
ST
OŁ

Y

meble szkolne

stół uczniowski CHEMIK 3-OSOBOWY
pupil’s table THE CHEMIST 3-PERSONS

Wykonanie: Stelaż wykonany z profilu stalowego 40 x 40 x 1,5 mm 
(nogi), 25 x 25 x 1,5 (wieniec), 20 x 20 x 1,5 (stależ nadstawki), 
spawany i malowany farbą proszkową. Blat stołu i nadstawki 
wykonany z płyty CDF 12 mm laminowanej, odpornej na wilgoć 
o podwyższonej ścieralności. Blenda wykonana z płyty wiórowej 
18 mm, oklejona obrzeżem ABS. 
Construction: Frame made of steel tube 40 x 40 x 1,5 mm (legs), 
25 x 25 x 1,5 mm (wreath), 20 x 20 x 1,5 mm (rack frame) welded 
and power spray painted. Top made of laminated chipboard CDF 
12 mm resistant to moisture and increasead abrasivess. Blende 
made of 18 mm, laminated chipboard, PCV 2 mm. 

Wykonanie: Podstawa (pięcionóg) metalowa na stopkach lub kół-
kach, kolumna wykonana z rury stalowej ø 50 mm, malowana farbą 
proszkową. Siedzisko taboretu wykonane ze sklejki 15 mm, malowane 
lakierem akrylowym. Regulacja wysokości na śrubie.
Construction: Five-legged metal base on feet or rollers, column 
made of steel tube ø 50 mm, powder spray painted. Seat made of 
8 mm plywood. Either acryl painted or upholstered. Height adjust-
ment on the screw.

Wykonanie: Stelaż wykonany z profilu stalowego 25 x 25 x 1,5 mm, 
spawanego i malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.
Construction: Frame made of steel tube ø 20 x 1,5 mm, and ø 25 x 
1,5 mm, bent or welded, powder spray painted. Top made of 18 mm 
laminated chipboard PCV 2 mm edge.

stół uczniowski SB 3-OSOBOWY
pupil’s table SB 3-PERSONS

Nr A B H
6 500 1800 760 16,4 kg
7 500 1800 820 16,5 kg

Nr A B H
6 500 1800 760 20,4 kg
7 500 1800 820 20,5 kg
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A B H
620 620 450 8 kg
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TABORET OBROTOWY SB 

CHEMIK SB 3-OSOBOWY



meble szkolne

stół nauczycielski CHEMIK
teacher’s table THE CHEMIST

Wykonanie: Stelaż wykonany z profilu stalowego 40 x 40 x 1,5 mm 
(nogi), 25 x 25 x 1,5 (wieniec), 20 x 20 x 1,5 (stależ nadstawki), 
spawany i malowany farbą proszkową. Blat stołu i nadstawki 
wykonany z płyty CDF 12 mm laminowanej, odpornej na wilgoć 
o podwyższonej ścieralności. Obudowa dolna wykonana z płyty 
wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, oklejona obrzeżem 
ABS. 
Korpusy kontenerów, wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
18 mm montowane za pomocą kołków i śrub. Drzwi zawieszane 
na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach 
półki stałe lub ruchome. Szuflady zawieszone na prowadnicach 
rolkowych zamykane zamkiem centralnym. 
Construction: Frame made of steel tube 40 x 40 x 1,5 mm, 20 x 
20 x 1,5 mm (rack frame) welded and power spray painted. Top 
made of laminated chipboard CDF 12 mm resistant to moisture 
and increasead abrasivess. Blende made of 18mm, laminated 
chipboard, PCV 2 mm. Containers made of laminated chipboard 
18 mm, door with lock. Drawers suspended of rollers, central 
locking.

Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty 
wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za 
pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowa-
nej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane 
na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. Szuflada zawie-
szona na prowadnicach rolkowych. 
Construction: Bodies of all units made of 18 mm laminated 
chipboard – for DYI fixing with bolts and screws. Rear wall made 
of board, HDF varnished. Door hung on box hinges, with locks. 
Inside: stationary or movable shelves. 

Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty 
wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za 
pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowa-
nej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane 
na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. W segmencie 
witryna oszklona. 
Construction: Bodies of all units made of 18 mm laminated 
chipboard – for DYI fixing with bolts and screws. Rear wall made 
of board, HDF varnished. Door hung on box hinges, with locks. 
Inside: stationary or movable shelves. In unit a glass cabinet.

A B H
650 1400 820 20,5 kg
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zestaw segmentów szkolnych  
GLOBUS - CHEMIK
set of school furniture units GLOBUS - THE CHEMIST 

Nr A B H
Sa 450 800 1900 57 kg
Sc 450 800 1900 57 kg
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CHEMIK GLOBUS - CHEMIK


