Model:

Zalety szafy SARA:

SARA 4 ECO DESIGN

Zalety

inspirowany naturą wzór imitujący
drewno świetnie sprawdzi
się w stylowych wnętrzach;

design
zainspirowany naturą
duża pojemność przy
niewielkim rozmiarze

1320 mm

dzięki niewielkim wymiarom szafka
kartotekowa sprawdzi się nawet
w najmniejszych gabinetach;

Kolory

bezpieczeństwa dokumentów chroni
ryglowany zamek - szafa spełnia
wymagania RODO;
4 pojemne, wytrzymałe szuflady pomieszczą
dużą liczbę dokumentów – aż do 40 kg;
system zabezpieczenia, który uniemożliwia
jednoczesne wysunięcie więcej niż jednej
szuflady. Dzięki temu szafka nie przewróci
się pod wpływem ciężaru dokumentów;
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ruchomy drążek, którego pozycję
można dostosować do rozmiaru
wieszanych w szufladzie folderów / akt;

620 m

m

SARA to nasza bestsellerowa szafka kartotekowa, dzięki
której z łatwością można zapewnić strukturę i bezpieczeństwo
przechowywanych dokumentów oraz akt osobowych,
zgodnie z rozporządzeniem RODO z 2018 roku.
Szafa została wyposażona w przemyślane rozwiązania
konstrukcyjne, które zapewniają wygodne, bezpieczne i dyskretne
korzystanie z niej we wszelkiego typu biurach i gabinetach.
Występuje w 3 rozmiarach: z 3,4 i 5 szufladami. Teraz SARA
wygląda jeszcze bardziej stylowo. Jest ona dostępna w dwóch
nowych kolorach: orzech oraz dąb sonoma.

Opis
Kolor:

biały - dąb sonoma,
antracyt- orzech

Liczba szuflad:

4

Rozmiar:

1320x460x620mm

Materiał:

stal malowana
proszkowo

Waga szafy: 42kg

W zestawie:

śruby do montażu, 2
klucze, 4 szuflady, 4
relingi do wieszania
teczek z aktami

Grubość stali:

0.6mm

Gwarancja:

6 lat

Atest:

PZH

Do jakich
pomieszczeń
biura rachunkowe i
działy księgowości

sekretariaty,
dziekanaty
szpitale, kliniki,
gabinety lekarskie,
przychodnie

policja,
straż miejska
spółdzielnie,
wspólnoty
mieszkaniowe

system zabezpieczający
przed przewróceniem

dokumenty można rozmieścić wg. własnego
klucza i oznaczyć odpowiednio wizytownik
na każdej z szuflad;
dzięki solidnym prowadnicom szuflady
otwierają się płynnie i cicho;
prosty, szybki montaż

dopasowanie szuflady
do rozmiaru akt: A4 / F4
40kg

duży udźwig szuflady – 40kg

Wymiary szuflady:
Głębokość: 51 cm
Wysokość: 25 cm
Szerokość wewnątrz: 38cm

