
wieszaki szatniowe, ławeczki korytarzowe Cennik Edukacja Mikołów 17.04.2022

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto
1 Meble przedszkolne / wieszaki szatniowe przedszkolne (3)

24

484,00 595,32

25

685,00 842,55

26

182,00 223,86

5 Meble przedszkolne / ławki szatniowe (17)

28

402,00 494,46

29

339,00 416,97

30

429,00 527,67

31

563,00 692,49

32

446,00 548,58

33

581,00 714,63

34

626,00 769,98

35

802,00 986,46

36

679,00 835,17

37

849,00 1044,27

Cennik wieszaki szatniowe, ławki korytarzowe Edukacja Sp. z o.o, 12.01.2022
Cennik wieszaków szatniowych do przedszkola I ławek korytarzowych w tym wieszaki z ławeczką szkolne i wolnostojące, wieszaki 

szatniowe składane metalowe na kółkach, wieszaki szatniowe obrotowe mocowane do ściany

Cennik PDF wprowadzony od 01-01-2022
Wzornictwo oraz ceny podane w cennikach czy w katalogu mogą ulec zmianie

i nie stanowią oferty w myśl k.c.
43-195 Mikołów, ul. Rybnicka 132, NIP: 635-10-05-552, REGON: 272666343

Tel 32 73 852 62, 32 738 54 94
przejdź do HomePage https://www.edukacja-mikolow.pl  lub e-mail: biuro@edukacja-mikolow.pl

W cenniku podajemy ceny wyrobów standardowych (jeżeli nie podano inaczej).

przejdź do strony >> ławeczki korytarzowe bez oparcia
przejdź do strony >> ławeczki korytrzowe bez oparcia

przejdź do strony >> siedziska na korytarz

Wieszak do szatni jednostronny 27-004-17
Stelaż spawany z kształtowników o przekroju kwadratowym 25x25 mm. Końce rur 
zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Pokrycie stelaża wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej o grub. 18 mm, zabezpieczonej doklejką PCV. Górę stanowią półki na 
nakrycia głowy oraz listwa z wieszakami na garderobę dla sześciu osób. Dół – to półki na 
obuwie i zarazem ławeczka.
Wymiary całkowite: 1250 x 480 x 1250 mm

Wieszak do szatni przedszkolnej dwustronny 27-004-18
Wymiary całkowite: 1250 x 850 x 1250 mm

UWAGA! Zdjęcie przedstawia jedynie konstrukcję wieszaka. Nie stosujemy 
kolorystyki mieszanej dla płyt meblowych.

Ławeczka na buty 27-004-19

Wymiary: 1200 x 300 x 300 mm

Ławeczka szatniowa z wieszakiem 1000 x 250 x 1120 mm 27-004-20
Konstrukcja ławki z wieszakami wykonana z rury kwadratowej, końce nóg zabezpieczone 
zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko, oparcie oraz listwa z hakami wykonana ze 
sklejki liściastej. Liczba haków: 7.

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1050x250x1200/310 z 
półką na obuie /sklejka/ 27-004-1

Konstrukcja ławki przedszkolnej z wieszakiem wykonana z rury kwadratowej, końce nóg 
zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko, oparcie, półka oraz listwa 
z hakami wykonana ze sklejki liściastej . Liczba haków: 6.

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1050x500x1200/310 
/płyta meb./ 27-004-14
Liczba haków: 2x6.
 

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1050x500x1200/310 
/sklejka/ 27-004-13

Liczba haków: 2x6.

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1050x500x1200/310 z 
półką na obuwie /płyta meb./ 27-004-10

Liczba haków: 2x6.

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1050x500x1200/310 z 
półką na obuwie /sklejka/ 27-004-9

Liczba haków: 2x6.

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1500x500x1200/310 
/płyta meb./ 27-004-16

Liczba haków: 2x8

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1500x500x1200/310 
/sklejka/ 27-004-15

Liczba haków: 2x8

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1500x500x1200/310 z 
półką na obuwie /płyta meb./ 27-004-12

Liczba haków: 2x8

Ławka szatniowa przedszkolna dwustronna z wieszakiem 1500x500x1200/310 z 
półką na obuwie /sklejka/ 27-004-11

Liczba haków: 2x8

https://www.edukacja-mikolow.pl/
mailto:biuro@edukacja-mikolow.pl
https://www.edukacja-mikolow.pl/018_wieszaki-szkolne/wieszaki-szatniowe.htm
https://www.edukacja-mikolow.pl/018_wieszaki-szkolne/wieszaki-szkolne.htm
https://www.edukacja-mikolow.pl/018_wieszaki-szkolne/lawki-korytarzowe.amp.html
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38

245,00 301,35

39

321,00 394,83

40

259,00 318,57

41

339,00 416,97

42

464,00 570,72

43

358,00 440,34

44

501,00 616,23

23 Meble szatniowe i korytarzowe (75)

24

416,00 511,68

25

552,00 678,96

26

92,00 113,16

27

194,00 238,62

28

167,00 205,41

29

64,00 78,72

30

124,00 152,52

31

693,00 852,39

32

690,00 848,70

33

667,00 820,41

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1050x250x1200/310 
/płyta meb./ 27-004-6

Liczba haków: 6

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1050x250x1200/310 
/sklejka/ 27-004-5
Liczba haków: 6

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1050x250x1200/310 z 
półką na obuwie /płyta meb./ 27-004-2
Liczba haków: 6

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1500x250x1200/310 
/płyta meb./ 27-004-8
Liczba haków: 8

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1500x250x1200/310 
/sklejka/ 27-004-7
Liczba haków: 8

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1500x250x1200/310 z 
półką na obuwie /płyta meb./ 27-004-4
Liczba haków: 8.

Ławka szatniowa przedszkolna jednostronna z wieszakiem 1500x250x1200/310 z 
półką na obuwie /sklejka/ 27-004-3
Liczba haków: 8.

Wieszak obrotowy przyścienny 12-hakowy 24-001-74
Wieszak obrotowy przyścienny wykonany z kształtowników metalowych, wyposażony w 
kotwy obrotowe do mocowania na ścianie oraz 12 haków rozmieszczonych obustronnie.
Wymiary całkowite: 940 x 130 x 600 mm

Wieszak obrotowy przyścienny 20-hakowy 24-001-73
Wymiary całkowite: 1440 x 130 x 800 mm

Wieszak ścienny l-1000 /rura metalowa/ szatniowy 24-001-78
Wieszak ścienny metalowy wykonany z rury metalowej. Posiada 8 haków.
Długość: 1000 mm

Wieszak ścienny l-2000 / sklejka / 24-001-75
Wieszak ścienny przeznaczony do mocowania na ścianie. Wykonany ze sklejki o 
długości L-2000 mm. Posiada 13 haków.
Kolorystyka: - sklejka: kolor naturalny

Wieszak ścienny l-2000 /rura metalowa/ szatniowy 24-001-76

Wieszak ścienny metalowy wykonany ze rury metalowej. Posiada 15 haków. 

Wieszak ścienny l-500 /rura metalowa/ 24-001-79

Wieszak przeznaczony do mocowania na ścianie. Wykonany ze rury metalowej. Posiada 
5 haków.
Długość: 500 mm

Wieszak ścienny metalowy l-1500 / rura metalowa / 24-001-77
Wieszak przeznaczony do mocowania na ścianie. Wykonany ze rury metalowej. Posiada 
11 haków.
Długość: 1500 mm

Wieszak stojący 26-hakowy 24-001-80
Konstrukcja składana, wykonana z kształtowników metalowych i listew sklejkowych 
osadzonych po obu stronach wieszaka. Posiada 2 zestawy po 13 haków.
Wymiary całkowite: 2000 x 680 x 1550 mm
Kolorystyka: - sklejka: kolor naturalny

Wieszak szatniowy na kółkach 32-hakowy 24-001-83
Konstrukcja wieszaka szkolnego, składana, wykonana w całości z kształtowników 
metalowych. Posiada 32 haki rozmieszczone po obu stronach wieszaka szatniowego.
Wyposażony w kółka jezdne.
Wymiary całkowite: 2120 x 500 x 1550 mm

Wieszak szatniowy 32-hakowy metalowy 24-001-82
Wersja na stopkach stałych.
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34

733,00 901,59

35

133,00 163,59

36

232,00 285,36

37 Ławeczka szatniowa 1200 x 300 x 400 /płyta meblowa/ 24-001-10 142,00 174,66

38 Ławeczka szatniowa 1200 x 300 x 400 /sklejka/ 24-001-14 277,00 340,71

39 Ławeczka szatniowa 2000 x 250 x 310 /płyta meblowa/ 24-001-11 196,00 241,08

40 Ławeczka szatniowa 2000 x 250 x 310 /sklejka/ 24-001-15 384,00 472,32

41 Ławeczka szatniowa 2000 x 300 x 400 /płyta meblowa/ 24-001-9 223,00 274,29

42 Ławeczka szatniowa 2000 x 300 x 400 /sklejka/ 24-001-13 402,00 494,46

43

295,00 362,85

44

375,00 461,25

45

358,00 440,34

46

447,00 549,81

47

349,00 429,27

48

205,00 252,15

49

356,00 437,88

50

402,00 494,46

51

402,00 494,46

52

447,00 549,81

53

351,00 431,73

54

447,00 549,81

Wieszak szatniowy ow 28-hakowy metalowy 24-001-81
Wieszak szatniowy składany konstrukcja spawana z kształtowników metalowych. Haki 
rozmieszczone po obu stronach wieszaka (2 x 14 haków).
Wymiary całkowite: 2000 x 600 x 1550 mm

Ławeczka szatniowa 1200 x 250 x 310 /płyta meblowa/ 24-001-12
Ławka korytarzowa szatniowa stelaż metalowy z rury kwadratowej, końce nóg zaślepione 
stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko - płyta meblowa zabezpieczona doklejką 
PCV.
Wymiary: 1200 x 250 x 310 mm

Ławeczka szatniowa 1200 x 250 x 310 /sklejka/ 24-001-16
Siedzisko wykonane ze sklejki, dostępne w kolorze naturalnym.

Ławeczka szkolna dl l-1000 24-001-63
Stelaż metalowy z rury kwadratowej 25x25 mm, końce nóg zaślepione stopkami z 
tworzywa sztucznego. Siedzisko – listwy drewniane.
Wymiary gabarytowe: 1000 x 350 x 440 mm
drewno: kolor naturalny 

Ławeczka szkolna dl l-1500 24-001-64
Wymiary gabarytowe: 1500 x 350 x 440 mm

Ławeczka szkolna dl-o l-1000 24-001-65
Stelaż metalowy z rury kwadratowej 25x25 mm, końce nóg zaślepione stopkami z 
tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie wykonane z listew drewnianych.
Wymiary gabarytowe: 1000 x 350 x 440/800 mm
Drewno: kolor naturalny 

Ławeczka szkolna dl-o l-1500 24-001-66
Wymiary gabarytowe: 1500 x 350 x 440/800 mm

Ławka korytarzowa relax ok l-1200 /listwy drewniane/ 24-001-44
Stelaż metalowy na bazie rury okrągłej Ø32. Końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa 
sztucznego. Siedzisko - listwy drewniane.
 Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 1200 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1130 x 310 x 410 mm

Ławka korytarzowa relax ok l-1200 /płyta meblowa/ 24-001-42
Siedzisko - płyta meblowa zabezpieczona doklejką PCV.
 Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 1200 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1130 x 300 x 400 mm

Ławka korytarzowa relax ok l-1200 /sklejka/ 24-001-43
Siedzisko - sklejka liściasta.
 Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 1200 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1130 x 300 x 400 mm

Ławka korytarzowa relax ok l-1500 /listwy drewniane/ 24-001-38
Siedzisko - listwy drewniane.
 Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 1500 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1430 x 310 x 410 mm

Ławka korytarzowa RELAX OK L-1500 /sklejka/ 24-001-37
Siedzisko - sklejka liściasta.
 
Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 1500 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1430 x 300 x 400 mm

 Ławka korytarzowa relax ok l-2000 /listwy drewniane/ 24-001-32
Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 2000 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1930 x 310 x 410 mm

Ławka korytarzowa relax ok l-2000 /płyta meblowa/ 24-001-30
Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 2000 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1930 x 300 x 400 mm

Ławka korytarzowa RELAX OK L-2000 /sklejka/ 24-001-31
Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 2000 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1930 x 300 x 400 mm
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56

447,00 549,81

57

659,00 810,57

58

215,00 264,45

59 Ławka relax plus kw l-1200 /sklejka/ 24-001-48 384,00 472,32

60

178,00 218,94

61 Ławka relax plus kw l-1200 bez oparcia /sklejka/ 24-001-52 312,00 383,76

62

295,00 362,85

63 509,00 626,07

64

250,00 307,50

65 Ławka relax plus kw l-2000 bez oparcia /sklejka/ 24-001-50 429,00 527,67

66

205,00 252,15

67 Ławka relax plus ok l-1200 /sklejka/  24-001-56 384,00 472,32

68

Ławka relax plus ok l-1200 bez oparcia /płyta meblowa/ 24-001-59 178,00 218,94

69

Ławka relax plus ok l-1200 bez oparcia /sklejka/ 24-001-60 312,00 383,76

70

Ławka relax plus ok l-2000 /płyta meblowa/ 24-001-53 295,00 362,85

71

Ławka relax plus ok l-2000 /sklejka/ 24-001-54 505,00 621,15

72

Ławka relax plus ok l-2000 bez oparcia /płyta meblowa/ 24-001-57 250,00 307,50

73

Ławka relax plus ok l-2000 bez oparcia /sklejka/ 24-001-58 429,00 527,67

74

559,00 687,57

75
824,00 1013,52

76

891,00 1095,93

77
1235,00 1519,05

Ławka korytarzowa z oparciem szkolna nysa-oki 3-os. 24-001-107
Ławka szkolna korytarzowa lub ławka do poczekalni stelaż metalowy na bazie rury 
prostokątnej 50x30 i okrągłej fi_25. Końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa 
sztucznego. Siedzisko i oparcia ze sklejki liściastej.
Wymiary gabarytowe: 1350 x 500 x 900 mm

Ławka korytarzowa z oparciem szkolna nysa-oki 5-os. 24-001-109
Wymiary gabarytowe: 2250 x 500 x 900 mm

Ławka relax plus kw l-1200 /płyta meblowa/ 24-001-47
Konstrukcja na stelażu metalowym z rury kwadratowej 20x20. Końce nóg zaślepione 
stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie wykonane z płyty meblowej 
zabezpieczonej doklejką PCV.
Wymiary gabarytowe: 1200 x 350 x 430/780 mm

Ławka relax plus kw l-1200 bez oparcia /płyta meblowa/ 24-001-51
Konstrukcja na stelażu metalowym z rury kwadratowej 20x20. Końce nóg zaślepione 
stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko z płyty meblowej zabezpieczonej 
Doklejką PCV.
Wymiary gabarytowe: 1200 x 350 x 430

Ławka relax plus kw l-2000 /płyta meblowa/ 24-001-45
Konstrukcja na stelażu metalowym z rury kwadratowej 20x20. Końce nóg zaślepione 
stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie wykonane z płyty meblowej 
zabezpieczonej doklejką PCV..
Wymiary gabarytowe: 2000 x 350 x 430/780 mm

Ławka relax plus kw l-2000 /sklejka/ 24-001-46

Ławka relax plus kw l-2000 bez oparcia /płyta meblowa/ 24-001-49
Konstrukcja na stelażu metalowym z rury kwadratowej 20x20. Końce nóg zaślepione 
stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko z płyty meblowej zabezpieczonej 
Doklejką PCV..
Wymiary gabarytowe: 2000 x 350 x 430

Ławka relax plus ok l-1200 /płyta meblowa/ 24-001-55
Konstrukcja na stelażu metalowym z rury okrągłej Ø25. Końce nóg zaślepione stopkami z 
tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie wykonane z płyty meblowej zabezpieczonej 
doklejką PCV.
Wymiary gabarytowe: 1200 x 350 x 430/780 mm

Ławka szatniowa dwustronna z wieszakiem 1200 x 600 x 1550/400 /płyta meblowa/ 
24-001-6
Konstrukcja metalowa z rury kwadratowej, końce nóg zaślepione stopkami z 
tworzywa sztucznego. Siedzisko, oparcie oraz listwa z hakami wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej zabezpieczonej doklejką PCV. Liczba haków: 7 

Ławka szatniowa dwustronna z wieszakiem 1200 x 600 x 1550/400 /sklejka/ 
24-001-8

Ławka szatniowa dwustronna z wieszakiem 2000 x 600 x 1550/400 /płyta meblowa/ 
24-001-5
Liczba haków: 13

Ławka szatniowa dwustronna z wieszakiem 2000 x 600 x 1550/400 /sklejka/ 
24-001-7
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78

334,00 410,82

79
481,00 591,63

80

558,00 686,34

81
800,00 984,00

82

241,00 296,43

83

581,00 714,63

Ławka szatniowa jednostronna z wieszakiem 1200 x 300 x 1550/400 /płyta 
meblowa/ 24-001-2
Konstrukcja metalowa z rury kwadratowej, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa 
sztucznego. Siedzisko, oparcie oraz listwa z hakami wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej zabezpieczonej doklejką PCV. Liczba haków: 7 .

Ławka szatniowa jednostronna z wieszakiem 1200 x 300 x 1550/400 /sklejka/
24-001-4

Ławka szatniowa jednostronna z wieszakiem 2000 x 300 x 1550/400 /płyta 
meblowa/ 24-001-1
Liczba haków: 13

Ławka szatniowa jednostronna z wieszakiem 2000 x 300 x 1550/400 /sklejka/
24-001-3

Ławka szkolna korytarzowa relax ok l-1500 / płyta meblowa / 24-001-36
Ławka szkona korytarzowa: stelaż metalowy na bazie rury okrągłej Ø32. Końce nóg 
zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko - płyta meblowa zabezpieczona 
doklejką PCV.
 
Wymiary całkowite (dług. x szer. x wys.): 1500 x 344 x 495 mm
Wymiary siedziska: (dług. x szer. x wys.): 1430 x 300 x 400 mm

Ławka szkolna nysa-oki 4-os. 24-001-108
Ławka szkolna korytarzowa z oparciem. Stelaż metalowy na bazie rury prostokątnej 
50x30 i okrągłej fi_25. Belka nośna siedziska dodatkowo wzmocniona trzecią nogą 
wyposażoną w regulator poziomu, wykonaną z kształtownika metalowego o profilu 
kwadratowym 30x30 mm.  
Końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcia ze sklejki 
liściastej.
Wymiary gabarytowe: 1800 x 500 x 900 mm
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