
Szafa NIERDZEWNA
wymiary: 1000 x 500 x 2000 H [mm]

grubość blachy
półek 1,0 mm

stal nierdzewna
AISI 304



szafy
metalowe
Na lata

Metalowa szafa zbudowana bez 
kompromisów. Stal nierdzewna 
wysokiej jakości AISI 304 
sprawdzi się podczas 
wieloletniego użytkowania.

Szafa
ze stali nierdzewnej
wysokiej jakości AISI 304

Piekarnie i cukiernie

Lokale gastronomiczne

Zakłady przetwórstwa spożywczego

Laboratoria badawcze

Szpitale

Kuchnie domowe
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regulowane stopy
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max
150 mm

2000 m
m

500 mm
1000 mm



materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 304

kolor: stalowy inox

grubość blachy: półki 1,0 mm, poszycie 0,8 mm

półki osadzone na mocnych wspornikach

regulacja półki co 80 mm, bez użycia narzędzi

w szafie znajduje się 18 gniazd do regulacji położenia półek

3 półki w zestawie

grubość półki 40 mm

regulowane nóżki umożliwiają wypoziomowanie szafy do 30 mm

wymiary zewnętrzne: 1000 x 500 x 2000 H [mm]

wymiary wewnętrzne: 400 x 920 mm

wysokość nóżek 120 mm

nośność półki: do 70 kg równomiernie rozłożonej masy

waga całkowita szafy: 81,5 kg

szafa wysyłana w całości
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Stal nierdzewna AISI 304 z której wykonana jest nasza szafa,  jest 
łatwa w utrzymaniu czystości. Nie pochłania wilgoci, dzięki 
czemu jest odporna na korozję, większość rozpuszczalników i 
chemikaliów organicznych. Nie pochłania zapachów. 
Nieporowaty materiał jest odporny na bakterie i zarazki 
zdecydowanie bardziej niż drewno lub plastik. Jest to główna 
cecha, dla której szafy ze stali nierdzewnej są powszechnie 
stosowane w  gastronomii, piekarniach, cukierniach, restauracjach 
i innych zakładach przetwórstwa spożywczego. 

nośność półki
MAX 70 kg

grubość blachy
półek 1,0 mm

grubość blachy
poszycia 0,8 mm

ilość półek
3

stal nierdzewna
AISI 304

waga całkowita
81,5 kg

wymiar zewnętrzne
1000 x 500 x 2000 H [mm]

Charakterystyka:

Szafa nierdzewna 1000 x 500 x 2000 H [mm]

regulacja półki co 80 mm regulowane nogi do 30 mm solidna konstrukcja podwójne poszycie drzwi

* opcje: dodatkowa półka, zamek 
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Lider w branży

MECH-MASZ Szczeciński
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k

Jaroszewo 80

88-400 ŻNIN

POLAND

tel.: +48 (52) 302 00 73

tel.2: +48 (52) 303 12 38

tel.3: +48 (52) 303 12 39

mechmasz@mech-masz.com.pl
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