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 Szafy na dokumenty niejawne 

• Szafy stalowe klasy A przeznaczone do przechowywania dokumentów niejawnych 

• Szafy na dokumenty niejawne posiadają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

• Przystosowane do przechowywania dokumentacji w segregatorach oraz luzem  

• Szafy wykonane są z blachy o grubości 1,0mm 

• Drzwi szafy ryglowane w kilku punktach (3-5 w zależności od wielkości) 

• Drzwi wyposażone w kołki i miseczkę do plombowania 

• Szafy posiadają dwa otwory w dnie do zamocowania do podłogi 

• Półki o nośności 50kg przestawiane co 90mm 

• Szafy posadowione na stopkach stałych 

• Szafy malowane są trwałymi farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) 

• Zamykane zamkiem kluczowym mechanicznym klasy A (wg normy EN 1300) Typ 2, zabezpieczonym przed 

przewierceniem 

• Wykonanie szaf zgodne z: 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego 

stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych 

- Rozporządzeniem Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2011 r. 

- Rozporządzeniem Nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

• Zgodność z rozporządzeniem jest potwierdzona Certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

 

• Klamka szafy wraz z zamkiem • Tabliczka znamionowa szafy (przykładowa)  

 
· wygodna, przekręcana klamka 
· oddzielny zamek 

 
· 
 
 

 

 

• Akcesoria do szafek na dokumenty niejawne 

• Ramka na etykiety   

 
· wykonana z przeźroczystego tworzywa 
· naklejana (samoprzylepna) 

 
· 
 
 
 

 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Szafy%20aktowe%20standard/szafy_certyfikat_imp_1.jpg
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• Poświadczenia i normy 

• Produkt polski •  Producent • Normy 
• Certyfikat IMP 

 

 

 
 

 
 

  

• Kolorystyka szaf stalowych na dokumenty niejawne 

· Korpus, drzwi i półki szafy 

     
Szary jasny RAL 
7035 

Kremowy beżowy 
RAL1015 

Niebieski 
RAL5010 

Turkusowy ciemny 
RAL6033 

Czarny głęboki 
RAL9005 

     

     
RAL9005 
Czarny 

Pomarańczowy 
RAL2011 

Czerwony  
RAL3020 

Szary beżowy 
RAL7032 

Brązowy czekoladowy 
RAL8017 

 

 

 

   

Biały czysty 
 RAL9010 

 
   

· niektóre kolory z dopłatą 

 

 Szafka na dokumenty niejawne , jednoskrzydłowa, 70cm 

 
 
 
               
 
  

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 700h x 500 x 500mm 

Szafa z drzwiami jednoskrzydłowymi 

Ilość półek 1 szt. 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
http://www.meble-warsztatowe.pl/img/RAL7035(1).jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL1015(kremowo-bezowy).jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL5010.jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL6033(turkusowy%20ciemny).jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL9005(czarny%20gleboki).jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL2011(pomaranczowy%20gleboki).jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL3020(czerwien%20kubanska).jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL7032(szary%20bezowy).jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL8017(brazowy%20czekoladowy).jpg
https://dh.prymat24.pl/data_files/wysiwyg/MEBLE%20METALOWE%20BIUROWE/Kolorystyka/RAL9010(bialy%20czysty).jpg
https://www.prymat24.pl/images/produkt/jpg/541_3/0/0/Szafa-wzmocniona-MONA-jednoskrzydlowa-70cm.jpg?rand=6
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Pojemność szafy 1 rząd segregatorów 

Ciężar szafy 27,0 kg 

Kod produktu 01-131 

 

 Szafa na dokumenty niejawne, jednoskrzydłowa, 150cm 

 
 
 
               
 
  

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1500h x 700 x 500mm 

Szafa z drzwiami jednoskrzydłowymi 

Ilość półek 3 szt. 

Pojemność szafy 3 rzędy segregatorów 

Ciężar szafy 56,5 kg 

Kod produktu 01-132 

 

 Szafa na dokumenty niejawne , jednoskrzydłowa, 192cm 

 
 
 
               
 
  

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 
                                                                                                                                                                       str. 4. 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1920h x 700 x 420mm 

Szafa z drzwiami jednoskrzydłowymi 

Ilość półek 4 szt. 

Pojemność szafy 5 rzędów segregatorów 

Ciężar szafy 61,0 kg 

Kod produktu 01-133 

 

 Szafka na dokumenty niejawne , dwuskrzydłowa, 50cm 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 500h x 900 x 420mm 

Szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi 

Pojemność szafy 1 rząd segregatorów 

Ciężar szafy 20,0 kg 

Kod produktu 01-134 

 

 

 Szafa na dokumenty niejawne, dwuskrzydłowa, 122cm 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1220h x 900 x 420mm 

Szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi 

Ilość półek 2 szt. 

Pojemność szafy 3 rzędy segregatorów 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 
                                                                                                                                                                       str. 5. 

Ciężar szafy 49,5 kg 

Kod produktu 01-135 

 

 

 Szafa na dokumenty niejawne, dwuskrzydłowa, 192cm 

 
 
 
               
 
  

 

 

 

Wymiary gabarytowe szafy (wys. x szer. x głęb.) 1920h x 900 x 420mm 

Szafa z drzwiami dwuskrzydłowymi 

Ilość półek 4 szt. 

Pojemność szafy 5 rzędy segregatorów 

Ciężar szafy 77,5 kg 

Kod produktu 01-136 

 
 

 Ramka samoprzylepna na etykiety 

 
 
  

 

 
 

Wymiary (wys. x szer.) 28 x 80mm 

Wykonana z przeźroczystego polipropylenu 

Posiada naniesiony pasek kleju 

Kod produktu 01-265 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
https://www.prymat24.pl/images/produkt/jpg/542_0/0/0/Szafa-wzmocniona-MONA1922RM-dwuskrzydlowa-192cm.jpg?rand=6


 PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego                     www.zaopatrzenie.com.pl 

 
                                                                                                                                                                       str. 6. 

 
 

 
 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
mailto:handel@prymat.com
http://www.prymat.com/

