
Metalowe szafy BHP

Made in France



Metalowe meble socjalne PROMEDIF łączą w sobie nie 

tylko funkcjonalność, ale również kwestie związane z estetyką

pomieszczeń.Wykorzystywane są głównie w zakładach pracy, 

klubach fitness, szkołach i salach sportowych gdzie 

odpowiednie zagospodarowanie pomieszczeń to 

podstawa. Meble socjalne powinny być uniwersalne i 

przystosowane do swojej funkcji tak aby maksymalnie 

wykorzystać przestrzeń. 

Meble metalowe PROMEDIF znacznie zwiększają

przestrzeń użytkową pomieszczeń. Jest to doskonały sposób 

na optymalizację efektywności, a także czasu pracy w 

dowolnym przedsiębiorstwie.

Metalowe szafy BHP Made in France



Nasze produkty

Uniwersalne 
szafy do szatni

Szatnia 
przemysłowa

Szafy dla 

strażaków

Posiadamy w sprzedaży od ręki szafy 

różnego przeznaczenia dostosowanego do 

indywidualnych potrzeb. 

Stworzone z myślą o szybkiej i skutecznej 

zamianie odzieży a także wykonane z 

solidnych materiałów wytrzymujących lata 

użytkowania.

Made in France



Metalowe szafy BHP przeznaczone do szatni powinny być w pełni 

przystosowane do pełnienia swojej niby prostej – ale jakże ważnej 

roli.

Zalety

Trwałe i 
odporne na 
uszkodzenia 
mechaniczne

Zgrabne i 
pojemne 

Podział
wewnątrz 

szafek 
odpowiednio 

dostosowany do 
przeznaczenia

Zamykane 
na klucz dla 
prywatności 
użytkownika

Made in France



Wszystkie szafy są 
znormalizowane wg 

europejskich 
standardów.

 Szafy wykonane są jako jednoczęściowa konstrukcja spawana o 

grubości 7/10 lub 8/10, z cokołem zabezpieczonym antykorozyjnie 

przez cynkowanie galwaniczne po obu stronach.

 Drzwi o grubości 7/10, przegubowe na niewidocznych czopach, 

nierozerwalne w pozycji otwartej i zamkniętej, wzmocnione omegą.

 Szafy można ze sobą skręcać co pozwala na stworzenie bezpiecznych 

szatni.

Opis produktu



Wyposażenie

 Drążek na wieszak

 1x półka 

 1x Środkowa przegroda pod półką do 

oddzielenia 2/3 - 1/3: 

 Górny i dolny wywietrznik na drzwiach lub 

tylne wywietrzniki

 Uchwyt na etykietę wybity na drzwiach. 

 Zamek z kluczem

Wykończenie: 

Odtłuszczone przez ługowanie fosforanowe. 

Korpus i drzwi lakierowane dwuskładnikową
farbą akrylopoliuretanową oraz wypalane w 

piecu. Półka i ścianka działowa z blachy 

ocynkowanej ogniowo, niepomalowanej.

W zależności od modelu 

wyposażenie może się różnić



Potrójna szafa 
przemysłowa

Kolor : czarny z czerwonymi drzwiami 

(czarny RAL 9017, czerwony RAL 3000) 

szary (RAL7035)

Wyposażenie w każdej pojedynczej 

szafce:

 Drążek na wieszak

 Górna półka

Wymiary: 

 Wysokość – 1800mm

 Szerokość – 1200mm

 Głębokość – 500mm 

Made in France

Dostępne od ręki



Podwójna szafa 
przemysłowa

 Kolor : Szary z niebieskimi 

drzwiami (szary RAL7035 

niebieski RAL5015) lub 

szara (szary RAL7035)

 Wyposażenie w każdej 

pojedynczej szafce:

 Wymiary: 

 Wysokość – 1800mm

 Szerokość – 800mm

 Głębokość – 500mm 

Made in France

Dostępne od ręki



Szafa pojedyncza 
przemysłowa

Kolor : Czarny z czerwonymi drzwiami 

(czarny RAL 9017, czerwony RAL 3000), 

szary (RAL 7035)

Wyposażenie w każdej pojedynczej szafce:

 Drążek na wieszak

 Górna półka

Wymiary: 

 Wysokość – 1800mm

 Szerokość – 400mm

 Głębokość - 500mm 

Ilość:  Czarno-czerwona - 1szt

 Szara – 36szt (możliwość
domówienia)

Made in France

Dostępne od ręki



Pojedyncza 
szafa biurowa

Pojedyncza szafa biurowa 

Ze względu na swoje wymiary, wersja o 

głębokości 450 idealnie pasują do instalacji w 

szafach biurowych. 

Kolor : czarny (RAL 9017) lub szara z 

niebieskimi drzwiami (szary RAL 7035 niebieski 

RAL 5015)

Wyposażenie:

 Drążek na wieszak

 Otwory wentylacyjne w tylnej ściance

Wymiary: 

 Wysokość – 1980mm

 Szerokość – 300mm

 Głębokość - 450mm 

Made in France

Dostępne od ręki



Szatnia Duo

Szatnia Duo pozwala na skupienie 2 szatni na jednej 

szerokości 40 cm. Oferuje użytkownikowi zarówno 

schowek do przechowywania o pełnej szerokości, 

które pomieści kask motocyklowy i szafę o połowie 

szerokości. Użytkownik lewej szafy będzie miał górny 

schowek a użytkownik prawej garderoby będzie miał

niski schowek. 

Kolor : szara z białymi drzwiami (szary RAL 7035 , 

biały RAL 9016)

Wyposażenie:

 Drążek na wieszak

 Schowek 

 Otwory wentylacyjne w drzwiach i w tylnej 

ściance 

 Płytka czystości wokół zamków

Wymiary: 

 Wysokość – 1800mm

 Szerokość – 400mm

 Głębokość - 500mm 

Made in France

Dostępne od ręki



Szatnia 
sportowa

Szatnia Sportowa pozwala na skupienie 2 szatni na 

jednej szerokości 30 cm

Kolor : szara (szary RAL 7035)

Wyposażenie:

 Otwory wentylacyjne na tylnej ściance w każdej 

szafce

 Wieszak w każdej szafce

Wymiary: 

 Wysokość – 1800mm  

Wysokość pojedynczej szafki – 834mm

 Szerokość – 300mm

Szerokość pojedynczej szafki – 250mm

 Głębokość – 500mm 

Głębokość pojedynczej szafki – 475mm

Ilość:  2 szt (możliwa większa ilość) 

Made in France

Dostępne od ręki



Szafa strażacka

Szafa strażacka - model na nóżkach.

 Jednoczęściowa konstrukcja spawana o grubości 8/10 (korpus i 

drzwi) z cokołem zabezpieczonym antykorozyjnie przez 

cynkowanie galwaniczne po obu stronach. 

 Korpus na plastikowych nóżkach A.B.S. , wys. 125mm, 

wyposażone w podnośniki stabilizujące. Drzwi uchylne na 2 

zawiasach, wzmocnione omegą. 

Kolor : Szary z niebieskimi drzwiami (szary RAL 7035 niebieski 

RAL 5015)

Wyposażenie:

 Wieszak wzmocniony stalą nierdzewną

 2 metalowe haczyki na drzwiach

 Schowek na listy i pojemnik na pocztę na drzwiach

 Drzwi z otworami wentylacyjnymi na całej wysokości i 

wytłoczonym uchwytem na etykiety

 Plastikowe pudełko do postawienia

Wymiary: 

 Wysokość – 2105mm

 Szerokość – 500mm

 Głębokość – 500mm 

Made in France

Dostępne od ręki



Ławka do szatni

Ławka pojedyncza ze stalową konstrukcją

malowaną w kolorze szarym (RAL 7035). 

Drewniane siedzisko z trzema lakierowanymi 

listwami. Stanowi uzupełnienie szatni dla 

wygody użytkowników.

Wymiary:

 Wysokość 450 mm

 Głębokość 410 mm

 Możliwe długości w mm: 1200, 1600, 2000

Made in France

Dostępne od ręki



Ławka z 
metalowym 

stelażem

Siedzisko na metalowej postawie.

Podstawa ławki z malowanych profili 

stalowych 30x30 mm malowanych na 

kolor szary lub czarny. Drewniane 

siedzisko ze sklejki bukowej 

"Multiplex„. Składa się z 13 warstw 

wzmocnionych drutem poprzecznym 

aby ustabilizować panel.

Stanowi uzupełnienie szatni dla 

wygody użytkowników.

Wymiary:

 Wysokość: 350mm

 Głębokość: 800 mm

 Dostępne długości w mm: 400, 600, 

800, 900, 1200

Made in France

Zapytaj o dostępność


