
 

 

  

Karta katalogowa  

Szafy wolnostojące Progress - 600mm, 800mm głębokości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka produktu 

Szafy stojące Progress charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, precyzyjnym 

wykonaniem, oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ciągle unowocześniana  

i dostosowywana dla potrzeb najnowszych technologii jest doskonale zoptymalizowana pod 

potrzeby użytkownika. Szafy dostępne są w wersji skręcanej oraz na życzenie klient również 

w wersji spawanej. 

 

Podstawowe cechy produktu 
 

• szafy przeznaczone do zastosowania wewnątrz pomieszczeń 

• oferowane w 25 standardowych wykonaniach 

• konstrukcja szaf w wersji skręcanej oraz spawanej (wg PN-EN ISO 3834-5:2015-08) 

• rozbudowany system konfiguracji: drzwi przeszklone, blaszane lub perforowane 40 i 75%, 

drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, blaszane lub perforowane 40 i 75%, osłony blaszane lub 

perforowane, możliwość zabudowy szeregowej. 

• szeroki zakres elementów wyposażenia dodatkowego: półki, panele wentylacyjne, listwy 

zasilające, organizery kabli (pionowe i poziome), zaślepki itp. Możliwość realizacji szaf w 

specjalnych konfiguracjach według potrzeby klienta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie: 
 

• najczęściej używane do instalacji okablowania strukturalnego  

• stworzone na bazie innowacyjnego projektu, konsekwentnie modyfikowane, aby w pełni 

sprostać najnowszym rozwiązaniom okablowania 

 

Specyfikacja techniczna produktu 
 

• 4 belki montażowe 19” z numeracją wysokości użytkowej i precyzyjną regulacją 

głębokości 

• przepusty kablowe w dachu i podłodze, możliwość zastosowania szczotek i filtrów 

przeciwpyłowych 

• standardowo dostarczana z cokołem 100mm z przepustem szczotkowym do 

wprowadzania kabli w tylnej ściance cokołu 

• drzwi przednie z szybką ze szkła hartowanego zgodnie z normą EN 12150-1 

• kąt otwarcia drzwi 180 stopni 

• metalowa klamka drzwi z przyciskiem otwierania 

• osłony boczne i tylna zdejmowane za pomocą zamków z kluczem, otwory perforacji w 

górnej części osłon 

• nośność 700 kg 

• aluminiowe trójniki łączące szkielet szafy co pozwala zwiększyć sztywność konstrukcji 

• szafa przystosowana do montażu uchwytów  transportowych do ponoszenia 

• podłoga przystosowana do montażu stopek poziomujących lub zestawu kół 

transportowych 

• malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005 

• standardowo szafa zmontowana, spakowana na palecie transportowej 

• możliwość dostarczenia szafy rozkręconej do samodzielnego montażu 

• opcjonalnie zestaw pionowych, zamykanych prowadnic kablowych w szafach o szerokości 

800 mm 

• możliwość doposażenia w akcesoria: panele wentylacyjne, półki itp. 



 

 

 

Informacja o numerze katalogowym 

 

Nr. kat. Nazwa produktu – Szafy o szerokości 600mm 

P6427 27U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 27U 600x400 (wys. z cokołem 1390 mm) - kolor szary RAL7035 

P6442 42U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 42U 600x400 (wys. z cokołem 2057 mm) - kolor szary RAL7035 

P6620 20U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 20U 600x600 (wys. z cokołem 1079 mm) - kolor szary RAL7035 

P6624 24U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 24U 600x600 (wys. z cokołem 1257 mm) - kolor szary RAL7035 

P6624 OF 24U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 24U 600x600 - bez drzwi i osłon - kolor szary RAL7035 

P6627 27U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 27U 600x600 (wys. z cokołem 1390 mm) - kolor szary RAL7035 

P6633 33U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 33U 600x600 (wys. z cokołem 1656 mm) - kolor szary RAL7035 

P6638 38U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 38U 600x600 (wys. z cokołem 1879 mm) - kolor szary RAL7035 

P6638 OF 38U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 38U 600x600 - bez drzwi i osłon - kolor szary RAL7035 

P6642 42U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 42U 600x600 (wys. z cokołem 2057 mm) - kolor szary RAL7035  

P6642WSSP 42U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 42U 600x600 (wys. z cokołem 2057 mm) konstrukcja spawana - 

kolor szary RAL7035 

P6647 47U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 47U 600x600 (wys. z cokołem 2279 mm) - kolor szary RAL7035 

 

P6820 20U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 20U 600x800 (wys. z cokołem 1079 mm) - kolor szary RAL7035 

P6824 24U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 24U 600x800 (wys. z cokołem 1257 mm) - kolor szary RAL7035 

P6833 33U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 33U 600x800 (wys. z cokołem 1656 mm) - kolor szary RAL7035 

P6838 38U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 38U 600x800 (wys. z cokołem 1879 mm) - kolor szary RAL7035 

P6842 42U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 42U 600x800 (wys. z cokołem 2057 mm) - kolor szary RAL7035  

P6847 47U SZAFA Progress o szer. 600 mm - 47U 600x800 (wys. z cokołem 2279 mm) - kolor szary RAL7035 

 

Nr. kat. Nazwa produktu – Szafy o szerokości 800mm 

P8633 33U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 33U 800x600 (wys. z cokołem 1656 mm) - kolor szary RAL7035 

P8638 38U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 38U 800x600 (wys. z cokołem 1879 mm) - kolor szary RAL7035 

P8642 42U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 42U 800x600 (wys. z cokołem 2057 mm) - kolor szary RAL7035 

P8647 47U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 47U 800x600 (wys. z cokołem 2279 mm) - kolor szary RAL7035 

P8824 24U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 24U 800x800 (wys. z cokołem 1257 mm) - kolor szary RAL7035 

P8833 33U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 33U 800x800 (wys. z cokołem 1656 mm) - kolor szary RAL7035 

P8833WSSP 33U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 33U 800x800 (wys. z cokołem 1656 mm) konstrukcja spawana - 

kolor szary RAL7035 

P8838 38U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 38U 800x800 (wys. z cokołem 1879 mm) - kolor szary RAL7035 

P8842 42U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 42U 800x800 (wys. z cokołem 2057 mm) - kolor szary RAL7035 

P8842WSSP 42U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 42U 800x800 (wys. z cokołem 2057 mm) konstrukcja spawana - 

kolor szary RAL7035 

P8847 47U SZAFA Progress o szer. 800 mm - 47U 800x800 (wys. z cokołem 2279 mm) - kolor szary RAL7035 


