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Zobacz także cenniki na inne meble metalowe:

Szafki narzędziowe
Symbol

100 SPC-1 1160x900x750 971,00 1194,33

101 SPC-2 750x450x750 627,00 771,21

102

Kontenerek na kółkach

KON-630 410x600x630 639,00 785,97

103 KON-750 410x600x750 717,00 881,91

104 WW-RB 920x520x860 947,00 1164,81

105 WW-RBS 920x520x860 1101,00 1354,23

Cennik mebli do warsztatów
Wózki warsztaowe, stoły warsztatowe, tablice narzędziowe do stołów warsztatowych, szafy narzędziowe,

Stoliki pod komputer, szafa na komputer
Cennik przyjęto 01-03-2021 i w każdej chwili może ulec zmianie

Edukacja – pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkół – Sp. o.o.Edukacja – pomoce dydaktyczne i wyposażenie szkół – Sp. o.o.

43-195 Mikołów
ul. Rybnicka 132
NIP: 635-10-05-552
REGON: 272666343

tel 32 738 52 62 
tel / fax 32 738 54 94 

przejdź do HomePage edukacja-mikolow.pl biuro@edukacja-mikolow.pl

W cenniku podajemy ceny wyrobów standardowych (jeżeli nie podano inaczej).
Klienci Indywidualni kolory standardowe: RAL 7035 / RAL 1015 / RAL 5010
Dopłata za drzwi i atrapy w kolorze: RAL 3000 / RAL 6029 : + 5%
Dopłata za zmianę koloru drzwi: (kolory w miarę dostępności na zapytanie + 7-9%)

metalowe szafy szatniowe i szafy BHP metalowe szafy kartotekowe

metalowe szafy biurowe regały magazynowe

L.p.
Wymiary:

Szer x gł x wys
Cena
Netto

Cena
Brutto

Stolik pod komputer z wysuwanym 
pulpitem pod klawiaturę 

Kontenerek na kółkach: 1 szuflada na kartoteki A4 , 2 mniejsze szuflady, centralne zamkniecie szuflad na zamek z kluczykiem 
patentowym, obrotowe kółka jezdne, szuflady o pełnym wysuwie, standard beżowy (RAL 1015)

WW-RB wózek warsztatowy z 
rozsuwanym blatem roboczym

WW-RBS
Wszechstronny wózek 
warsztatowy z rozsuwanym 
blatem roboczym wyłożonym 
gumą i szufladami
Blacha 0.8mm, waga: ok. 45 kg 

WW-RB wózek warsztatowy z rozsuwanym blatem roboczym
Wszechstronny wózek z rozsuwanym blatem roboczym wyłożonym gumą olejoodporną. W skład skrzyni wózka wchodzi szafka z półką 
zamykaną zamkiem 3-punktowym, górna część wykonana jest w postaci rozsuwanego blatu oddzielnie zamykanego, który wyłożony jest 
gumą olejoodporną, pod blatem znajduje się schowek na narzędzia oraz szuflada na śruby, nakrętki itp.  Wózek posiada 4 skrętne koła, z 
których 2 posiadają hamulec. Wykonanie: blacha 0.8mm, waga: ok. 40 kg

http://www.edukacja-mikolow.pl/
mailto:biuro@edukacja-mikolow.pl
http://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/metalowe-szafy-szatniowe.pdf
http://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/metalowe-szafy-kartotekowe.pdf
http://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/metalowe-szafy-biurowe.pdf
http://www.edukacja-mikolow.pl/ceny/metalowe-regaly-magazynowe.pdf
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106 WW-1 650x450x900 853,00 1049,19

107 WW-2 800x500x780 526,00 646,98

108 WW-3 710x450x900 1018,00 1252,14

109 WW-4 650x450x950 1007,00 1238,61

110 WW-WIZ 1244,00 1530,12

111 WW-2-3B 800x500x780 616,00 757,68

115 BSK-1S 1500x700x750 746,00 917,58

116 Biurko z perforacją BSK-2S 1500X700X750 1244,00 1530,12

WW-1
Wózek warsztatowy z blatem, 
szufladami i uchylnym schowkiem

WW-1 wózek warsztatowy z blatem, szufladami i uchylnym schowkiem
Uniwersalny wózek warsztatowy: 4 podręczne szuflady na narzędzia, obszerny schowek z drzwiami uchylanymi do góry na 
elektronarzędzia, całość zamykana centralnie na zamek cylindryczny patentowy, w bocznej ścianie wózka znajduje się tablica 
perforowana umożliwiająca zawieszenie narzędzi na zawiesiach, blacha 0.8mm, waga: ok. 50 kg, niebieski (RAL 5010)

WW-2
Wózek warsztatowy odkładczy

WW-2 wózek warsztatowy odkładczy
Konstrukcję wózka stanowi rama z dwoma blatami wyłożonymi gumą olejoodporną, wózek posiada dwa stałe koła oraz dwa skrętne ( w 
tym jedno z hamulcem), wykonanie: blacha 0.8mm, waga: ok. 35 kg, standard: niebieski (RAL 5010)

WW-3
Wózek narzędziowy z 6 
szufladami i blatem roboczym

WW-3 uniwersalny wózek narzędziowy: wykonanie: blacha 0.8mm, blat wyłożony gumą, 5 małych szuflad oraz 1 duża, całość 
zamykana centralnym zamkiem, wózek posiada 2 koła stałe oraz 2 skrętne ( w tym jedno z hamulcem), na bocznej ścianie wózka 
znajduje się uchwyt oraz perforacja umożliwiająca zawieszenie narzędzi, standard: niebieski (RAL 5010)

WW-4
Wózek narzędziowy z 7 
szufladami

WW-4 wózek  na narzędzia posiadający 7 szuflad
Wykonanie: blacha 0.8mm, blat wózka płaski, 6 małych szuflad oraz 1 duża, całość zamykana centralnym zamkiem, wózek posiada 2 
koła stałe oraz 2 skrętne ( w tym jedno z hamulcem), na bocznej ścianie wózka znajduje się uchwyt oraz perforacja umożliwiająca 
zawieszenie narzędzi, standard: niebieski (RAL 5010)

WW-WIZ
Wózek warsztatowy z szufladami, 
szafką uchylną i blatem roboczym

860x410x800+kółka 160 
mm. Wym. wewn. 
szuflad: dużych szer.515 
x gł.385,  szuflady małej 
szer.210 x gł.385, 
wysokość użytkowa 
szuflad 140 mm, wymiary 
drzwi szer. 235 x wys. 
440

WW-WIZ wózek warsztatowy z szufladami i blatem roboczym
blat roboczy wyłożony gumą olejoodporną, 4 duże szuflady o pełnym wysuwie zamykane na zamek centralny, 1 mała szuflada zamykana 
na zamek, 1 szafka z drzwiami zamykana na zamek, koła skrętne, standard: popielaty (RAL 7035)

WW-2-3B
Wózek warsztatowy odkładczy
3 blaty wyłożone gumą olejo-
odporną, brzegi blatów z 
krawędzią, uchwyt
 standard: niebieski (RAL 5010)

Biurko z szafką kartotekową
biurko z blatem meblowym i 3-
szufladową szafką kartotekową 
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Typoszereg stołów warsztatowych – stoły warsztatowe z blatem oklejonym sklejką, podano ceny bez tablicy TSW

117 SW-1300 1300x700x850 641,00 788,43

118 SW-1300-1U 812,00 998,76

119 SW-1300-2U 984,00 1210,32

120 SW-1300-1S 1054,00 1296,42

121 SW-1300-2S 1540,00 1894,2

122 SW-1300-US 1291,00 1587,93

123 SW-1600 1600x700x850 829,00 1019,67

124 SW-1600-1U 1007,00 1238,61

125 SW-1600-2U 1185,00 1457,55

126 SW-1600-1S  1255,00 1543,65

127 SW-1600-2S 1694,00 2083,62

128 SW-1600-US 1439,00 1769,97

129 SW-2000 2000x700x850 994,00 1222,62

130 SW-2000-1U 1172,00 1441,56

131 SW-2000-2U 1374,00 1690,02

132 SW-2000-1S 1422,00 1749,06

133 SW-2000-2S 1861,00 2289,03

134 SW-2000-US 1582,00 1945,86

135 SW-4SZ-2U 2000x700x850 2002,00 2462,46

136 SW-2U-2P 2000x700x850 1422,00 1749,06

137 SW-DU-DU 2000x700x850 1694,00 2083,62

138 SW-2SZ-US 2000x700x850 1872,00 2302,56

  

  

  

SW 2S - Stół warsztatowy z 2 
szafkami szufladowymi

  

SW 2S - Stół warsztatowy z 2 szafkami szufladowymi
Profesjonalny stół warsztatowy z blatem pokrytym sklejką, 2 szafki szufladowe z centralnym zamknięciem na kluczyk 
patentowy, brzeg blatu zabezpieczony kątownikiem; standard – korpus popielaty (RAL7035), szuflady niebieski (RAL5010)

SW US - Stół warsztatowy z 
szafką szufladową i szafką 
uchylną

  

SW US - Stół warsztatowy z szafką szufladową i szafką uchylną
Profesjonalny stół warsztatowy z blatem pokrytym sklejką (w opcji pokryty gumą olejoodporną), szafka szufladowa z centralnym 
zamknięciem na kluczyk patentowy, szafka uchylna z 1 pólką przestawną i zamknięciem na kluczyk, brzeg blatu zabezpieczony 
kątownikiem; standard – korpus popielaty (RAL7035), drzwi + szuflady niebieski (RAL5010)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SW 2SZ-US
Stół warsztatowy z szafkami i 
szufladami pod blatem

SW US 2SZ - Stół warsztatowy z szafkami i szufladami pod blatem
Profesjonalny stół warsztatowy z blatem pokrytym sklejką (w opcji pokryty gumą olejoodporną): szafka szufladowa z centralnym 
zamknięciem na kluczyk patentowy, szafka uchylna z 1 półką przestawną zamykana na kluczyk, pod blatem dwie szuflady zamykane na 
kluczyk, brzeg blatu zabezpieczony kątownikiem; standard – korpus popielaty (RAL7035), drzwi + szuflady niebieski (RAL5010)

SW- 2U...SW-...1U

SW- 1S...

SW- 2S...

SW- US...

SW-4SZ-2U

SW-DU-DU

SW-2U-2P
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139 Zawiesia do TSW na klucze ZA - K 23,00 28,29

140 Zawiesia do TSW na młotki ZA - M 17,00 20,91

141 Zawiesia do TSW na śrubokręty ZA - Ś 19,00 23,37

142 105,00 129,15

143 Okucie blatu blachą za 1mb 129,00 158,67

144 TSW-1300 1300x700 283,00 348,09

145 TSW-1600 1600x700 331,00 407,13

146 TSW-2000 2000x700 390,00 479,7

147 SN-S szafa narzędziowa SN-S 600x450x970 372,00 457,56

148 SNW szafa narzędziowa wisząca SN-W 570x300x800 331,00 407,13

149 SN-10 szafa narzędziowa SN-10 1000x470x1090 1119,00 1376,37

150 SN-5 szafa narzędziowa SN-5 500x500x1090 840,00 1033,2

151 SN-DS 1000x500x2000 1119,00 1376,37

152 SN -DS/P 1000x500x2000 1943,00 2389,89

155 WRO-800 800x500x1500/1700 781,00 960,63

156 Szafa na komputer SNKS 640x630x1750 1760,00 2164,8

  

  

  

Wyłożenie stołu gumą  za 1 mb ------    

------    

TSW - Tablica narzędziowa do 
stołu warsztatowego
/w cenie 1 kpl zawiesi/

SN-S szafa narzędziowa z drzwiami uchylnymi i 2 przestawnymi półkami. Zamknięcie trzypunktowe na kluczyk patentowy, w 
standardzie: drzwi niebieskie, korpus popielaty

SNW szafa narzędziowa wisząca
do zawieszenia na ścianie wyposażona w zawiesia na narzędzia na drzwiach oraz 2 przestawne półki. Na lewych drzwiach zawieszki na 
klucze płaskie. Na prawych drzwiach haczyki i zawieszki na śrubokręty. Zamknięcie trzypunktowe (zamek cylindryczny na kluczyk 
patentowy). Wykonanie: blacha 0.8mm, waga: ok. 25 kg, standardowo korpus popielaty, drzwi niebieskie

SN-10 szafa narzędziowa z blatem, szufladami i pulpitem, dzięki blatowi wyłożonemu gumą może służyć jako stół warsztatowy; blacha 
0.8mm waga: ok. 60 kg; w standardzie korpus, szuflady popielate, drzwi niebieskie

SN-DS
Szafa narzędziowa duża stojąca

SN -DS/P
Szafa narzędziowa duża stojąca z 
pojemnikami

Szafa narzędziowa z drzwiami uchylnymi: przestawne półki, zamknięcie trzypunktowe, zamek obrotowy z kluczykiem patentowym
wykonanie: blacha 0.8mm, waga: ok. 80 kg, 
Opcja: zawieszki na pojemniki i pojemniki na drobne elementy. Wymiary pojemników:
każde drzwi - 10 rzędów po 3 pojemniki o wymiarach [mm] (szer. x głęb. x wys. ): 77x119x56
tył szafy - 9 rzędów po 6 pojemników o wymiarach [mm] (szer. x głęb. x wys. ): 144x244x108 

Brudownik (wrzutnik)  na brudną 
odzież
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