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    MEBLE WARSZTATOWE 
 

Stół warsztatowy SW 2000 US (4 szuflady + 1 szafka) 
 
 Stelaż stołu wykonany jest w konstrukcji spawanej 

 Nogi wykonane z kształtownika zamkniętego 40 x 40 
zakończone stopką 

 Szuflady na prowadnicach kulkowych zamykane 
zamkiem centralnym 

 Szafka uchylna zamykana zamkiem cylindrycznym, 
posiada półkę oraz dno użytkowe 

 Blat stołu o grubości 40mm oklejony sklejką bukową 
(w opcji może być okuty blachą lub wyłożony gumą 
olejoodporną 

 

 
 

 
 Stół warsztatowy SW 2000 2S US (6 szuflad + 1 szafka) 

 
 Stelaż stołu wykonany jest w konstrukcji spawanej 

 Nogi wykonane z kształtownika zamkniętego 40 x 
40 zakończone stopką 

 Szuflady na prowadnicach kulkowych zamykane 
zamkiem centralnym 

 Szafka uchylna zamykana zamkiem 
cylindrycznym, posiada półkę oraz dno użytkowe 

 Blat stołu o grubości 40mm oklejony sklejką 
bukową (w opcji może być okuty blachą lub 
wyłożony gumą olejoodporną 

 
 

 
 
 

TSW 2000 - nadstawka 
 
Nadstawka na stół o długości 2000 mm umożliwiające 
zamontowanie zawieszek na narzędzia. 
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Stół warsztatowy SW 2000 2S (2 szafki 4-ro szufladowe) 

 
 Stelaż stołu wykonany jest w konstrukcji spawanej 

 Nogi wykonane z kształtownika zamkniętego 40 x 40 
zakończone stopką 

 Szuflady na prowadnicach kulkowych zamykane 
zamkiem centralnym 

 Szafki uchylne zamykane zamkiem cylindrycznym, 
posiadają półkę oraz dno użytkowe 

 Blat stołu o grubości 40mm oklejony sklejką bukową 
(w opcji może być okuty blachą lub wyłożony gumą 
olejoodporną 

 
 
 
 

 
 

Wózek narzędziowy WW-1 
 

 Wys. 900, gł. 450, szer. 610 

 W skład skrzyni wózka wchodzą cztery szuflady 
oraz zamykany schowek 

 Góra wózka wyłożona jest gumą olejoodporną 

 W bocznej ścianie wózka znajduje się tablica 
perforowana umożliwiająca zawieszanie 
narzędzi na zawieszkach 

 Wózek posiada dwa koła stałe i dwa skrętne, z 
których jedno0 posiada hamulec 

 

 
 
 
 
 

                                  WW - 2 - Wózek warsztatowy 
 
 
 
 Wys. 810, gł.550, szer. 800 
 Wózek z dwoma półkami do przewożenia 

części itp. 
 Góra wózka jest wyłożona guma 

olejoodporną 
 Wózek posiada dwa koła stałe i dwa 

skrętne, z których jedno posiada hamulec  
  

 



 

                                  BOMOTECH Bogusław Przytocki 
                              Lubartów, tel. 607-085-075 
                           e-mail: bomotech@gmail.com 

 

                                  WW - 3 - Wózek warsztatowy 
 
 Wys.850, gł.400, szer. 650 
 W skład skrzyni wózka wchodzi 7 szuflad  
 Góra wózka wyłożona jest gumą 

olejoodporną 
 Wózek posiada dwa koła stałe i dwa skrętne, 

z których jedno posiada hamulec  
 

 
 

Wózek narzędziowy WW-4 
 

 Wys. 950, gł.450, szer. 745 

 W skład skrzyni wózka wchodzi 7 szuflad  

 Góra wózka jest metalowa 

 Wózek posiada dwa koła stałe i dwa skrętne, z 
których jedno posiada hamulec  

 

 

 
 

WW - RB - Wózek warsztatowy 
 
 Wys. 820, gł. 525, szer. 920 
 W skład skrzyni wózka wchodzi szafka z 

półką zamykana zamkiem 3-punktowym 
 Górna część wykonana jest w postaci 

rozsuwanego blatu oddzielnie zamykanego, 
który wyłożony jest gumą olejoodporną, pod 
blatem znajduje się dodatkowy schowek na 
narzędzia oraz szuflada na śruby i nakrętki 

 Wózek posiada cztery kółka skrętne , z 
których dwa posiadają hamulec 

 
 

 
Szafka narzędziowa wisząca SNW 

 
 Wys. 800, gł. 300, szer. 600,  

 Szafa posiada dwie przestawne półki 

 Na wewnętrznej stronie drzwi znajdują się 
zawieszki na narzędzia 

 Szafa przystosowana jest do powieszenia na 
ścianie 

 Drzwi zamykane są zamkiem cylindrycznym 
ryglowanym w trzech punktach 
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Szafka narzędziowa stojąca SN-10 
 
 Wys. 1090, gł. 435, szer. 1000 

 Szafa posiada osiem szuflad oraz dwie 
wysuwane półki na narzędzia bądź drobne 
przedmioty 

 Góra szafki wyłożona jest gumą olejoodporną 

 Szafka zamykana jest zamkiem cylindrycznym 
ryglowanym w trzech punktach 

 

 
 
 

Szafka ubraniowa SU-800 P 

 
 Wys.1800, gł. 490, szer. 800 

 Komora szafy z dwoma przedziałami  

 Szafa posiada półkę, wieszaki, drążek 
poprzeczny 

 Drzwi zamykane są zamkiem cylindrycznym 
ryglowanym w jednym punkcie 

 Otwory wentylacyjne w każdym przedziale 

 Opcjonalnie możliwe wykonanie szafy na 
nóżkach zamiast cokołu 

 
 
 

 
 
 
 
 

SNS - Szafka narzędziowa stojąca  
 
 
 Wys.1030, gł. 450, szer. 650 
 Szafa posiada dwie przestawne półki 
 Drzwi zamykane są zamkiem cylindrycznym 

ryglowanym w trzech punktach 
 

 


