
        REGAŁY 
        WARSZTATOWE

            POSIADASZ MAGAZYN Z NIEZLICZONĄ ILOŚCIĄ DROBNYCH CZĘŚCI , 
                              NAD KTÓRYMI CORAZ TRUDNIEJ ZAPANOWAĆ ?

            WYPOSAŻAJĄC WARSZTAT, SKLEP,  WARTO POMYŚLEĆ O MEBLACH, 
                              DZIĘKI KTÓRYM BĘDZIE PANOWAŁ PORZĄDEK.

             POSEGREGOWANE NARZĘDZIA, CZĘŚCI SPRAWIĄ,
                        ŻE PRACA  BĘDZIE WYGODNIEJSZA I PRZYJEMNIEJSZA.

CYNKLAK KONSTRUKCJE S.C.
R.REDNOWSKI, D.KLIMEK

UL. LEŚNA 36 
07-200 WYSZKÓW 

REGAŁY WARSZTATOWE : 608-574-647



                           ZESTAW WARSZTATOWY
PŁYTA STALOWA + 20 SZT. POJEMNIKÓW

• Płyta malowana proszkowo farbami strukturalnymi.
• Pojemniki odporne na uderzenia, wytrzymałe, z miejscem na etykietę.
• Idealna do przechowywania drobnych elementów.
• Produkt polski 

cena brutto 78,50 zł/kpl
transport : 20 zł za przedpłatą , 25 zł za pobraniem

 REGAŁ NAŚCIENNY/ STACJONARNY  
                                          2w1 + 15  SZT. POJEMNIKÓW

• Solidna i wytrzymała konstrukcja.                                                                             
• Stelaż malowany proszkowo farbami strukturalnymi.
• Pojemniki odporne na uderzenia,wytrzymałe z miejscem na etykietę.
• Możliwość wyjęcia dowolnego pojemnika w każdej chwili.
• Stelaż do zawieszenia na ścianę lub do samodzielnego postawienia.              
• Produkt polski                                                                                       cena brutto 230 zł/kpl

  transport : 20 zł za przedpłatą , 25 zł za pobraniem

WYMIARY Głębokość
PŁYTA 60cm 40cm 20cm

POJEMNIK 110mm 75mm 165mm

Szerokość  Wysokość 

WYMIARY Głębokość
PŁYTY 100 cm 60,5  cm 29 cm

POJEMNIKA 125 mm 155 mm 240 mm

Szerokość  Wysokość 



 REGAŁ NAŚCIENNY
+  27 SZT. POJEMNIKÓW

• Solidna i wytrzymała konstrukcja.                                                                             
• Stelaż malowany proszkowo farbami strukturalnymi.
• Pojemniki odporne na uderzenia,wytrzymałe z miejscem na etykietę.
• Możliwość wyjęcia dowolnego pojemnika w każdej chwili.
• Stelaż do zawieszenia na ścianę          
• Produkt polski                                                                                     cena brutto : 345 zł/kpl

 transport : 20 zł za przedpłatą , 25 zł za pobraniem  

REGAŁ NAŚCIENNY
+  32 SZT. POJEMNIKÓW

                                                              

cena brutto : 370 zł/kpl
transport : 20 zł za przedpłatą , 25 zł za pobraniem

 

WYMIARY Głębokość

STELAŻU 100 cm 87 cm 30 cm
POJEMNIKA

MAŁY 110 mm 75 mm 165 mm
ŚREDNI 155 mm 125 mm 240 mm

Szerokość  Wysokość 

WYMIARY Głębokość
STELAŻU 100 cm 105 cm 30 cm

POJEMNIKA
MAŁY 110 mm 75 mm 165 mm
ŚREDNI 155 mm 125 mm 240 mm

Szerokość  Wysokość 



REGAŁ NAŚCIENNY 
+ 63 SZT. POJEMNIKÓW

• Solidna i wytrzymała konstrukcja.                      
• Stelaż malowany proszkowo farbami 

strukturalnymi.
• Pojemniki odporne na uderzenia,wytrzymałe z 

miejscem na etykietę.
• Możliwość wyjęcia dowolnego pojemnika w 

każdej chwili.
• Stelaż do zawieszenia na ścianę          
• Produkt polski       

cena brutto : 438 zł/kpl
transport : 20 zł za przedpłatą , 25 zł za pobraniem

        REGAŁ STACJONARNY 
+ 50 SZT. POJEMNIKÓW

W skład kompletu pojemników wchodzi :
(szerokość, głębokość, wysokość)

7 pojemników małych (110/165/75 mm)
35 pojemników średnich (155/240/125 mm)
8 pojemników dużych ( 220/350/165 mm)

Max obciążenie małego pojemnika – 2,5 kg
Max obciążenie średniego pojemnika -  5 kg
Max obciążenie dużego pojemnika - 10 kg

Regały stacjonarne wysyłane są złożone na palecie. 
Należy założyć tylko pojemniki. 

Przy zamówieniu dwóch sztuk – TRANSPORT GRATIS

cena brutto : 925 zł/kpl
transport : 65 zł za przedpłatą , 95 zł za pobraniem

WYMIARY Głębokość
STELAŻU 100 cm 116,5 cm 20 cm

POJEMNIKA
MAŁY 110 mm 75 mm 165 mm

Szerokość  Wysokość 

WYMIARY Głębokość
STELAŻU 100 cm 180 cm 40 cm

Szerokość  Wysokość 



REGAŁ STACJONARNY 
+ 58 SZT. POJEMNIKÓW

 W skład kompletu wchodzą pojemniki:
(szerokość, głębokość, wysokość)

35 pojemników małych (110/165/75 mm)
15 pojemników średnich (155/240/125 mm)

8 pojemników dużych (220/350/165 mm)

Max obciążenie małego pojemnika – 2,5 kg
Max obciążenie średniego pojemnika -  5 kg
Max obciążenie dużego pojemnika - 10 kg

Regały stacjonarne wysyłane są złożone na palecie. 
Należy założyć tylko pojemniki. 

Przy zamówieniu dwóch sztuk – TRANSPORT GRATIS

cena brutto : 925 zł/kpl
transport : 65 zł za przedpłatą , 95 zł za pobraniem

REGAŁ STACJONARNY 
+ 33 SZT. POJEMNIKÓW

W skład kompletu pojemników wchodzi :
(szerokość, głębokość, wysokość)

5 pojemników średnich (155/240/125 mm)
28 pojemników dużych (220/350/165 mm)

Max obciążenie pojemnika średniego  5 kg.
Max obciążenie pojemnika dużego  10 kg. 

Regały stacjonarne wysyłane są złożone na palecie. 
Należy założyć tylko pojemniki. 

Przy zamówieniu dwóch sztuk – TRANSPORT GRATIS

cena brutto : 990 zł/kpl
transport : 65 zł za przedpłatą , 95 zł za pobraniem

WYMIARY Głębokość
STELAŻU 100 cm 160 cm 40 cm

Szerokość  Wysokość 

WYMIARY Głębokość
STELAŻU 100 cm 170 cm 40 cm

Szerokość  Wysokość 



REGAŁ STACJONARNY na kółkach
+ 100 SZT. POJEMNIKÓW

W skład kompletu pojemników wchodzi :
(szerokość, głębokość, wysokość)

14 pojemników małych (110/165/75 mm)
70 pojemników średnich (155/240/125 mm)
16 pojemników dużych (220/350/165 mm)

Max obciążenie pojemnika małego 2,5 kg.
Max obciążenie pojemnika średniego 5 kg.
Max obciążenie pojemnika dużego 10 kg. 

Regały stacjonarne wysyłane są złożone na palecie. 
Należy założyć tylko pojemniki. 

cena brutto : 2100 zł/kpl
transport : 65 zł za przedpłatą , 95 zł za pobraniem

REGAŁ STACJONARNY na kółkach
+ 100 SZT. POJEMNIKÓW

W skład kompletu pojemników wchodzi :
(szerokość, głębokość, wysokość)

100 pojemników średnich (155/240/125 mm)

Max obciążenie pojemnika średniego 5 kg.

Regały stacjonarne wysyłane są złożone na palecie. 
Należy założyć tylko pojemniki. 

cena brutto : 1950 zł/kpl
transport : 65 zł za przedpłatą , 95 zł za pobraniem

WYMIARY Głębokość
STELAŻU 100 cm 190 cm 40 cm

Szerokość  Wysokość 

WYMIARY Głębokość
STELAŻU 100 cm 190 cm 40 cm

Szerokość  Wysokość 




