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CENNIK SPRZEDAŻY SZAFEK SKRYTKOWYCH DO DYSTRYBUCJI ODZIEŻY

Zdjęcia szafek Opis i nazwa szafek
Cena sprzedaży 
netto w złotych

VAT 23%

SZAFA  K1

Szafa przeznaczona do przechowywania czystej 
i brudnej odzieży. Wykonana jest z blachy 
stalowej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, 
w której osadzane są drzwiczki skrytek jest 
wykonana z blachy gr. 2,0 mm. 
Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem.
Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia
główna rama z centralnie zamontowanym
zamkiem.

Wymiary podane w mm.:

wys./szer./gł.
1900 x 1225 x 500

         2000 zł

SZAFA  K2

Szafa przeznaczona do przechowywania 
czystych ubrań. Wykonana jest z blachy 
stalowej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, 
w której osadzane są drzwiczki skrytek jest 
wykonana z blachy gr. 2,0 mm. 
Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem.
Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia
główna rama z centralnie zamontowanym
zamkiem.

Wymiary podane w mm.:

wys./szer./gł.
1900 x 820 x 500

         1580 zł

SZAFA  K3

Szafa przeznaczona do przechowywania czystej 
i brudnej odzieży. Wykonana jest z blachy 
stalowej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, 
w której osadzane są drzwiczki skrytek jest 
wykonana z blachy gr. 2,0 mm. 
Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem.
Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia
główna rama z centralnie zamontowanym
zamkiem.

Wymiary podane w mm.:

wys./szer./gł.
1900 x 840 x 500

         1300 zł



Zdjęcia szafek Opis i nazwa szafek
Cena wynajmu 

(netto w złotych 
na 1 m-c) 
VAT 23%

SZAFA  K4

Szafa przeznaczona do przechowywania 
czystych ubrań. Wykonana jest z blachy 
stalowej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Rama drzwi, 
w której osadzane są drzwiczki skrytek jest 
wykonana z blachy gr. 2,0 mm. 
Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem.
Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia
główna rama z centralnie zamontowanym
zamkiem.

Wymiary podane w mm.:

wys./szer./gł.
1900 x 435 x 500

          870 zł

SZAFA  K5

Szafa przeznaczona do przechowywania 
brudnej odzieży. Wykonana jest z blachy 
stalowej o grubości 0,8 – 1,0 mm. Nad 
centralnie ryglowanymi drzwiami znajduje się 
skośna wrzutnia. Wewnątrz szafki umieszczony 
jest worek, do którego bezpośrednio trafiają 
brudne ubrania. Po otwarciu drzwi worek 
można bez problemu wyjąć i przekazać do 
pralni.

Wymiary podane w mm.:

wys./szer./gł.
1900 x 425 x 500

          420 zł

Warunki dostawy szafek do Państwa firmy pozostają do uzgodnienia.

W razie wszelkich ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

tel.: (061) 843 90 38 e-mail: mb@  asap.com.pl  
fax: (061) 847 16 06 e-mail: biuro@asap.com.pl
tel: +48 602 134 131
tel: +48 665 950 700
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