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 S Z A F Y  P C 

 ¦SZAFA KOMPUTEROWA 

 Szafa umożliwia bezpieczne przechowywanie i używanie 
sprzętu komputerowego w halach produkcyjnych i 
podobnych miejscach (IP32). Zaletą szafy jest także 
możliwość wyposażenia jej w rolki o Ø 50 mm (łatwy 
samodzielny montaż rolek). Stalowa szafa z powierzchnią 
wykończoną farbami proszkowymi w kombinacji 
niebiesko-szarej. Szafa składa się z trzech części. Wymiary 
części górnej szer. × wys. × gł.: 620 × 468 × 520 mm, 
część dolna jest wyposażona w półkę z możliwością 
regulacji wysokości. W skład wyposażenia wchodzi 
także wysuwana podkładka pod myszkę i klawiaturę o 
wymiarach 604 × 330 mm.
Górne drzwiczki z wypełnieniem z bardzo wytrzymałego 
bezpiecznego szkła. Na zamówienie możliwość 
wyposażenia szafy w wentylator elektryczny i specjalny 
przeciwzakłóceniowy kabel przedłużający 220 V. 

wysokość × szerokość mm 1620 × 700

głębokość mm 610
bez rolek nr 2G 503 364

zł 3.740,-
z rolkami nr 2G 503 365

zł 3.890,-

 Wyposażenie dodatkowe: 

 SZAFA NA KOMPUTER ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 Szafa nadaje się szczególnie do zakładów spożywczych i innych wymagających 
doskonałej czystości i wytrzymałości materiału. Wymiary całkowite wynoszą 700 x 
1600 x 550 mm. Szafa podzielona jest na 3 części, wymiary części górnej wynoszą szer. 
× wys. × gł.: 700 × 468 × 550 mm, część dolna posiada półkę, której wysokość można 
zmieniać. Do wyposażenia należy również półka wysuwana na myszkę i klawiaturę o 
wymiarach 604 × 330 mm. Jest umieszczona na śrubkach rektyfikacyjnych. Wypełnienie 
górnych drzwiczek z ekstremalnie mocnego i odpornego chemicznie tworzywa AXPET. 
W dolnej części za dodatkową opłatą można umieścić wieszak na okablowanie. 
Na życzenie dostarczymy szafę wyposażoną w wentylator elektryczny i specjalny 
przeciwzakłóceniowy kabel przedłużający na 220 V. 

wysokość × szerokość mm 1600 × 700

głębokość mm 550
nr 2G 503 366
zł 5.450,-

 Wyposażenie dodatkowe: 

 zł  /szt.  2G 503 364

 3.740,- 

Wyposażenie elektrycz-
ne, wersja węgierska

nr 2G 610 421 zł 293,-

Wyposażenie elektrycz-
ne, wersja węgierska

nr 2G 610 422 zł 293,-

48
Wyposażenie elektryczne nr 2G 902 990

zł 292,-

Wyposażenie elektryczne, nierdzewny wentylator i przedłużacz, akcesoria do nierdzewnej szafy PC nr 2G 504 420

zł/szt. 292,-


