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1. Regał metalowy jednostronny
Regał metalowy jednostronny, wys. 2.1 m, szer. 0.9 m, gł. 0.37 m. 
Jednostka wyposażona w 7 półek metalowych o gł. 24 cm. Każda półka mocowana na 
metalowych boczkach. Całość zakładana na perforowany stelaż składający się z 2 nóg 
jednostronnych oraz 3 łączników. Perforacja umożliwiająca szybką i beznarzędziową 
regulację półek co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w 
stopki poziomujące o zakresie regulacji 0-3 cm. Wszystkie elementy malowane 
proszkowo.

2 0 2 4

2. Regał metalowy jednostronny
Regał metalowy jednostronny, wys. 1,8 m, szer. 0.9 m, gł. 0.37 m. 
Jednostka wyposażona w 6 półek metalowych o gł. 24 cm. Każda półka mocowana na 
metalowych boczkach. Całość zakładana na perforowany stelaż składający się z 2 nóg 
jednostronnych oraz 3 łączników. Perforacja umożliwiająca szybką i beznarzędziową 
regulację półek co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w 
stopki poziomujące o zakresie regulacji 0-3 cm. Wszystkie elementy malowane 
proszkowo. 

0 2 0 2

3. Dostawka metalowa jednostronna,
 wys. 2.1 m, szer. 0.9 m, gł. 0.37 m. 
Jednostka przeznaczona do połączeń szeregowych, wyposażona w 7 półek 
metalowych o gł. 24 cm. Każda półka mocowana na metalowych boczkach. Całość zakładana 
na perforowany stelaż składający się z 1 nogi jednostronnej oraz 3 łączników. Perforacja 
umożliwiająca szybką i beznarzędziową regulację półek 
co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w stopki poziomujące o zakresie 
regulacji 0-3 cm. Wszystkie elementy malowane proszkowo. 
w kolorze
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4. Dostawka metalowa jednostronna,
 wys. 1,8 m, szer. 0.9 m, gł. 0.37 m. 
Jednostka przeznaczona do połączeń szeregowych, wyposażona w 6 półek 
metalowych o gł. 24 cm. Każda półka mocowana na metalowych boczkach. Całość zakładana 
na perforowany stelaż składający się z 1 nogi jednostronnej oraz 3 łączników. Perforacja 
umożliwiająca szybką i beznarzędziową regulację półek 
co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w stopki poziomujące o zakresie 
regulacji 0-3 cm. Wszystkie elementy malowane proszkowo. 

0 1 0 1

5. Regał metalowy dwustronny,
 wys. 2.1 m, szer. 0.9 m, gł. 0.58 m. Jednostka wyposażona w 14 półek metalowych o gł. 24 
cm. Każda półka mocowana na metalowych boczkach. Całość zakładana na perforowany 
stelaż składający się z 2 nóg dwustronnych oraz 6 łączników. Perforacja umożliwiająca 
szybką i beznarzędziową regulację półek co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w stopki 
poziomujące o zakresie regulacji 0-3 cm. Wszystkie elementy malowane proszkowo. 

0 0 1 1

6. Dostawka metalowa dwustronna, 
wys. 2.1 m, szer. 0.9 m, gł. 0.58 m. Jednostka przeznaczona do połączeń szeregowych, 
wyposażona w 14 półek metalowych o gł. 24 cm. Każda półka mocowana na metalowych 
boczkach. Całość zakładana na perforowany stelaż składający się z 1 nogi dwustronnej oraz 6 
łączników. Perforacja umożliwiająca szybką i beznarzędziową regulację półek 
co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w stopki poziomujące o zakresie regulacji 0-3 cm. 
Wszystkie elementy malowane proszkowo.

1 0 2 3

7. Dostawka metalowa dwustronna, 
wys. 1,8 m, szer. 0.9 m, gł. 0.58 m. Jednostka przeznaczona do połączeń szeregowych, 
wyposażona w 12 półek metalowych o gł. 24 cm. Każda półka mocowana na metalowych 
boczkach. Całość zakładana na perforowany stelaż składający się z 1 nogi dwustronnej oraz 6 

0 1 0 1
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łączników. Perforacja umożliwiająca szybką i beznarzędziową regulację półek 
co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w stopki poziomujące o zakresie regulacji 0-3 cm. 
Wszystkie elementy malowane proszkowo.

8. Regał metalowy jednostronny
1. Regał metalowy jednostronny, wys. 2,70 m, szer. 0.9 m, gł. 0.37 m. 
Jednostka wyposażona w 9 półek metalowych o gł. 24 cm. Każda półka mocowana na 
metalowych boczkach. Całość zakładana na perforowany stelaż składający się z 2 nóg 
jednostronnych oraz 3 łączników. Perforacja umożliwiająca szybką i beznarzędziową 
regulację półek co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w 
stopki poziomujące o zakresie regulacji 0-3 cm. Wszystkie elementy malowane 
proszkowo. 

0 0 1 1

9. Dostawka metalowa jednostronna,
 wys. 2,7 m, szer. 0.9 m, gł. 0.37 m. 
Jednostka przeznaczona do połączeń szeregowych, wyposażona w 9 półek metalowych o gł. 
24 cm. Każda półka mocowana na metalowych boczkach. Całość zakładana na perforowany 
stelaż składający się z 1 nogi jednostronnej oraz 3 łączników. Perforacja umożliwiająca 
szybką i beznarzędziową regulację półek 
co 5 cm. Każda jednostka wyposażona w stopki poziomujące o zakresie 
regulacji 0-3 cm. Wszystkie elementy malowane proszkowo. 

0 0 2 2
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