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KARTA PRODUKTOWA

Szafka warsztatowa 7-szufladowa  
z drzwiczkami bocznymi

Opis produktu
Praktyczna i pojemna szafka warsztatowa z 7 szufladami oraz bocznym schowkiem. Solidna konstrukcja 
daje gwarancję długotrwałego użytkowania jej w warunkach warsztatowych, natomiast 4 kółka, w tym 2 koła 
skrętne, zapewniają mobilność, dzięki czemu szafka zawsze znajdzie się w odpowiednim miejscu. Doskonale 
sprawdzi się w warsztatach samochodowych, a także w garażu każdego majsterkowicza. 

Charakterystyka
 . 7 wysuwanych szuflad: 6 szuflad wys. 50 mm, 1 szuflada wys. 130 mm;
 . maksymalne obciążenie: 15 kg szuflada płytka, 25 kg szuflada głęboka;
 . szuflady posiadają indywidualne zamknięcia zabezpieczające je przed samoczynnym otwarciem;
 . możliwość pełnego otwarcia szuflad ułatwia dostęp do narzędzi;
 . prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi gwarantują długotrwałe użytkowanie nawet przy wysokim obciążeniu; 
 . 1 drzwi boczne z bocznym schowkiem zamykanym na kluczyk, w zestawie 2 kluczyki;
 . schowek zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania puszek czy butelek, które należy przechowywać 

w pozycji stojącej;
 . kółka z TPR w rozmiarze 5x1.25” z łożyskami kulkowymi;
 . dwa koła skrętne z hamulcami umożliwiają manewrowanie szafką oraz zabezpieczenie przed jej przesuwaniem;
 . zamknięcie szafki na klucz, w zestawie 2 kluczyki, zabezpiecza narzędzia przed kradzieżą oraz przed 

otwarciem szuflad podczas transportu;
 . wzmocniony blat z tworzywa PP, z uformowanymi wgłębieniami ułatwiającymi segregację drobnych 

elementów odkładanych na blat;
 . szuflady z wypełnieniem z pianki EVA.

Dane techniczne

HT7G049 5902801360626 700 x 455 x 900 mm 1 1


