFY LEKARSKLEKARSKLEKARSKLEKARSKIEIEIEIE    

 SMLSMLSMLSML    

  

Dostępne warianty 

 
     

Oznaczenie SML 101 SML 112 SML 103  SML 114 SML 115 

Kod SML   0101020101 SML   0201030101 SML   0301030101 SML   0201050401 SML   0201030701 

wys. x szer. x gł. 1800 x 600 x 435 mm 1800 x 800 x 435 mm 1800 x 1000 x 435 mm 1800 x 800 x 435 mm 1800 x 800 x 435 mm 

Wyposażenie - 4 szklane półki 

- w dolnej części zamykana 

komora z jedną szklaną 

półką 

- w górnej części szklane 

półki 

- 4 szklane półki  

- boki szafy przeszklone 

      

Oznaczenie SML 111 SML 102 SML 113 SML 104 SML 105  

Kod SML   0101020102 SML   0201030102 SML   0301030102 SML   0201050402 SML   0201030702 

wys. x szer. x gł. 1800 x 600 x 435 mm 1800 x 800 x 435 mm 1800 x 1000 x 435 mm 1800 x 800 x 435 mm 1800 x 800 x 435 mm 

Wyposażenie 
- kółka 

- 4 szklane półki 

- kółka 

- w dolnej części zamykana 

komora z jedną szklaną 

półką 

- w górnej części szklane 

półki 

- kółka  

- 4 szklane półki 

  

Oznaczenie PODSTAWA SML 101 PODSTAWA SML 112 PODSTAWA SML 103 

Kod PSUM  31060101 PSUM  32060101 PSUM  33060101 

wys. x szer. x gł. 140 x 600 x 434 mm 140 x 800 x 434 mm 140 x 1000 x 434 mm 

Wyposażenie - nogi wyposażone w regulowane stopki 

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. 

 

W standardzie oferujemy 16 kolorów z palety RAL. Dzięki temu nasze 

meble można dopasować do każdego wnętrza.  

Certyfikat ISO potwierdza przestrzeganie norm oraz wysoką jakość 

produktów i usług, jakie oferujemy. 

 
Stosowana technologia cyrkonowania zapewnia bardzo dobre 

zabezpieczenie antykorozyjne szaf. Dodatkowo proces ten polepsza 

przyczepność farby. 

Szafy testujemy we własnym laboratorium - Centrum Badań i Rozwoju 

(CBR).  

 


