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Gabloty, szafy metalowe
http://www.metalica.com.pl

Zajmujemy się wyposażaniem firm, urzędów, obiektów sportowych itp. w metalowe meble. W naszej ofercie
znajdziecie państwo metalowe szafy aktowe oraz szafki BHP do wyposażenia pomieszczeń socjalnych (szatni
pracowniczych) w zakładach pracy. Na stronie internetowej prezentujemy metalowe szafki ubraniowe bhp z
przegrodą oraz bez przegrody w komorze ubraniowej, szafy metalowe typu L oraz szafy skrytkowe. Ponadto
posiadamy w ofercie metalowe szafy aktowe z atestem do przechowywania dokumentów tajnych, ściśle
tajnych i poufnych oraz metalowe szafy aktowe bez atestów do przechowywania innych dokumentów.
Kolejna grupa produktów, którą z czystym sumieniem polecamy (wysoka jakość w bardzo dobrej cenie), to
gabloty ogłoszeniowe. Posiadamy w ofercie gabloty ogłoszeniowe wewnętrzne naścienne oraz gabloty
zewnętrzne wolnostojące oraz naścienne. Standardowo oferujemy gabloty w dziesięciu rozmiarach, ale na
zamówienie możemy wykonać gabloty ogłoszeniowe w rozmiarze podanym przez klienta (oczywiście w
granicach rozsądku oraz wytrzymałości konstrukcyjnych materiałów). Konstrukcja gabloty wykonana jest z
profili aluminiowych, drzwi ze szkła akrylowego lub naturalnego oprawionego w profil aluminiowy. Nasze
gabloty ogłoszeniowe otwierane są na bok, do góry lub posiadają drzwi przesuwne. Gabloty zamykane są
zamkami patentowymi. Gabloty zewnętrzne zabezpieczone są uszczelką przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Ze względu na wilgoć w powietrzu oraz ujemne temperatury zimą gabloty zewnętrzne
wyposażone są w magnetyczną tablicę do mocowania dokumentów. Tablice korkowe, tekstylne oraz
magnetyczne oferujemy w gablotach wewnętrznych.
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