


Prečo KOV?

Výhody kovového nábytku

Oceľový plech vďaka svojej chladnej elegancii a pevnosti garantuje dlhú životnosť, 

hygienu a kvalitu, vďaka čomu dokážeme vyhovieť náročným požiadavkám našich 

partnerov. Kov zabezpečuje veľkú variabilitu, rôzne možnosti využitia a preto 

našim cieľom je čo najviac využiť možnosti skryté v oceli.

Dlhá životnosť
Kovový nábytok fi rmy ABAmet® sa vyrába z prvotriedneho oceľového plechu 

s hrúbkou 0,6 až 1 mm a masívnymi pántmi. Vďaka tomu sa nemôže stať, 

že spadnú alebo sa posunú pánty dverí a dvere budú visieť. Preto kovové 

skrine zaručujú ekonomickejšie riešenie, ako drevené.

Držia si svoju hodnotu
Kvôli zmene počtu zamestnancov alebo modernizácii sa užívatelia kovových 

skríň často menia. Vďaka dlhej životnosti si kovový nábytok drží svoju 

hodnotu, navyše ako jediní ponúkame doživotnú záruku odkúpenia nami 

dodaných kovových skríň, v závislosti od ich stavu.

Hygienické
Kovové skrine sú z pohľadu hygieny vhodnejšie ako drevené. Ľahšie 

sa udržiavajú, môžu sa jednoducho utrieť suchou alebo mokrou handrou, 

kým v prípade dreveného nábytku sa z povrchu alebo otvorov odstraňuje 

špina ťažšie. Nie náhodou je aj v rámci systému HACCP používanie 

kovových skríň povinnosťou.

Nehorľavé
Kovové skrine sa vyrábajú z nehorľavého oceľového plechu prvej triedy.

Vďaka tomu zaručujú spoľahlivosť a kvalitu v každej situácii.

Môžu sa premiestňovať, opravovať
Kovové skrine môžete ľahko premiestniť bez poškodenia, manipulácia s nimi 

je jednoduchá. Prípadné mechanické poškodenia sa môžu rýchlo opraviť. 

U nás máte istotu, že Vám dodáme náhradné diely k skriniam aj v budúcnosti.
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Skriňa naša každodenná

Náš ABAmet TÍM

Kovová skriňa naša každodenná – ktorá nás ticho sprevádza 

všetkými dôležitými momentmi života. V pôrodnej sále, keď 

sa narodíme, v škôlke, keď začíname objavovať svet, v škole, 

keď musíme čeliť veľkým výzvam, alebo v dospelosti, keď 

relaxujeme, ale aj keď musíme prijať dôležité rozhodnutia. 

Stretneme sa s nimi na kúpaliskách, vo fi tness centre, práci, 

kanceláriách, aj na dovolenkách.

Sprevádzajú nás celým životom bez toho, aby sme im 

venovali príliš veľa pozornosti. Pre nás však skrine, regály, stoly 

a stoličky znamenajú oveľa viac ako len kúsok nábytku. Máme 

radi produkty, ktoré Vám ponúkame, uľahčujú Váš každodenný 

život, a poskytujú trocha pohodlia počas každodennej rutiny. 

Do našich šatníkových skríň si ukladajú svoje veci pedagógovia, 

ktorí učia naše deti, lekári, ktorí nás a našich blízkych liečia, 

policajti, požiarnici a vojaci, ktorí nás chránia, ale aj výskumníci, 

montéri, kozmonauti, jednoducho každý!

Vážime si našich partnerov, preto neustále zdokonaľujeme 

naše služby a dbáme na to, aby sme poskytovali kvalitné, 

praktické a fi nančne dostupné produkty. Našim prvoradým 

cieľom je zabezpečiť, aby naše produkty vyhovovali Vašim 

osobitným požiadavkám. Chceme Vás odbremeniť od ťažkostí 

a preto ku každému partnerovi pristupujeme individuálne. 

Tak, ako naše skrine Vás prevádzajú celým životom, aj my 

budeme s Vami počas celého obdobia od plánovania až po 

dodávku a aj ďalej.

Preštudujte si, prosím, náš katalóg a vyberte si zo širokej 

ponuky produktov. Ak v ňom náhodou nenájdete to, čo hľadáte, 

neváhajte nás kontaktovať. Sme pripravení Vám ponúknuť 

produkty aj na mieru, presne podľa Vašich predstáv. Budeme 

radi, ak sa aj Vy stanete našim spokojným zákazníkom.
Krisztián Forró
konateľ fi rmy
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8 ŠATŇA

# ŠATNÍKOVÉ SKRINE 

# ŠATNÍKOVÉ LAVICE

# PRÍSLUŠENSTVO 

# ZÁMKY 

# DOPLNKY 

# BEZPEČNOSTNÉ SKRINKY

# JEDÁLENSKÉ STOLY 

# JEDÁLENSKÉ STOLIČKY

# NOČNÉ STOLÍKY

# STOLÍKY NA INŠTRUMENTY

# SKRINE NA LEKÁRSKE POTREBY

# LEHÁTKA A POSTELE

# LAVICE DO ČAKÁRNE

# PRACOVNÉ STOLY 

# DIELENSKÉ KONTAJNERY 

# SKLADOVACIE SKRINE 

# MULTIFUNKČNÉ SKRINE 

# PRIEMYSELNÉ STOLIČKY 

# VOZÍKY

# TREZORY NA ZBRANE

# BEZPEČNOSTNÉ SEJFY

# KANCELÁRSKE SKRINE 

# ARCHIVAČNÉ SKRINE 

# KARTOTÉKOVÉ SKRINKY 

# PROTIPOŽIARNE SKRINE

36 DIELŇA

72 BEZPEČNOSTNÉ   
     TREZORY & SEJFY

34 JEDÁLEŇ

64 ZDRAVOTNÍCTVO54 KANCELÁRIA

OBSAH
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH.

• bezplatné poradenstvo

• ochotný prístup

• nepretržitá služba pre zákazníkov

• nezáväzné cenové ponuky na mieru

• montážne výkresy, modelovanie

• osobné stretnutia

• bezplatné zameranie na mieste

• profesionálna doprava

• nastavenie a montáž na mieste

• poskytovanie súčiastok

• odovzdanie na kľúč

• doživotná záruka spätného
odkúpenia skríň

• prenájom šatníkových skríň

• bezplatná recyklácia Vašich starých 

skríň (drevených alebo kovových)

VAŠE požiadavky

   sú pre nás

         VÝZVOU

POSKYTUJEME
KOMPLEXNÉ SLUŽBY
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ŠATŇA

PONÚKAME RIEŠENIE 
NA VŠETKO

„Vďaka dlhodobej spolupráci s fi rmou ABAmet® sú naše priestory zariadené 

kvalitnými produktmi. Veľkou investíciou bolo pre nás zriadenie šatní, 

ale kupovali sme aj kancelársky nábytok. Sme veľmi spokojní s nákupom, 

príjemnú atmosféru šatníkových skríň si radi užívame všetci.“

Hyundai Transys Slovakia s. r. o.

Ing. Michal Nemčík / Manažér 

LOCKER H 4
počet priehradiek: 4

výška: 1800 mm | šírka: 1200 mm | hĺbka: 500 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Polica na klobúk | Háčiky na vešanie šiat – 2 ks

Tyč na ramienka | Nízky sokel pre viac miesta v skrini

Držiak na uterák – 1ks | Držiak na menovku

Vetranie cez perforáciu na dverách | Zrkadielko

Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

ŠATNÍKOVÉ SKRINE
S DLHÝMI DVERAMI

LOCKER H 4

S DLHÝMI DVERAMI

CENA (bez DPH)

399 €/ks

ĎALŠIE VARIANTY

LOCKER H 3
počet priehradiek: 3

v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

LOCKER H 2
počet priehradiek: 2

v: 1800 mm

š: 600 mm

h: 500 mm

LOCKER H 1
počet priehradiek: 1

v: 1800 mm

š: 300 mm

h: 500 mm

139 €/ks 219 €/ks 299 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

“Najčastejšie používané riešenie. Šatníková skriňa je 

pohodlná, kabáty, tašky, topánky – všetko má svoje miesto. 

Naozaj výborné, pohodlné skrine, v kombinácií s extra 

príslušenstvom je ich možné využiť na viac spôsobov. 

Jednoduché a praktické, nie je nad čím rozmýšľať.“

Andrea Frankovičová / Predajná poradkyňa

Zabudovaná 

lavica

od 79 €/ks
viď st. 18-19

Zámky so 

systémom na 

centrálny kľúč 

9,90 €/dvere

Šikmá strieška

od 29 €/ks
Skriňa na obuv 

od 109 €/ks
viď st. 21

Farebné dvere 

16,90 €/dvere
viď st. 30

EXTRA PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Trojbodové 

uzamykanie

9,90 €/ks

Nožičky

21 €/skriňa
Prídavná polička 

9,90 €/ks
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LOCKER H 4/8
výška: 1800 mm | šírka: 1200 mm | hĺbka: 500 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Tyč na ramienka

Nízky sokel pre viac miesta v skrini

Vetranie cez perforáciu na dverách 

Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

ŠATNÍKOVÉ SKRINE
S KRÁTKYMI DVERAMIS KRÁTKYMI DVERAMI

LOCKER H 2 BW
výška: 1800 mm | šírka: 800 mm | hĺbka: 500 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Polica na klobúk | Deliaca priečka

Háčiky na vešanie šiat – 2 ks | Tyč na ramienka

Nízky sokel pre viac miesta v skrini | Držiak na uterák – 1ks

Držiak na menovku | Vetranie cez perforáciu na dverách

Zrkadielko | Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

ŠATNÍKOVÉ SKRINE
S PREPÁŽKOU

CENA (bez DPH)

459 €/ks
269 €/ks

CENA (bez DPH)

ĎALŠIE VARIANTY

LOCKER M 2/4 400
počet priehradiek: 4

v: 1800 mm

š: 800 mm
h: 500 mm

LOCKER H 3/6
počet priehradiek: 6

v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

LOCKER H 2/4
počet priehradiek: 4

v: 1800 mm

š: 600 mm

h: 500 mm

LOCKER H 3 BW
počet priehradiek: 3

v: 1800 mm

š: 1200 mm

h: 500 mm

LOCKER H 1 BW
počet priehradiek: 1

v: 1800 mm

š: 400 mm

h: 500 mm

159 €/ks 399 €/ks

ĎALŠIE VARIANTY

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

269 €/ks 399 €/ks 299 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

“Perfektné riešenie do menších priestorov. Táto skriňa je 

ideálnou voľbou do škôl, plavární alebo športových zariadení, 

keďže ponúka dostatočne veľký úložný priestor pre viac 

ľudí. Toto riešenie tiež odporúčam našim partnerom 

v potravinárstve, keďže je možné ich využívať aj pre 

oddelenie čistých a špinavých odevov.“

Silvia Grieger / Koordinátorka logistiky

“Šatníkové skrine s prepážkou ponúkajú perfektné riešenie, ak 

chcete oddeliť civilné oblečenie od pracovného v rámci jednej 

skrine. Je to ideálna voľba na miesta, kde podľa hygienických 

predpisov treba vytvoriť systém čistých aj špinavých šatní. 

Ku skriniam môžete pridať extra príslušenstvo, napríklad 

spodné police, zabudované lavice, alebo skrine na obuv, 

aby sa maximálne prispôsobili vašim požiadavkám.“

Lívia Kalmár / Predajná poradkyňa

Zabudovaná 

lavica

od 99 €/ks
viď st. 18-19

Zámky so 

systémom na 

centrálny kľúč

9,90 €/dvere

Šikmá strieška

od 39 €/ks
Prídavná polička 

9,90 €/ks

Nožičky

21 €/skriňa
Farebné dvere 

9,90 €/dvere
viď st. 30

EXTRA PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Prídavná polička 

13,90 €/ks

EXTRA PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Zabudovaná 

lavica

od 89 €/ks
viď st. 18-19

Zámky so 

systémom na 

centrálny kľúč

9,90 €/dvere

Farebné dvere

22,90 €/dvere
viď st. 30

Trojbodové 

uzamykanie

9,90 €/ks

Šikmá strieška

od 33 €/ks
Skriňa na obuv

od 129 €/ks
viď st. 21

Skriňa na obuv

od 189 €/ks
Nožičky

21 €/skriňa
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„Pri výbere zariadenia sme brali 

do úvahy viacero faktorov. 

Najdôležitejšie bolo, aby boli splnené 

hygienické požiadavky a aby sa nám 

táto investícia aj nákladovo oplatila. 

Najlepšiu ponuku sme dostali od fi rmy 

ABAmet®, s poskytnutou službou 

a produktmi sme maximálne spokojní.“

AMBROPEK, spol. s r.o.

Ing. Andrea Ambrovics / CEO

„Od fi rmy ABAmet® nakupujeme prevažne šatňové 

skrine a skrine na úschovu cenností. Produkty spĺňajú 

očakávania, sú vyrobené z kvalitného materiálu. 

So zariadeniami sme spokojní. Produkty nakupujeme 

už niekoľko rokov.“

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.

Katarína Krenová / Nákupca

LOCKER H Z6 400
výška: 1800 mm | šírka: 1200 mm | hĺbka: 500 mm

šírka priehradky 400 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Tyč na ramienka | Háčiky na vešanie šiat – 2 ks / priehradka

Nízky sokel pre viac miesta v skrini

Vetranie cez vetracie žiabre na dverách 

Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

ŠATNÍKOVÉ SKRINE
S DVERAMI TYPU „Z”

479 €/ks

CENA (bez DPH)

LOCKER H Z4 300
počet priehradiek: 4

v: 1800 mm

š: 600 mm

h: 500 mm

LOCKER H Z2 300
počet priehradiek: 2

v: 1800 mm

š: 300 mm

h: 500 mm

199 €/ks 349 €/ks

ĎALŠIE VARIANTY

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

479 €/k

CENA (bez DP

ĎALŠIE VARIANTY

LOCKER H Z2 400 
počet priehradiek: 2

v: 1800 mm

š: 400 mm

h: 500 mm

LOCKER H Z4 400
počet priehradiek: 4

v: 1800 mm

š: 800 mm

h: 500 mm

400 mm

šírka priehradky

300 mm    šírka priehradky

LOCKER H Z6 300
počet priehradiek: 6

v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

419 €/ks 309 €/ks 179 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

“Tieto skrine odporúčame partnerom, ktorí chcú 

pre svojich zamestnancov vytvoriť pohodlie aj 

napriek stiesneným priestorom. Je výborným riešením 

aj v prípade, ak treba zabezpečiť miesto pre viacerých 

zamestnancov. Skriňa je estetická, kombináciou 

farebných dvierok možno dosiahnuť veselú šatňu 

a pohodlie je možné ďalej zvyšovať pridaním poličiek.“

Gabriela Panczová / Asistentka konateľa

Zabudovaná 

lavica

od 79 €/ks
viď st. 18-19

Zámky so 

systémom na 

centrálny kľúč 

9,90 €/dvere

Šikmá strieška

od 29 €/ks
Skriňa na obuv 

od 129 €/ks
viď st. 21

Prídavná polička 

od 9,90 €/ks

Farebné dvere

od 10,90 €/dvere
viď st. 30

EXTRA PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Nožičky

od 21 €/skriňa
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„So spoločnosťou ABAmet® už dlhšie spolupracujeme, 

predovšetkým kvôli profesionálnemu prístupu a rýchlosti 

vybavenia objednávok. Produkty sú kvalitné a praktické, 

vďaka nim je jednoduché udržiavať poriadok. Veríme, že aj 

v budúcnosti budeme pokračovať v tejto výbornej kooperácii.“

Samsung Electronics Slovakia s. r. o.

Monika Molnárová / Nákupca 

LOCKER H 2 250 5005 3POINT 
výška: 1800 mm | šírka: 500 mm | hĺbka: 500 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
So systémom na centrálny kľúč - V CENE
3-bodové uzamykanie - V CENE
Polica na klobúk | Nízky sokel pre viac miesta v skrini

Tyč na ramienka | Vetranie cez perforáciu na dverách

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: korpus RAL 7035 / svetlo šedá, dvere RAL 5005 / signálna modrá.  

Povrchová úprava: práškový lak.

ŠATNÍKOVÉ SKRINE
S DLHÝMI DVERAMI - ÚZKE

199 €/ks

CENA (bez DPH)

“Na malom mieste veľa muziky – priehradky so šírkou 

250 mm sú síce užšie, ale kabáty, šaty, topánky a tašky 

sa v nich pohodlne zmestia. Sú estetické a praktické, 

cena automaticky zahŕňa aj bezpečnostný trojbodový 

zámok s dvoma kľúčmi a so systémom na centrálny 

kľúč. O čo užšie, o to bezpečnejšie. Naozaj výborné, 

pohodlné skrine, v kombinácií s extra príslušenstvom, 

je možné využiť na viac spôsobov.“

Zuzana Leichtová / Predajná poradkyňa

Zabudovaná 

lavica

od 95 €/ks
viď st. 18-19

Prídavná polička 

6,90 €/ks

Nožičky

95 €/skriňa
Farebné dvere 

16,90 €/dvere
viď st. 30

EXTRA PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Šikmá strieška

27 €/ks
Skriňa na obuv

139 €/ks
viď st. 21
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ŠATNÍKOVÉ SYSTÉMY
COMFORT

Komplexné riešenie 3 v jednom – Šatníkové systémy 

COMFORT predstavujú pohodlné, hygienické, priestorovo 

úsporné a estetické riešenie do každej modernej šatne. 

Spojenie šatníkovej skrine, lavičky a skrinky na obuv viedlo 

k dokonalému dizajnu, vďaka ktorému šatníkové systémy 

COMFORT poskytujú množstvo priestoru pre úhľadné 

skladovanie oblečenia, obuvi a tašiek.

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  

Povrchová úprava: práškový lak.

COMFORT H 4
výška: 2300 mm | šírka: 1200 mm | hĺbka: 800 mm

749 €/ks

CENA (bez DPH)

COMFORT H 1
v: 2300 mm

š: 300 mm

h: 800 mm

COMFORT H 2
v: 2300 mm

š: 600 mm

h: 800 mm

COMFORT H 2/4
v: 2300 mm

š: 600 mm

h: 800 mm

COMFORT H Z2 300
v: 2300 mm

š: 300 mm

h: 800 mm

COMFORT H 1 BW
v: 2300 mm

š: 400 mm

h: 800 mm

COMFORT H 3
v: 2300 mm

š: 900 mm

h: 800 mm

COMFORT H 3/6
v: 2300 mm

š: 900 mm

h: 800 mm

COMFORT H Z4 300
v: 2300 mm

š: 600 mm

h: 800 mm

COMFORT H 2 BW
v: 2300 mm

š: 800 mm

h: 800 mm

COMFORT H 4/8
v: 2300 mm

š: 1200 mm

h: 800 mm

COMFORT H Z6 300
v: 2300 mm

š: 900 mm

h: 800 mm

COMFORT H 3 BW
v: 2300 mm

š: 1200 mm

h: 800 mm

629 €/ks 729 €/ks

599 €/ks

539 €/ks

899 €/ks

849 €/ks

789 €/ks

499 €/ks 559 €/ks

399 €/ks

369 €/ks

359 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Dostupné aj so šírkou 400 mm.

ĎALŠIE VARIANTY ĎALŠIE VARIANTY

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Polica na klobúk | Háčiky na vešanie šiat – 2 ks | Tyč na ramienka | Držiak na uterák – 1ks

Držiak na menovku | Zrkadielko | Pohodlná lavica | Skriňa na obuv | Bezpečnostný zámok 

(s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Polica na klobúk | Deliaca priečka | Háčiky na vešanie šiat – 2 ks | Tyč na ramienka

Držiak na uterák – 1ks | Držiak na menovku | Zrkadielko | Pohodlná lavica | Skriňa na obuv

Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Tyč na ramienka | Vetranie cez perforáciu na dverách | Pohodlná lavica | Skriňa na obuv

Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Tyč na ramienka | Háčiky na vešanie šiat – 2 ks / priehradka | Vetranie cez perforáciu 

na dverách | Pohodlná lavica | Skriňa na obuv | Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 

1,90 € / DVERE
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Zváraná oceľová konštrukcia

Čierne, plastové ochranné klzáky

Masívna výstuha

Možnosť pozinkovej úpravy

POSAĎTE SA, PROSÍM! 

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

ŠATNÍKOVÉ SKRINE
SO ZABUDOVANOU LAVIČKOU

POLICA NA OBUV 

OBOJSTRANNÁ ŠATNÍKOVÁ 
LAVICA S OPIERKOU

ŠATNÍKOVÁ LAVICA S OPIERKOU

ŠATNÍKOVÉ LAVICE

BRIDGE LL 2000 
AH DOUBLE
v: 1600 mm

š: 2000 mm

(aj 1000 a 1500 mm)

h: 690 mm

BRIDGE SB LL 900
šírka: 900 mm | výška: 424 mm | hĺbka: 830 mm

Cena sa vzťahuje iba na zabudovanú lavičku

BRIDGE SB LL 600
šírka: 600 mm | výška: 424 mm | hĺbka: 830 mm

Cena sa vzťahuje iba na zabudovanú lavičku

0 

mm)

BRIDGE LL 2000
výška: 450 mm | šírka: 2000 mm | hĺbka: 330 mm

BRIDGE LL 1500 AH
v: 1600 mm

š: 1500 mm 

(aj 2000 mm)

h: 330 mm

BRIDGE LL 1000 AH
v: 1600 mm

š: 1000 mm

(aj 2000 mm)

h: 330 mm

ĎALŠIE VARIANTY
CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

BRIDGE SB LL 1200
šírka: 1200 mm | výška: 424 mm | hĺbka: 830 mm

Cena sa vzťahuje iba na zabudovanú lavičku

Ponúkame ku všetkým šatníkovým skriniam a skriniam na úschovu cenností. 

Pre kompletnú ponuku týchto modelov nás neváhajte kontaktovať. 139 €/ks

119 €/ks

99 €/ks

ĎALŠIE VARIANTY

BRIDGE LL 1500
šírka: 1500 mm

159 €/ks

CENA (bez DPH) BRIDGE LL 1000
šírka: 1000 mm

129 €/ks

CENA (bez DPH)

199 €/ks 529 €/ks

259 €/ks 199 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

“Lavice od fi rmy ABAmet sú vyrobené z kvalitných 

materiálov. Vďaka lipovým latkám z masívu sú 

šatníkové lavice vzhľadnejšie, vďaka zváranej 

konštrukcie a kvalite povrchovej úpravy sú odolné, 

disponujú dlhou životnosťou. Vyskúšajte ich!“

Katalin Duba / Asistentka konateľa  

“Ideálne riešenie z pohľadu hygieny a poriadku. 

Zamestnanci si vždy majú kam sadnúť, majú 

dostatok miesta pre pohodlné prezliekanie. 

Pod šatníkovou skriňou je upratovanie jednoduché. 

Zabudovanú lavičku je možné objednať aj s policou 

na obuv, čo umožní systematické ukladanie topánok.“

Anita Ondrejkovičová / Asistentka predaja

Ku všetkým šatníkovým laviciam - aj dodatočne.

Cena (bez DPH) od 59 €/ks
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MY DBÁME 
NA DETAILY 

SHOEBOX H 4 
šírka: 1200 mm | výška: 400 mm | hĺbka: 500 mm

Skrine na obuv sú dostupné vo viacerých veľkostiach, 

Pre kompletnú ponuku týchto modelov nás neváhajte kontaktovať.

Ponúkame ku všetkým šatníkovým skriniam, vo všetkých typoch 

a veľkostiach.

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

Umiestnenie 

hore

Umiestnenie 

dole

GARDERÓBOVÁ SKRIŇA
A SKRIŇA NA OBUV

Umiestnenie

hore

CENA (bez DPH)

269 €/ks

Umiestnenie 

dole

CENA (bez DPH

269 €/ks

PRÍSLUŠENSTVO
ŠIKMÁ STRIEŠKA
na všetky šatníkové skrine

Poriadok na vrchu
*Vďaka nim nemôžu ostať 

na vrchu skríň odpadky, alebo 

usadený prach.

NOŽIČKY PODNOŽ

VETRANIE
CEZ PERFORÁCIU 
NA DVERÁCH 

ZRKADIELKO 
A DRŽIAK 
NA UTERÁK 

DELIACA PRIEČKA
Ku skriniam 

s dlhými dvierkami

HÁČIKY NA 
VEŠANIE ŠIAT 

ĎALŠIE VARIANTY

SHOEBOX H 3 400
š: 1200 mm | v: 400 mm | h: 500 mm

SHOEBOX H 2/4
š: 600 mm | v: 400 mm | h: 500 mm

SHOEBOX H 2 250 5005
š: 500 mm | v: 400 mm | h: 500 mm

SHOEBOX H 3
š: 900 mm | v: 400 mm | h: 500 mm 199 €/ks

189 €/ks 259 €/ks

139 €/ks

od 44 €/ks

od 21 €/skriňa od 53 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

“Tieto skrinky sú praktické a výhodné na rýchle a komfortné 

odkladanie obuvi alebo iných doplnkov. Sú nenahraditeľným 

pomocníkom pre čisté pracovné prostredie, pomáhajú 

dodržiavať zásady hygieny a vytvoriť väčší poriadok 

vo Vašich šatniach.“

Viktória Nagy / Vedúca marketingu
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PAD 12/38 
FAB
Liatinový zámok 

s tromi kľúčmi

LOCK PAD 
CODE MB
Visiaci zámok 

s číselným kódom

LOCK PAD 
CODE CENT
Visiaci zámok 

s číselným kódom 

a centrálnym kľúčom

LOCK PAD 
6.3 CENT MB
Visiaci zámok 

so systémom 

na centrálny kľúč 

3-BODOVÉ UZAMYKANIE 

LOCK 3-POINT H
3-bodové uzamykanie poskytuje maximálnu 

bezpečnosť pred vylamovaním.

ERGONOMICKÝ BEZPEČNOSTNÝ 
UZÁVER NA VISIACI ZÁMOK

LOCK PAD ABAB STRONG 180
Príplatok k šatníkovým skriniam 4,90 €/dvere.

K visiacim zámkom s priemerom 4-8 mm.

Uzáver na visiaci zámok sa otáča o 360 

stupňov, preto sa vložka zámku nemá 

o čo oprieť a nie je možné ju vypáčiť z dverí.

Špeciálny, kvalitný plastový kryt s dlhou 

životnosťou.

ZÁMOK NA MINCE

COINLOCK WF 90R BK
Jednoduché používanie, vhodné do verejných priestorov 

Kompatibilný so všetkými šatníkovými skriňami od fi rmy 

ABAmet® a skriňami na úschovu cenností | Možnosť 

dodania k pravým aj ľavým dvierkam

ZÁMOK NA ELEKTRONICKÝ KÓD

ELECTROLOCK ABAB
Výdrž batérií: 15,000 odomknutí

BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER NA VISIACI 
ZÁMOK 

LOCK PAD ABAB EXTRA 180
Príplatok k šatníkovým skriniam 3,90 €/dvere.

K visiacim zámkom s priemerom 3-6 mm.

Uzáver na visiaci zámok sa otáča o 360 

stupňov, preto sa vložka zámku nemá 

o čo oprieť a nie je možné ju vypáčiť z dverí.

Stabilné kovové vyhotovenie.

ZÁMKY
SO SYSTÉMOM NA CENTRÁLNY KĽÚČ
pre Vašu maximálnu bezpečnosť

DOPLNKY K ŠATNÍKOVÝM 
SKRINIAM

VISIACE ZÁMKY

„Zaveďte systém
do Vašich šatní”
MAXIMÁLNY KOMFORT, 
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ZÁMOK S ČÍSELNOU KOMBINÁCIOU 
A SYSTÉMOM NA CENTRÁLNY KĽÚČ

CODELOCK WF 90 BK 58
Jednoduché používanie | Možno dodať k pravým aj ľavým 

dvierkam | Počet možných kombinácií je 10.000 | Kód 

voľne nastaviteľný užívateľom | Jeden centrálny kľúč 

pre prípad núdze, ktorým môžete otvoriť všetky 

priehradky | Odporúčame pre stáleho užívateľa
9,90 €/ks

9,90 €/ks

5,90 €/ks od 11,90 €/ks od 13,90 €/ksod 7,90 €/ks

13,90 €/ks

15,90 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

PROFESIONÁLNE BEZPEČNOSTNÉ ZÁMKY
K ŠATNÍKOVÝM SKRINIAM S 2 KĽÚČMI 

LOCK ABAB CENT
Zámok ponúka 10.000 kombinácií otvárania, takto 

sa bezpečnosť stáva samozrejmosťou. 

V prípade objednania šatníkových skríň so systémom 

na centrálny kľuč je príplatok za tieto zámky: 4,90 €/dvere. 

Cena zámku so systémom na centrálny kľúč je v prípade 

doobjednávky: 12,90 €/dvere.

+ K systému Vám dodáme jeden centrálny kľúč, ktorým 

dokážete v prípade potreby otvoriť všetky zámky patriace 

do systému. 

Prvý centrálny kľúč Vám dáme ako darček. 

Cenníková cena za centrálny kľúč je 59 € bez DPH.

Pri doobjednávke 12,90 € bez DPH.

TÁCKA NA TOPÁNKY
SHOETRAY 350/270

VONKAJŠÍ DRŽIAK NA UTERÁKY
LOCKER TOWEL HOLDER/OUT

PRÍDAVNÁ POLIČKA DO SKRINE
LOCKER SHELF H 300

SAMOLEPIACA MENOVKA 
VIGNETTE NAMECARD

KĽÚČENKA SO ŠTÍTKOM
KEYHOLDER PL

*1 balenie obsahuje 50 kľúčeniek

0,59 €/ks

0,49 €/ks4,90 €/ks

od 9,90 €/ks

6,90 €/ks

39 €/ks

29 €/ks

89 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

od 7,90 €/ks

CENA (bez DPH)

STICKER MB
STICKER

1 – 50, až 1000 
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ELEKTRONICKÝ ZÁMOK NA ČÍSELNÝ KÓD

ELECTROLOCK WF 90 BK
Elektronický zámok na číselný kód je ideálny do 

plavárni, kúpalísk, nákupných centier, do škôl alebo 

do výroby | Zámok je jednoducho použiteľný, 

kompatibilný so všetkými šatníkovými skriňami 

fi rmy ABAmet® | Zámok je napájaný zo štandardnej 

batérie | Ponúka ekologické riešenie – cca. 100 000 

uzamykaní s 1 štandardnou batériou | Batériu 

je možné vymeniť pomocou servisného kľúča, 

demontovaním ovládacieho panela | Zámok je 

možné používať v súkromnom a verejnom režime

Súkromný režim: odporúčame pre stáleho užívateľa 

(na miesta, kde sa užívateľ skrine nezmení 

pravidelne). V tomto režime nastavený užívateľský 

kód sa nezmení, kým ho sami nezmeníte.

Verejný režim: odporúčame na také miesta, kde 

sa užívateľ pravidelne zmení. Napríklad do kúpalísk, 

fi tness centier a pod. Nastavený kód používateľa 

sa automaticky resetuje pri každom odomknutí 

zariadenia.

VLASTNOSTI
Súkromný alebo verejný režim | 4-ciferný voľne nastaviteľný užívateľský kód | 6-ciferný voľne nastaviteľný 

hlavný kód | Zámok je možné namontovať aj dodatočne | Zámok je nezávislý od elektrickej siete, funguje 

na štandardní baterky AA | Nízko energetický systém – (cca. 100 000 uzamykaní s 1 štandardnou batériou) 

| Indikátor obsadenosti (vo verejnom režime) | S bzučiakovým vyzváňacím signálom a led signálom | Smer 

otáčania L/P. Možnosť dodania k pravým a ľavým dvierkam | Výrobok je určený na vnútorné použitie 

v teplotnom rozmedzí 5 – 50 °C | V prípade núdze možnosť otvárania centrálnym kľúčom

VLASTNOSTI
LED a zvukové signály | Možnosť obnovenia výrobných 

nastavení | Možnosť núdzového otvárania kľúčom | 

Detekcia obsadenosti | Viac možností otvárania | 

Napájanie z batérie 1x 1,5V AA 

Čipový elektronický zámok

CHIPLOCK WF 90 BK
Čipový elektronický zámok určený pre vnútorne použitie. 

Je výborným riešením v zariadeniach ako sú fi tness 

a wellness centrá alebo kúpaliská. LED svidetidlo blikaním 

signalizuje stav uzamknutia, zámok je možné otvoriť 

kartou, príveskom alebo náramkom. Čipový zámok je 

možné dodatočne namontovať, na kovové, drevené, HPL 

a sklenené dvere.

OTVORENÉ ŠATNÍKOVÉ SYSTÉMY
Poriadok, prehľad, komfort, úspora miesta – otvorené šatníkové systémy v sebe 

spájajú tieto tri hlavné atribúty. Produkty série WARDROBE OPEN predstavujú výbornú 

a zároveň estetickú možnosť, ako oddeliť malé osobné veci - napríklad telefóny 

a peňaženky - od oblečenia. Sú perfektnou voľbou pre každého, kto hľadá výnimočnú 

kvalitu za výhodnú cenu.

Vo vrchnej časti šatníkových systémov nájdete tyč na ramienka, ku ktorému Vám dáme 

aj vešiaky zadarmo. V dolnej časti sa nachádza polica, kde môžete pohodlne a jednoducho 

ukladať svoje topánky. Skrine sú vyrobené z oceľového plechu 1. triedy, sú odolné, pevné 

a stabilné. Sú povrchovo upravené práškovým lakom. Priehradky zabezpečíte visiacim 

zámkom. Otvorené šatníkové systémy sú dostupné aj s otvorom na listy.

Otvorený šatníkový systém 
s 15 priehradkami

WARDROBE OPEN 2100
výška: 1950 mm

šírka: 2100 mm

hĺbka: 480 mm

VLASTNOSTI
Farba políc/vešiakov: čierna

Priehradky s uzáverom na visiaci zámok

1 x skriňa s 5 priehradkami

1 x skriňa s 10 priehradkami

1x dolná polica na topánky

Tyč na ramienka

18 vešiakov

Materiál: oceľový plech I. triedy.  Základná farba: RAL 7035 / 

svetlosivá alebo RAL 7016 / antracitová.  Farba políc/vešiakov: 

čierna.  Povrchová úprava: práškový lak.

Materiál: oceľový plech I. triedy.  Základná farba: skelet RAL 7035 / svetlosivá alebo RAL 7016 / antracitová.  

Farba políc/vešiakov: čierna.  Povrchová úprava: práškový lak.

CENA (bez DPH)

669 €/ks

89 €/ks

CENA (bez DPH) 119 €/ks

CENA (bez DPH)

CHIPLOCK B CARD   
Karta na otváranie 

elektronických zámkov

CHIPLOCK B SILI   
Silikónový náramok na 

otváranie elektronických 

zámkov

CHIPLOCK B PEND   
Prívesok na otváranie 

elektronických zámkov

CHIPLOCK B 125 OFFL MK   
Centrálná karta na otváranie 

elektronických zámkov, ktorou 

môžete otvoriť všetky zámky

CHIPLOCK B BRAC   
Náramok na otváranie 

elektronických zámkov

6,90 €/ks 11,90 €/ks 11,90 €/ks9 €/ks 11,90 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

489 €/ks819 €/ks 259 €/ks

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

Otvorený šatníkový systém 
s 10 priehradkami 

WARDROBE OPEN 1430
v: 1950 mm

š: 1430 mm

h: 480 mm

VLASTNOSTI
Priehradky s uzáverom 

na visiaci zámok

2 x skriňa s 5 priehradkami

1x dolná polica na topánky

Tyč na ramienka

12 vešiakov

Otvorený šatníkový systém
s 20 priehradkami

WARDROBE OPEN 2320
v: 1950 mm

š: 2320 mm

h: 480 mm

VLASTNOSTI
Priehradky s uzáverom 

na visiaci zámok

2 x skriňa s 10 priehradkami

1x dolná polica na topánky

Tyč na ramienka

24 vešiakov

Otvorený šatníkový systém 
s 5 priehradkami 

WARDROBE OPEN 740
v: 1950 mm

š: 740 mm

h: 480 mm

VLASTNOSTI
Priehradky s uzáverom 

na visiaci zámok

1 x skriňa s 5 priehradkami

1x dolná polica na topánky

Tyč na ramienka

8 vešiakov
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SKRINE NA ÚSCHOVU 
CENNOSTÍ

“Nechcete mať plné ruky počas nákupu? 

Alebo potrebujete mať niečo po ruke v práci 

počas prestávok? Tašky, papuče, mobil 

alebo obed? Častokrát nie je praktické 

nechať si tieto veci v šatni. V skrinkách na 

úschovu cenností od fi rmy ABAmet® sú tieto 

predmety na správnom mieste, v bezpečí. 

V uzamykateľných, ľahko udržiavateľných 

skrinkách si každý jednoducho nájde svoje 

veci. Sú praktické a zaberú málo miesta.“

KDE DIZAJN A PRAKTICKOSŤ 
IDÚ RUKA V RUKE

Aj s modrými 

dvierkami

Aj s modrými 

dvierkami

M
O

ŽN
OS

Ť PRENÁJMU
SKRÍŇ

M
O
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OS

Ť P
RENÁJMU SKRÍŇ

SKRINE NA ÚSCHOVU 
CENNOSTÍ S MALÝMI 

PRIEHRADKAMI

VBOX K 3/30
výška: 1850 mm | šírka: 900 mm | hĺbka: 500 mm

Rozmery priehradiek: 143 x 225 x 475 mm

Materiál: oceľový plech I. triedy.  Základná farba: skelet RAL 7035 / svetlo šedá, 

dvere RAL 7035 / svetlo šedá alebo RAL 5012 / svetlo modrá.  Povrchová úprava: práškový lak.

CENA (bez DPH)

829 €/ks

VBOX H 3/12
v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Rozmery priehradiek:

418 x 225 x 475 mm

VBOX H 3/15
v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Rozmery priehradiek:

330 x 215 x 475 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Police bez prahov pre jednoduchú údržbu

Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: skelet RAL 7035 / svetlo šedá, 

dvere RAL 7035 / svetlo šedá alebo RAL 5012 / svetlo modrá.

Povrchová úprava: práškový lak.

Možnosť objednania produktu aj v jednostĺpcovom 

a dvojstĺpcovom prevedení.

Aj s modrými dvierkami

Aj s modrými dvierkami

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

459 €/ks

419 €/ks

M
O

Ž
OO

N
O

VBO
výška: 1850 mm | šírka: 900 mm | hĺbka

CEN

82

PRIEHRADKAM

639 €/ks 679 €/ks

ĎALŠIE VARIANTY

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

VBOX K 3/21
v: 1850 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Rozmery priehradiek: 

215 x 225 x 475 mm

VBOX K 3/24
v: 1850 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Rozmery priehradiek: 

185 x 225 x 475 mm

“Naše skrine na úschovu cenností sú veľmi populárne medzi 

našimi partnermi, pretože sa môžu využívať na rôzne účely. 

Zmestia sa do nich pracovné bezpečnostné helmy a okuliare, 

ale taktiež topánky, tašky a osobné veci zamestnancov.“

Krisztina Putera / Koordinátorka logistiky

EXTRA PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Šikmá strieška

od 55 €/ks

Zámky so 

systémom na 

centrálny kľúč

9,90 €/dvere

Podnož

od 53 €/ks

Farebné dvere

od 2,90 €/dvere
viď st. 30

Zabudovaná 

lavica

od 119 €/ks
viď st. 18-19

Prídavná polička

9,90 €/ks

Nožičky

21 €/skriňa
iba k typom s 12 

a 15 priehradkami

26 27
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SKRINE NA USKLADNENIE 
OSOBNÝCH VECÍ

VBOX PLEXI MB 3/21
v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 21

2259 €/ks

69 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

BEZPEČNOSTNÉ SKRINKY 
S DVIERKAMI Z PLEXISKLA

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Police bez prahov 

pre jednoduchú údržbu

Nožičky s výškou 120 mm

Bezpečnostný zámok (s dvomi 

kľúčmi) 1,90 € / DVERE

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.

Povrchová úprava: práškový lak.

Vďaka dvierkam z plexiskla 

môžu všetci rýchlo nájsť 

svoje veci a na konci dňa 

môže obsluha ľahko vidieť 

obsah priehradiek.

VBOX MB 5/25
v: 720 mm

š: 1000 mm

h: 200 mm

Rozmery priehradiek:

105 x 225 x 160 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Police bez prahov pre jednoduchú údržbu

Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) 1,90 € / DVERE

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.

Povrchová úprava: práškový lak.

Môžete si zvoliť farebné kombinácie 

dvierok na mieru, a tak vytvoriť rôzne 

motívy. Dostupné aj s dvierkami 

zo plexiskla, za príplatok.

CENA (bez DPH)

379 €/ks

25-priehradková nástenná skriňa 
s malými priehradkami

VBOX H 
380/380/380 VARIO

výška: 380 mm 

šírka: 380 mm 

hĺbka: 380 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: 

cylindrický zámok 

s dvomi kľúčmi

Farba korpusu: RAL 

7035 / svetlo šedá. 

Farba dverí: RAL 7035 / 

svetlo šedá alebo 

RAL 5005 / signálna 

modrá.

VBOX PLEXI MB 3/12
v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 12

VBOX PLEXI MB 3/24
v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 24

VBOX PLEXI MB 3/12 MAXI
v: 1800 mm

š: 1200 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 12

VBOX PLEXI MB 3/15
v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 15

VBOX PLEXI MB 3/30
v: 1800 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 30

1299 €/ks

1569 €/ks

2559 €/ks1299 €/ks

1129 €/ks

1359 €/ks

2349 €/ks1299 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

VBOX PLEXI MB 3/9 MINI
v: 1000 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 9

VBOX PLEXI MB 3/12 MINI
v: 1000 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 12

VBOX PLEXI MB 3/15 MINI
v: 1000 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Počet priehradiek: 15

459 €/ks359 €/ks 489 €/ks

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

VBOX MB 3/12 MINI
v: 900 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Rozmery priehradiek: 

175 x 300 x 500 mm

VBOX MB 3/9 MINI
v: 900 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Rozmery priehradiek: 

240 x 300 x 500 mm

VBOX MB 3/15 MINI
v: 900 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

Rozmery priehradiek: 

136 x 300 x 500 mm

Zámky so 

systémom na 

centrálny kľúč

9,90 €/dvere

Podnož

od 53 €/ks

Farebné dvere

od 2,90 €/dvere
viď st. 30

EXTRA PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Zabudovaná 

lavica

od 119 €/ks
viď st. 18-19

Nožičky

od 21 €/skriňa
Šikmá strieška

od 55 €/ks
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„Na fi rmu ABAmet® sme sa obrátili so špeciálnou 

požiadavkou. Potrebovali sme šatníkové skrine, 

ktoré motivujú našich žiakov k učeniu a vyžarujú 

príjemnú atmosféru. Výsledok prevyšuje naše 

očakávania, skrinky s fóliou a farebné šatníkové 

skrine vyvolali veľký úspech a deti ich s radosťou 

využívajú. Sme veľmi spokojní, v budúcnosti ešte 

určite budeme od nich nakupovať.“

Základná škola Devínska 12, Nové Zámky

Mgr. Gabriel Dékány / Riaditeľ

VESELÉ FARBY, PEKNÝ DIZAJN

FAREBNÉ MOŽNOSTI

ŠATNÍKOVÉ SKRINE S FÓLIOU

FIRE KEY AP
výška: 120 mm | šírka 150 mm

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 3000 / ohnivá červená. 

Povrchová úprava: práškový lak.

MEDICINE 380/470
Lekárnička s 2 poličkami

v: 380 mm

š: 470 mm

h: 205 mm

WALLHANGER LL 1000
dĺžka: 1000 mm | 4 lakované kovové háčiky

WALLHANGER LL 1500
dĺžka: 1500 mm | 6 lakovaných kovových háčikov

WALLHANGER LL 2000
dĺžka: 2000 mm | 8 lakovaných kovových háčikov

MEDICINE 580/470
Lekárnička so 4 poličkami

v: 580 mm

š: 470 mm

h: 205 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi)

Skelet skrine z oceľového plechu

Sklíčko s možnosťou výmeny

Kladivko na rozbitie skla

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi)

Police bez prahov pre jednoduchú údržbu

S možnosťou montovania na stenu

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 9003 / signálna biela.  Povrchová úprava: práškový lak.

Povinnosťou každého zamestnávateľa a prevádzkara verejných priestorov 

je byť pripravený na neočakávané situácie. Pomocou našich lekárničiek 

v prípade núdze máte všetko po ruke, ľahšie udržiavate poriadok 

a môžete aj triediť jednotlivé zdravotné pomôcky podľa potreby.

DOPLNKY DO ŠATNÍ
SKRINKA NA POŽIARNY KĽÚČ

LEKÁRNIČKA

NÁSTENNÉ VEŠIAKY

STOJACE VEŠIAKY

29 €/ks

CENA (bez DPH)

U fi rmy ABAmet® si môžete objednať skrinky aj 
s farebnými dverami zo širokej škály odtieňov RAL. 
Svetlosivý korpus skrine v kombinácii s veselými 
farbami dvierok vytvára príjemnú atmosféru v šatni, 
rovnako ako skrine celofarebné. Uvedené ceny sú 
orientačné, cena farebných prevedení sa líši 
v závislosti od množstva objednaných produktov. 
Pri záujme o farebné prevedenie si v každom prípade 
žiadajte individuálnu cenovú ponuku. Pomôžeme 
Vám aj pri výbere farieb.

Cena: 9,90 €/dvere
v závislosti od typu

Pre cenu lakovania konkrétneho typu dvierok nás, prosím, kontaktujte.

Vzhľad šatníkových skríň obmedzujú iba hranice 
Vašej kreativity. Ponúkame fólie podľa vlastného 
výberu, ktoré spestria každú nudnú miestnosť. 
Ak nemáte jasnú predstavu o tom, čo by bolo pre Vás 
ideálne a potrebujete poradiť s výberom, neváhajte. 
Naše poradkyne Vám pomôžu realizovať Vaše sny.

Cena: 59 €/m2

v závislosti od typu

COATHANGER 
AP CHROM
Chrómovaný 

vešiak na kabáty 

s držiakom 

na dáždnik

výška: 1870 mm

priemer: 620 mm

- počet háčikov: 

4 veľké a 4 malé

- krížový 

podstavec 

pre dokonalú 

stabilitu

COATHANGER 
MB BLACK
Čierny vešiak 

na kabáty 

s držiakom 

na dáždnik

výška: 1730 mm

priemer: 420 mm

- počet háčikov: 

8 veľkých

- okrúhly 

podstavec 

pre stabilitu

109 €/ks139 €/ks

79 €/ks

63 €/ks

39 €/ks

169 €/ks 209 €/ks

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)
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“Na skladovanie náhradných 
kľúčov vo vyhotovení 
s jednými dvierkami, pre 30 
až 200 kľúčov. Farebné lišty 
a dokumentácia zjednodušia 
prehlaď medzi kľúčmi.“

Nech vládne poriadok, 
dosť bolo vyhľadávania

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi)

Očíslované, farebné lišty na kľúče 

s nastaviteľnou výškou

Pozinkované háky na kľúče

Zošit na evidenciu kľúčov ako súčasť 

skrine (okrem KEYCAB AP 30)

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 9002 / šedobiela.

Povrchová úprava: práškový lak.

KEYCAB AP 30
v: 300 mm

š: 240 mm

h: 80 mm

KEYCAB AP 100
v: 550 mm

š: 380 mm

h: 80 mm

KEYCAB AP 50
v: 550 mm

š: 380 mm

h: 80 mm

KEYCAB AP 200
v: 550 mm

š: 380 mm

h: 140 mm
179 €/ks109 €/ks 129 €/ks

89 €/ks

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

SKRINE
NA KĽÚČE

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) | Vetranie

Pri zberných skriniach kovová zábrana proti vsunutiu rúk

SKRINE NA VÝDAJ A ZBER 
PRACOVNÉHO OBLEČENIA

LAUNDRYCAB H 1/15
v: 1820 mm

š: 380 mm

h: 450 mm

LAUNDRYCAB H 1/10
v: 1820 mm

š: 380 mm

h: 450 mm

LAUNDRYCAB H 1/5
v: 1820 mm

š: 380 mm

h: 450 mm

LAUNDRYCAB H COL
v: 1820 mm

š: 380 mm

h: 450 mm299 €/ks

379 €/ks

219 €/ks

339 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Otvorením centrálnych dverí priehradky 

skrine na výdaj pracovného oblečenia 

je možné ju jednoducho a rýchlo doplniť 

čistým oblečením.

Priehradky majú vnútorné aj vonkajšie 

číslovanie. Zamestnanci si svoje 

priehradky, v ktorých nájdu svoje čisté 

oblečenie, môžu otvoriť vlastným 

kľúčom.

Na konci zmeny zamestnanci vhodia 

svoje špinavé pracovné oblečenie 

do zberných skríň.

Pracovné oblečenie zozbierané 

vo vaku zbernej skrine možno 

jednoducho vybrať zo skrine 

a prepraviť do práčovne.

“Vďaka skriniam na výdaj a zber pracovného oblečenia môžete 

mať na pracovisku ešte väčší poriadok, pranie a výdaj odevov 

sa stáva veľmi jednoduchou záležitosťou. Bezpečný a praktický 

systém, odporúčame najmä v prípadoch, ak sa spravuje naraz 

väčšie množstvo pracovných odevov.“

Denisa Bögiová / Vedúca fi nančného oddelenia
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JEDÁLEŇ

ZARIAĎTE SVOJU JEDÁLEŇ 
SO SPOLOČNOSŤOU ABAmet!

189 €/ks

CENA (bez DPH)

EATAB K10 
1200/800 BH

dĺžka: 1200 mm

šírka: 800 mm 

výška: 745 mm

aj s rozmermi 

180 x 80 mm

EATSEAT ICH 
SHELL WOOD

Drevená stolička 
s čalúneným 
sedadlom

výška: 890 mm

šírka: 420 mm

hĺbka: 400 mm

EATSEAT BA BE

EATSEAT 
HAPPY MB YW

EATSEAT 
HAPPY MB TE

EATSEAT 
HAPPY MB GN

EATSEAT 
HAPPY MB OE

EATSEAT 
HAPPY MB RD

EATSEAT BA RD EATSEAT BA GY EATSEAT BA BG

BARTAB SQUARE 
MB 700

dĺžka: 700 mm

šírka: 700 mm 

výška: 1125 mm

EATAB ROUND MB 90

výška: 720 mm 

priemer: 900 mm

900 mm

1100 mm

EATAB ROUND MB 110

výška: 720 mm 

priemer: 1100 mm

VLASTNOSTI
Kovová konštrukcia 

ošetrená práškovým 

lakom

Laminovaná doska 

s hrúbkou 22 mm

VLASTNOSTI
Čierna konštrukcia

Plastová sedacia časť, farebné možnosti: modrá, šedá, červená, béžová

Rozmery: celková výška 720 mm, výška sedacej časti 465 mm, šírka 

sedacej časti 460 mm, hĺbka sedacej časti 420 mm

Nosnosť: 130 kg

VLASTNOSTI
Čierna konštrukcia | Sedacia časť a operadlo 

z kvalitnej lakovanej bukovej preglejky | 

Rozmery: celková výška 790 mm, výška sedacej 

časti 455 mm, šírka sedacej časti 465 mm, hĺbka 

sedacej časti 385 mm | Nosnosť: 130 kg

VLASTNOSTI
Materiál konštrukcie: kov | Farba 

konštrukcie: chróm | Materiál 

čalúnenia: látka | Farba čalúnenia: 

hnedá | Materiál sedadla: drevo | 

Farba sedadla: prirodzené drevo

VLASTNOSTI
Čierna konštrukcia | Plastová sedacia časť, farebné možnosti: žltá, tyrkysová,

zelená, oranžová, bordová | Rozmery: celková výška 780 mm, výška sedacej 

časti 470 mm, šírka sedacej časti 450 mm, hĺbka sedacej časti 400 mm | 

Nosnosť: 130 kg

EATSEAT AN WOOD

Jedálenská stolička 
drevená

Naše drevené 

jedálenské stoličky 

s vyhradenou 

eleganciou vykúzlia 

príjemnú atmosféru 

a pôsobia jednotne 

v každej jedálni.

VLASTNOSTI
Stabilná, kovová konštrukcia ošetrená 

práškovým lakom

Laminovaná doska s hrúbkou 22 mm

Extra stabilný, vysoký 

barový stôl môže 

slúžiť ako miesto 

kolektívnych stretnutí, 

kde sa zamestnanci 

môžu porozprávať počas 

svojich prestávok, vypiť 

svoju kávu alebo 

sa pohodlne najesť. 

JEDÁLENSKÉ STOLY JEDÁLENSKÉ STOLIČKY

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

199 €/ks 49 €/ks

239 €/ks

269 €/ks

219 €/ks

69 €/ks

59 €/ks
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DIELŇA

Ako opciu si môžete vybrať ku všetkým pracovným stolom so šírkou 1500 

a 2000 mm perforovanú zadnú stenu. Ak si želáte inú kombináciu skríň, 

zásuviek alebo poličiek, neváhajte nás kontaktovať. Radi splníme Vaše želanie.

KEĎ MÁ VŠETKO SVOJE MIESTO, 
AJ PRÁCA IDE ĽAHŠIE

PRACOVNÝ STÔL 
VWB PK

VWB PK 2000 DD
výška: 880 mm | šírka: 2000 mm | hĺbka: 700 mm

Počet zásuviek: 2

589 €/ks

989 €/ks 1159 €/ks

1999 €/ks1659 €/ks1289 €/ks1499 €/ks

879 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

VLASTNOSTI
Zaoblené hrany | Nožíčky chrániace podlahu a vybavené 

s podporou zvyšujúcou stabilitu | Zásuvky s výsuvom do 90% 

svojej hĺbky a nosnosťou do 70 kg | Vyhotovenie s možnosťou 

uchytenia k podlahe pre väčšiu stabilitu | Centrálne zamykanie 

(s dvomi kľúčmi), ktoré naraz uzavrie všetky zásuvky 

Vysokokvalitná, stabilná buková pracovná doska 

s hrúbkou 40 mm a nosnosťou 800 kg

Ako opciu si môžete vybrať nožičky s nastaviteľnou výškou. 

Príplatok: 63 €/pracovný stôl (CENA bez DPH).

Skrine VWB PK ponúkame so šírkou 1500 a 2000 mm. 

Cena sa líši v závislosti od vybraného modelu.

VWB PK 2000 VWB PK 2000 D
Počet zásuviek: 1

VWB PK 2000 D2
Počet zásuviek: 2

VWB PK 2000 CD3
Počet zásuviek: 3

1 skriňa, 2 poličky

VWB PK 2000 
D2D2
Počet zásuviek: 4

VWB PK 2000 
D3D3
Počet zásuviek: 6

VWB PK 2000 CC
2 skrine, 4 poličky

VWB PK 2000 C
1 skriňa, 2 poličky

Rozmery:

výška: 880 mm | šírka: 2000 mm | hĺbka: 700 mm

CENA (bez DPH)

1129 €/ks

Dielenské stoly série VWB PK sú jednoduché a veľmi praktické, vyznačujú 

sa veľkou variabilitou. Dokonale slúžia za všetkých podmienok, vďaka 

rôznorodému vyhotoveniu. Skrine VWB PK ponúkame so šírkou 1500 a 2000 mm.

ĎALŠIE VARIANTY

800 kg
Nosnosť
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Ak si želáte inú kombináciu skríň, zásuviek alebo poličiek, neváhajte nás kontaktovať. 

Radi splníme Vaše želanie.

PRACOVNÉ STOLY S VEĽKOU NOSNOSŤOU
LWB GE
ZVÁRANÉ PRACOVNÉ STOLY

LWB GE 1200 SC
Pracovný stôl 

s poličkou a skrinkou 

v: 850 mm

š: 1200 mm

h: 600 mm

LWB GE 1200 D3S
Pracovný stôl 

s poličkou a tromi 

zásuvkami

v: 850 mm 

š: 1200 mm 

h: 600 mm

LWB GE 1700 DCD
Pracovný stôl 

so skrinkou 

a 6 zásuvkami

v: 850 mm 

š: 1700 mm 

h: 685 mm

LWB GE 2000 CSD3
Pracovný stôl s poličkou 

a skrinkou a tromi 

zásuvkami

v: 850 mm 

š: 2000 mm 

h: 685 mm

419 €/ks

939 €/ks

489 €/ks

799 €/ks

od 199 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

VWB PK ROLL

PRACOVNÉ STOLY NA KOLIESKACH

Všetky pracovné stoly 

aj s perforovanou zadnou stenou

VWB PK 1500 ROLL
v: 880 mm

š: 1500 mm

h: 700 mm

VWB PK 1200 S ROLL
v: 810 mm

š: 1200 mm

h: 700 mm

VWB PK 1200 SC ROLL
v: 810 mm

š: 1200 mm

h: 700 mm

VWB PK 1200 SD4 ROLL
v: 810 mm

š: 1200 mm

h: 700 mm

789 €/ks 549 €/ks

819 €/ks 1339 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

250 kg
Nosnosť

500 kg
Nosnosť

500 kg
Nosnosť

250 kg
Nosnosť

Ako opciu si môžete vybrať ku všetkým pracovným stolom so šírkou 1500 a 2000 mm perforovanú zadnú stenu. Ak si želáte inú kombináciu skríň, zásuviek alebo poličiek, 

neváhajte nás kontaktovať. Radi splníme Vaše želanie.

Základná farba: konštrukcia RAL 5015 / nebeská modrá a zásuvky/dvierka RAL 7035 / svetlo šedá.

Povrchová úprava: práškový lak.
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Kontajnery vybavené kolieskami 

sú pohyblivé, kvôli čomu manipulácia 

s nimi je rýchla a jednoduchá. Stačí iba 

posunúť kontajner a potrebné pracovné 

náradie bude hneď poruke.

CENA (bez DPH)

769 €/ks

KONTAJNERY na kolieskach

CONTI PK 
840/580 CD2
v: 840 mm

š: 578 mm

h: 600 mm

Počet zásuviek: 2

1 skriňa

CONTI PK 
1220/580 D5
v: 1215 mm

š: 578 mm

h: 600 mm

Počet zásuviek: 5

CONTI PK 
1220/580 D9
v: 1215 mm

š: 578 mm

h: 600 mm

Počet zásuviek: 9

CONTI ROLL PK 780/580 D3
v: 785 mm

š: 578 mm

h: 600 mm

Počet zásuviek: 3

CONTI ROLL PK 910/730 D4
v: 910 mm

š: 731 mm

h: 600 mm

Počet zásuviek: 4

CONTI ROLL PK 1060/730 D5
v: 1060 mm

š: 731 mm

h: 600 mm

Počet zásuviek: 5

CONTI PK 
1220/730 D6
v: 1215 mm

š: 731 mm

h: 600 mm

Počet zásuviek: 6

679 €/ks 1219 €/ks 1579 €/ks 1309 €/ks

929 €/ks 1149 €/ks 1289 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CONTI PK 840/580 D3
Dielenský kontajner s 3 zásuvkami

výška: 840 mm

šírka: 578 mm

hĺbka: 600 mm

Počet zásuviek: 3

VLASTNOSTI
Centrálne zamykanie (s dvomi kľúčmi), 

ktoré naraz uzavrie všetky zásuvky

Ako opcia kovové rozdeľovače zásuviek 

a gumová podložka do zásuviek

Madlo zásuvky s možnosťou označenia

VLASTNOSTI
Plastové uško v záujme bezpečného otvárania zásuviek | Gumová vrchná časť pre ochranu skrinky

Bezpečnostné okraje | Ergonomické madlo | 4 kolieska, z ktorých 2 sú s možnosťou blokovania

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

Výrazne šetrí Váš čas, ak máte všetko poruke keď 

pracujete. Kontajnery so zásuvkami od fi rmy ABAmet®

sú silné a praktické, s vysúvaním do 90% svojej hĺbky. 

Do kontajnerov môžete odložiť náradie, skrutky, 

súčiastky, pričom je možné vytiahnuť iba jednu zásuvku, 

vďaka čomu práca nie je iba ľahšia, ale aj bezpečnejšia.

DIELENSKÉ KONTAJNERY
SO ZÁSUVKAMI

MULTIFUNKČNÁ 
SKLADOVACIA SKRIŇA

SKRIŇA NA ČISTIACE POTREBY

Univerzálna skladovacia skriňa so zosilnenými dverami 

pre maximálnu bezpečnosť a stabilitu. Obsahuje nastaviteľné 

police, vhodné na skladovanie výbavy do kancelárie, 

pracovného oblečenia a náradia na jednom mieste.

MULTICAB H 1850/900/500
v: 1850 mm

š: 900 mm

h: 500 mm

CLEANCAB MB 1800/600
v: 1800 mm

š: 600 mm

h: 400 mm

Nosnosť každej police: 40 kg

CLEANCAB H 1800
v: 1800 mm

š: 600 mm

h: 500 mm

Nosnosť každej police: 70 kg

299 €/ks

279 €/ks

249 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Trojbodový bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi)

S prepážkou v strede

V ľavej časti sú 3 nastaviteľné police

V pravej časti je jedna tyč na ramienka

V hornej časti je polica na klobúk

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  

Povrchová úprava: práškový lak.

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi)

Priehradka na metly

4 ks políc

VLASTNOSTI
Materiál: oceľový plech 1. triedy

Hmotnosť: 50 kg

Otočný zámok s 2 kľúčmi v cene

Skriňa je rozdelená na dve časti

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá. 

Povrchová úprava: práškový lak.

“Skrine série CLEANCAB sú veľmi praktickými pomôckami 

pre upratovačky. Zaberú málo miesta, pričom poskytujú veľký 

priestor na ukladanie čistiacich prostriedkov. Ideálne miesto 

na ukladanie metiel, prostriedkov na umývanie podlahy, vedier, 

pričom je dostatok miesta aj pre chemické prípravky alebo handry.“

Rita Kaprinai Ibolya / Referentka logistiky
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Priemyselné stoličky ponúkajú 

ideálne riešenie pre fyzicky 

náročnejšie práce, pre tých, 

ktorí svoju prácu vykonávajú 

pri bežiacom páse, na pracovných 

linkách, v dielňach, pri pracovnom 

stole alebo za pokladňou. Naše 

priemyselné stoličky chránia Vašu 

chrbticu a chrbtové svaly. 

Ich povrch sa ľahko udržiava, 

výška je nastaviteľná.

WORKSEAT AN CLASSIC HIGH F
Zvýšená priemyselná 

stolička s kruhovou 

opierkou na klzákoch

Výška sedadla: 

580-710 mm

Celková výška stoličky: 

920-1060 mm

199 €/ks

CENA (bez DPH)

PRIEMYSELNÉ
PRACOVNÉ STOLIČKY

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Ergonomicky premyslená, 

pohodlná pozícia 

pri sedení

Chrómovaná opierka na nohy 

ku stoličke WORKSEAT AN 

CLASSIC HIGH F

Plastové nožičky, 

jednoduchá údržba

Jednoduché čistenie, 

kompaktné penové sedadlo 

aj operadlo

Možnosť objednania 

vo vyhotovení 

s kolieskami alebo 

na klzákoch

CENA (bez DPH)

319 €/ks

PUSHCART AP-K 
1316/794 5015
v: 1013 mm

š: 1316 mm

h: 794 mm

PUSHCART AP-K 
790/500 3001
v: 990 mm

š: 790 mm

h: 500 mm

SHELFCART AP-K 
600/450 2S
v: 800 mm

š: 600 mm

h: 450 mm

PUSHCART AP-K 
966/694 2N 5015
v: 1013 mm

š: 966 mm

h: 694 mm

PUSHCART AP-K 
1090/600 3001
v: 990 mm

š: 1090 mm

h: 600 mm

SHELFCART AP-K 
600/450 3S
v: 800 mm

š: 600 mm

h: 450 mm

PUSHCART AP-K 
966/694 3N 5015
v: 1013 mm

š: 966 mm

h: 694 mm

SHELFCART AP-K 
920/600 2S
v: 840 mm

š: 920 mm

h: 600 mm

SHELFCART AP-K 
1070/500 2S
v: 840 mm

š: 1070 mm

h: 500 mm

PUSHCART AP-K 
966/694 4N 5015
v: 1013 mm

š: 966 mm

h: 694 mm

SHELFCART AP-K 
920/600 3S
v: 840 mm

š: 920 mm

h: 600 mm

SHELFCART AP-K 
1070/500 3S
v: 1180 mm

š: 1050 mm

h: 500 mm

SHELFCART AP-K 
1070/500 5S
v: 1760 mm

š: 1050 mm

h: 500 mm

339 €/ks 399 €/ks 479 €/ks

239 €/ks 269 €/ks 159 €/ks 169 €/ks

289 €/ks 309 €/ks 629 €/ks

559 €/ks 259 €/ks 299 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

PUSHCART MB 
966/694 1N 5015
výška: 1013 mm

šírka: 966 mm

hĺbka: 694 mm

Pomocou ručných vozíkov od spoločnosti ABAmet® už nebude premiestňovanie ťažkých a veľkých súčiastok 

a iných predmetov problémom. Vozíky s nosnosťou až do 300 kg sú veľmi praktické. Ponúkame ich v rôznych 

variantoch.

RUČNÉ VOZÍKY

Základná farba: RAL 5015 / modrá a RAL 3001 / červená.  Povrchová úprava: práškový lak.

WORKSEAT MB COMFORT HIGH F
v: 665–795 mm / 1000–1130 mm

WORKSEAT MB COMFORT F
v: 490–620 mm / 870-1000 mm

WORKSEAT MB COMFORT R
v: 490–620 mm / 870-1000 mm

WORKSEAT MB STAND
v: 870 mm / š: 520 mm

279 €/ks109 €/ks 409 €/ks

199 €/ks 139 €/ks

349 €/ks 349 €/ks

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

WORKSEAT AN CLASSIC R
v: 405-535 mm / 790–930 mm

WORKSEAT AN CLASSIC WOOD R
v: 440-560 mm / 870–970 mm

WORKSEAT AN TABU WOOD R
v: 450-550 mm

199 €/ks

CENA (bez DPH)

139 €/ks

CENA (bez DPH

109 €/k

CENA (bez D
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S možnosťou

presklených dverí

899 €/ks

639 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

8

C

SKLADOVACIE SKRINE

HUGECAB C 2000/1200/600 GY
v: 2000 mm

š: 1200 mm

h: 600 mm

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá. 

Povrchová úprava: práškový lak.

WIDECAB MB 2000/1180
v: 2000 mm

š: 1180 mm

h: 450 mm

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá. 

Povrchová úprava: práškový lak.

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Výškovo nastaviteľné pozinkované police – 4 ks

Zapustený otočný zámok s trojbodovým uzamykaním

Možnosť prídavných 

poličiek s nosnosťou 100 kg, 

v cene 35 €/ks.

Skladovacie skrine od fi rmy ABAmet® sú univerzálne, masívne a rozmanito 

využiteľné. Ponúkame skladovacie skrine aj s extra šírkou a extra hĺbkou, vďaka 

čomu disponujú s objemnou kapacitou skladovania, a vďaka veľkej nosnosti políc 

je možné takto získaný obrovský priestor aj využiť. Odporúčame ich hlavne 

do takých dielenských priestorov, kde je málo miesta pre viac skríň, avšak je 

potrebné organizovane a prakticky umiestniť viacero ťažkých a objemných vecí.

Extra široké skladovacie skrine

Hlboké skladovacie skrine

DEEPCAB 2PER PK 1950/625 2S2D
výška: 1950 mm | šírka: 1044 mm | hĺbka: 625 mm

Počet políc: 2, počet zásuviek: 2

1199 €/ks

CENA (bez DPH)

HLBOKÉ DIELENSKÉ SKRINE 
NA NÁRADIE s perforáciou

100 kg
Nosnosť

políc

100 kg
Nosnosť

políc

100 kg
Nosnosť

políc

100 kg
Nosnosť

políc

100 kg
Nosnosť

políc

100 kg
Nosnosť

políc

100 kg
Nosnosť

políc

DEEPCAB PK 
1950/625
v: 1950 mm

š: 1044 mm

h: 625 mm

Počet políc: 4

DEEPCAB PK 
1950/625 2D
v: 1950 mm

š: 1044 mm

h: 625 mm

Počet políc: 4, počet zásuviek: 2

DEEPCAB PK 
1950/625 3D
v: 1950 mm

š: 1044 mm

h: 625 mm

Počet políc: 4, počet zásuviek: 3

DEEPCAB PK 
1950/625 4D
v: 1950 mm

š: 1044 mm

h: 625 mm

Počet políc: 4, počet zásuviek: 4

DEEPCAB MB 
1950/800 EXTRA 
v: 1950 mm

š: 930 mm

h: 800 mm
Počet políc: 4

789 €/ks 1099 €/ks

1159 €/ks 1299 €/ks

1449 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

DEEPCAB 3PER PK 1950/625 1S3D

DEEPCAB 3PER PK 1950/625 3SDEEPCAB 2PER PK 1950/625 2S4D

DEEPCAB 3PER PK 1950/625 1S4D

1269 €/ks 1369 €/ks 1499 €/ks

949 €/ks 1299 €/ks

1499 €/ks 1039 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

DEEPCAB 2PER PK 1950/625 3S DEEPCAB 2PER PK 1950/625 2S3D
Počet políc: 2,

počet zásuviek: 3

Počet políc: 3

Počet políc: 1,

počet zásuviek: 4

Počet políc: 3

Počet políc: 2,

počet zásuviek: 4

Počet políc: 1,

počet zásuviek: 3

Počet políc: 2,

počet zásuviek: 2

DEEPCAB 3PER PK 1950/625 2S2D

44 45

D
IELŇ

A
| 

+
4
2
1 

3
1 

3
7
 0

0
 2

0
7



259 €/ks

179 €/ks

339 €/ks

209 €/ks

299 €/ks

189 €/ks

399 €/ks

229 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

STORECAB H 
1945/600/420 GY
v: 1945 mm

š: 600 mm

h: 420 mm

STORECAB H 
1000/600/420 GY
v: 1000 mm

š: 600 mm

h: 420 mm

STORECAB H 
1945/1000/420 GY
v: 1945 mm

š: 1000 mm

h: 420 mm

STORECAB H 
1000/1000/420 GY
v: 1000 mm

š: 1000 mm

h: 420 mm

STORECAB H 
1945/800/420 GY
v: 1945 mm

š: 800 mm

h: 420 mm

STORECAB H 
1000/800/420 GY
v: 1000 mm

š: 800 mm

h: 420 mm

STORECAB H 
1945/1200/420 GY
v: 1945 mm

š: 1200 mm

h: 420 mm

STORECAB H 
1000/1200/420 GY
v: 1000 mm

š: 1200 mm

h: 420 mm

Skladovacie skrine série STORECAB H sú univerzálnym pomocníkom vo všetkých dielňach. 

Nájdete ich v rôznych veľkostiach, sú veľmi praktické, uľahčia Vašu každodennú prácu. 

Skladovacie skrine sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu, čo garantuje ich dlhú 

životnosť. 
Univerzálny vysokozáťažový policový regál ponúka širokú škálu využitia. Je veľmi užitočným pomocníkom nielen vo fi rmách (sklady, archívy, predajne, kancelárie, dielne), ale aj 

v inštitúciách či domácnostiach (garáže, ateliéry, pivnice, pracovne). Vyznačuje sa svojím unikátnym systémom montáže bez použitia skrutiek. Regálové komponenty sú vyrobené 

z pozinkovanej ocele, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť pre svoju dobrú odolnosť voči korózii. Konštrukcia vyniká svojou extrémnou stabilitou a vysokou nosnosťou. Ďalšou výhodou 

je možnosť výškového nastavenia jednotlivých políc, ktoré sú vyrobené z odolnej drevotriesky. Police regálu sú pripevnené priamo k nohám pomocou bezskrutkového systému.

Materiál: oceľový plech I. triedy.  Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

SKLADOVACIE SKRINE

Počet políc s nastaviteľnou výškou: 4 (pri vysokých) alebo 2 (pri nízkych)

Nosnosť políc: 80 kg

BEZSKRUTKOVÝ KOVOVÝ REGÁL S DTD DOSKOU

175 kg
Nosnosť

políc

ELEPHANT 1800/600/400 5 ZN
výška: 1800 mm | šírka: 600 mm | hĺbka: 400 mm

Počet políc: 5 ks

VLASTNOSTI
Nosnosť: 175 kg / polica

Hmotnosť: 16 kg

Farba konštrukcie: svetlo šedá alebo biela

Konštrukcia je vyrobená z galvanicky pozinkovanej ocele

Stojiny sú vyrobené z plechu s hrúbkou 0,8 mm

Priečky políc sú vyrobené z plechu s hrúbkou 0,5 mm

Police sú vyrobené z DTD

Výškovo nastaviteľné police

Regály sú dostupné vo viacerých rozmeroch. Rozmery a počet políc si nakombinujete 

podľa potreby a vlastného výberu.

MOŽNOSTI
Výška: 900, 1000, 1200, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2400 mm

Šírka: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000, 1200 mm

Hĺbka: 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000 mm

CENA (bez DPH)

59 €/ks
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Pre jednotlivé verzie si vyžiadajte ponuku na mieru. 

V prípade záujmu Vás radi navštívime a vypracujeme rozmiestnenie vašich regálov.

149 €/ks

149 €/ks 119 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

SRACK 2000/1060/430 5 ZN

SRACK 2000/1060/430 5 ZN SRACK 2000/1010/430 5 ZN+

POLICOVÝ REGÁL SRACK 

VLASTNOSTI
Bezskrutkové policové regály sú vhodné do archívov, kancelárii, 

skladov, autoservisov, dielní, ale aj moderných domácností.

Ich prednosťou je rýchla montáž, vysoká nosnosť políc, stabilita 

a životnosť.

Jednotlivé konštrukčné prvky sú vyrobené z pozinkovaného 

materiálu, ktorý zabezpečuje vysokú odolnosť a trvalú ochranu.

Police sa jednoducho montujú bez nutnosti skrutkovania a sú 

prestaviteľné po 25 mm.

Regály SRACK sú dostupné vo viacerých rozmeroch.

S pätkami pre ochranu 

Vašej podlahy - štandard

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
Horizontálna výstuž - zadná priečka proti prepadu, ktorá sa môže použiť aj ako výstuha pre obojstrannú verziu

Bočná priečka proti prepadu

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Krížová výstuž

Výška sa môže pohybovať 

od 1000 až do 5000 mm

Hĺbka políc: 300 - 800 mm

Nosnosť políc: 80 až do 350 kg

Šírka políc: 550 - 1300 mm

BOČNÁ PRIEČKA

KRÍŽOVÁ VÝSTUŽ 

HORIZONTÁLNA 
VÝSTUŽ 

“Zariaďujete si garáž, dielňu, sklad? Ideálnym riešením sú bezskrutkové policové 

regály, ktoré slúžia na uskladnenie nepaletového tovaru. Prednosťou týchto 

regálov je rýchla montáž, vysoká nosnosť políc, stabilita a dlhá životnosť. 

Vďaka jednoduchému prevedeniu policové systémy sa hodia nielen do 

kancelárií alebo skladu, ale aj do priemyselných priestorov a domácností.“ 

Viktória Nagy / Vedúca marketingu

SRACK PLASTKIT MOVE 
S rektifi kačnými skrutkami 

pre nerovné podlahy

6,90 €/ks

SRACK STEELKIT 
S možnosťou kotvenia 

do podlahy

1,90 €/ks

SRACK ROLL 
S kolieskami pre väčšiu 

mobilitu

2,90 €/ks

EXTRA PRÍSLUŠENSTVO 

NA OBJEDNÁVKU
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Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: skelet RAL 7035 / svetlo šedá, 

dvere RAL 5010 / enciánová modrá lesklá.

Povrchová úprava: práškový lak.

419 €/ks

319 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (be DPH)

SKLADOVACIE SKRINE NA NÁRADIE

STORECAB CP 1980/1000
výška: 1980 mm | šírka: 1000 mm | hĺbka: 420 mm

počet políc: 4 ks

STORECAB CP 1000/1000
výška: 1000 mm | šírka: 1000 mm | hĺbka: 420 mm

počet políc: 1 ks

Masívne skladovacie skrine STORECAB CP sú dimenzované pre dielenské podmienky 

s nosnosťou políc do 130 kg. Skrine sa dodávajú s bezpečným trojbodovým uzamykaním 

v dvoch základných farbách a ľahko sa udržiavajú. Produkt sa vyznačuje s možnosťou 

rozsiahleho využitia, je spoľahlivým spoločníkom pri každodennej práci v dielňach.

Bezpečnosť 
predovšetkýmZÁKLADNÁ VÝBAVA

Dvojbodový bezpečnostný zámok s dvomi kľúčmi

2 ks alebo 4 ks tácok z oceľového plechu s úpravou 

odolnou voči kyselinám a zvýšeným prahom

Vetranie perforáciou

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: skelet - RAL 7035 / svetlo šedá a dvere - RAL 1023 / žltá dopravná.

Povrchová úprava: práškový lak.

Naša séria skríň na chemikálie 

CHEMICAB je nielen pekná a púta 

pozornosť, ale v neposlednom rade 

vyhovuje aj predpisom vzťahujúcim 

sa na skladovanie chemikálií, farieb 

a jedov. Do každej skrine dávame 

tácky z oceľového plechu s úpravou 

odolnou voči kyselinám a zvýšeným 

prahom, ktoré sú bezpečne 

uchytené. Skriňa je masívna a dvere 

sa uzatvárajú bezpečným 

dvojbodovým uzamykaním. Účinné 

vetranie zabezpečuje perforácia 

v horných a spodných častiach dverí.

SKRINE NA SKLADOVANIE
CHEMIKÁLIÍ A JEDOV

749 €/ks

559 €/ks 429 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CHEMICAB 
K 1950/950 YW
v: 1950 mm

š: 950 mm

h: 500 mm

počet nerezových 

tácok: 4 ks

CHEMICAB K 1180/950 YW
v: 1180 mm

š: 950 mm

h: 500 mm

počet nerezových 

tácok: 2 ks

CHEMICAB K 1180/505 YW
v: 1180 mm

š: 505 mm

h: 500 mm

počet nerezových 

tácok: 2 ks

130 kg
Nosnosť

políc
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Počítače sú súčasťou nášho každodenného života, ako v súkromnom, tak aj pracovnom živote. Prácu v dielni alebo sklade si už dnes nevieme ani predstaviť 

bez počítačov, ktoré si v takomto prostredí vyžadujú väčšiu ochranu. Skrine na počítač od fi rmy ABAmet® je možné veľmi jednoducho a prakticky využívať, 

chránia Vaše prístroje proti poškodeniu, znečisteniu, krádeži, alebo zneužitiu nepovolanou osobou. 

Naša skriňa WORKBENCH MB je ideálnym pomocníkom pri skladovej 

administratíve alebo pracovných linkách, v dielni. V uzamykateľnej 

časti skrine sa zmestia zakladače a potrebné tlačivá, vďaka 

praktickému písaciemu pultu je písanie a vyplnenie dokumentov 

pohodlnejšie, precíznejšie a rýchlejšie. Vďaka kolieskam ju môžeme 

kedykoľvek premiestniť.

PCCAB MB 1630/650
výška: 1630 mm | šírka: 650 mm | hĺbka: 300 mm

Skrinka s písacím pultom, poličkou 
a zásuvkou na kolieskach

WORKBENCH MB 900/500 RT
v: 125+900+235 mm 

š: 500 mm 

h: 450 mm
Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  

Povrchová úprava: práškový lak.

PCCAB NEW 1638/600
výška: 1638 mm | šírka: 600 mm | hĺbka: 350 mm

Materiál: oceľový plech I. triedy.

Základná farba: RAL 7005 / sivá myšia.

459 €/ks 799 €/ks

529 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

adovej 

ľnej 

ov 

eme 

ý

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) | Priestor na monitor | Držiak na klávesnicu a myš | Zabudovaný vstavaný ventilátor | Vo vnútri skrine otvory na káble

Cc 24” KEYBOARD+ k počítačovej bedni s max. výškou 40 cm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok 

(s dvomi kľúčmi)

1 ks zásuvky + 1 ks nastaviteľnej poličky s nosnosťou do 40 kg

Písací pult

Konštrukcia na kolieskach

Hranatá odkladacia časť

Dve predné kolesá sú s možnosťou zabrzdenia

VLASTNOSTI
Uzamykateľný priestor 

pre klávesnicu a držiak 

pod myš

Oblé skriňové telo 

Bočné dvierka 

k počítačovej skrini

Zabudovaný ventilátor

VLASTNOSTI
Fixný držiak 

na klávesnicu 

a držiak pod myš

Bočné dvierka 

k počítačovej skrini

Už dosť bolo neporiadku

Nástenné skladovacie skrine a stojany s úložnými boxmi v rôznych veľkostiach nás zbavia 

neporiadku v dielni, pomáhajú prehľadným spôsobom skladovať skrutky, matice a ďalšie súčiastky.

SKRIŇA NA POČÍTAČ

SKLADOVACIE SKRINE S ÚLOŽNÝMI BOXMI

STOJANY S ÚLOŽNÝMI BOXMI

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) | Jednodverová skriňa s nastaviteľnými policami | Police bez prahov pre jednoduchú údržbu | Možnosť zavesenia na stenu

Materiál: oceľový plech I. triedy.  Základná farba: RAL 5002 / modrá.  Povrchová úprava: práškový lak.Materiál: oceľový plech I. triedy.  Základná farba: RAL 9003 / signálna biela.

Povrchová úprava: práškový lak.

SORTICAB WALL 
MB 380/470
v: 380 mm

š: 470 mm

h: 205 mm

Počet boxov: 12

SORTISTAND 
FIX MB 42
v: 1500 mm

š: 900 mm

h: 410 mm

Pevný stojan

Počet boxov: 42

SORTICAB WALL 
MB 580/470
v: 580 mm

š: 470 mm

h: 205 mm

Počet boxov: 20

WSORTER MB 
36
v: 551 mm

š: 306 mm

h: 155 mm

Počet boxov: 36

WSORTER MB 
48
v: 551 mm

š: 306 mm

h: 155 mm

Počet boxov: 48

SORTISTAND 
FIX MB 72
v: 1500 mm

š: 900 mm

h: 410 mm

Pevný stojan

Počet boxov: 72

WSORTER MB 
57
v: 578 mm

š: 306 mm

h: 155 mm

Počet boxov: 57

WSORTER MB 
40
v: 630 mm

š: 366 mm

h: 185 mm

Počet boxov: 40

SORTISTAND 
FIX ROLL MB 100
v: 1625 mm

š: 900 mm

h: 610 mm

Stojan na kolieskach

Počet boxov: 100

169 €/ks 69 €/ks 209 €/ks

419 €/ks 519 €/ks 939 €/ks

209 €/ks 69 €/ks 109 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)
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KANCELÁRIA

PRAKTICKÉ USPORIADANIE 
PRACOVISKA

Naše skrine ROLOCAB sú praktické, vďaka rolovacím dverám šetria priestor a sú ideálne do akejkoľvek kancelárie.

ROLOCAB AP 1950/1000 G

výška: 1950 mm 

šírka: 1000 mm 

hĺbka: 420 mm

Materiál: skelet skrine z oceľového plechu I. triedy, rolovacie dvere z fl exibilného plastu.  Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  

Povrchová úprava: práškový lak.

ROLOCAB AP 1200/1000 G

výška: 1200 mm 

šírka: 1000 mm 

hĺbka: 420 mm

629 €/ks799 €/ks

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

SKRINE S ROLOVACÍMI DVERAMI

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Závorový zámok (s dvoma kľúčmi) | Ľahká konštrukcia, tichý chod | 4 / 2 ks políc s nastaviteľnou výškou | Praktické 

riešenie rukoväte | Nosnosť políc 50 kg | Rolovacie dvere sa ľahko posúvajú, sú vyrobené z fl exibilného plastu
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ŠPECIÁLNE RIEŠENIE

599 €/ks 789 €/ks 439 €/ks

489 €/ks 389 €/ks

519 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

OPENCAB MB 2000/1200
v: 2000 mm

š: 1200 mm

h: 450 mm

OPENCAB MB 2000/1800
v: 2000 mm

š: 1800 mm

h: 450 mm

OPENCAB MB 900/1200
v: 900 mm

š: 1200 mm

h: 450 mm

OPENCAB MB 900/1800
v: 900 mm

š: 1800 mm

h: 450 mm

OPENCAB MB 2000/1200
v: 2000 m

OPENCAB MB 900/1200
v: 900 mm

OPENCAB MB 900/1800
v: 900 m

OPENCAB MB 2000/1800
v: 2000 mm

Nástavec na skriňu

Naše skrine série SLIDECAB sú praktickým pomocníkom v každej kancelárii. Vďaka 

posuvným dvierkam sú priestorovo úsporné, je možné ich umiestniť aj do užších 

priestorov. Skrine SLIDECAB ponúkame v rôznych rozmeroch, čo Vám umožňuje zriadiť 

svoju kanceláriu podľa vlastných predstáv.

SKRINE 
S POSUVNÝMI DVERAMI

789 €/ks

ĎALŠIE VARIANTY

CENA (bez DPH)

SLIDECAB MB 
2000/1800
v: 2000 mm

š: 1800 mm

h: 450 mm

399 €/ks 539 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

SLIDECAB MB 
900/1800
v: 900 mm

š: 1800 mm

h: 450 mm

Nástavec na skriňu 
s posuvnými dverami

SLIDECAB MB 700/1200
v: 700 mm

š: 1200 mm

h: 450 mm

Nástavec na skriňu 
s posuvnými dverami

SLIDECAB MB 700/1800
v: 700 mm

š: 1800 mm

h: 450 mm

559 €/ks

CENA (bez DPH)

SLIDECAB MB 2000/1200
výška: 2000 mm | šírka: 1200 mm | hĺbka: 450 mm

SLIDECAB MB 900/1200
výška: 900 mm | šírka: 1200 mm | hĺbka: 450 mm

599 €/ks

429 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

599

CENA

4

C

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi)

Police s nastaviteľnou výškou

Nosnosť políc 40 kg/polica

Materiál: oceľový plechu I. triedy.  Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

avec na skriňu

OPENCAB MB 700/1800
v: 700 mm | š: 1800 mm | h: 450 mm

OPENCAB MB 700/1200
v: 700 mm | š: 1200 mm | h: 450 mm
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ĎALŠIE VARIANTY

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.

Aj so šírkou 800 a 600 mm. Pre ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

ARCHIVAČNÉ SKRINE NA DOKUMENTY
Klasický dizajn, dokonalá bezpečnosť a ideálne vyhotovenie, vďaka 

ktorým je naša skriňa DOCUCAB najlepším priateľom v kancelárii.

KARTOTÉKOVÉ SKRINKY
Skrine zo série FILECAB od fi rmy ABAmet® sú kvalitnými, estetickými 

pomocníkmi každého, kto pracuje s kartotékami. Bezpečné, stabilné zásuvky 

sa nezasekávajú, ľahko sa otvárajú a zatvárajú bez hluku aj pri plnom zaťažení. 

Kartotéky v nich sú ľahko dostupné a môžeme ich jednoducho usporiadať. 

Zásuvky sa vysúvajú do 100% svojej hĺbky, sú otvárateľné jediným centrálnym 

zámkom. Naraz môžete vytiahnuť iba jednu zásuvku, takto môžete predísť 

nepríjemným prekvapeniam.

FILECAB K 4
výška: 1320 mm | šírka: 405 mm | hĺbka: 623 mm

289 €/ks

CENA (bez DPH)

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá a RAL 9003 / signálna biela.

289 €/ks

CENA (bez DPH)

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Centrálny zámok (s dvomi kľúčmi)

Ľahko vysúvateľná zásuvka pre visiace kartotéky typu DIN A4, 

z ktorých sa zmestí do každej zásuvky cca. 60 ks

339 €/ks 259 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

DOCUCAB H 1945/1000/420 GY
v: 1945 mm

š: 1000 mm

h: 420 mm

Počet políc: 4

DOCUCAB H 1945/600/420 GY
v: 1945 mm

š: 600 mm

h: 420 mm

Počet políc: 4

DOCUCAB H 1945/1200/420 GY
v: 1945 mm

š: 1200 mm

h: 420 mm

Počet políc: 4

DOCUCAB H 1945/800/420 GY
v: 1945 mm

š: 800 mm

h: 420 mm

Počet políc: 4

209 €/ks 179 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

DOCUCAB H 
1000/1000/420 GY
v: 1000 mm

š: 1000 mm

h: 420 mm

Počet políc: 2

DOCUCAB H 
1000/600/420 GY
v: 1000 mm

š: 600 mm

h: 420 mm

Počet políc: 2

229 €/ks 189 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

DOCUCAB H 
1000/1200/420 GY
v: 1000 mm

š: 1200 mm

h: 420 mm

Počet políc: 2

DOCUCAB H 
1000/800/420 GY
v: 1000 mm

š: 800 mm

h: 420 mm

Počet políc: 2

399 €/ks 299 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

FILECAB H 3

v: 1010 mm

š: 470 mm

h: 620 mm

FILECAB H 4 
DOUBLE
v: 1320 mm

š: 826 mm

h: 620 mm

FILECAB H 2 GY

v: 710 mm

š: 470 mm

h: 620 mm

269 €/ks

CENA (bez DPH)

439 €/ks

CENA (bez DPH)

229 €/ks

CENA (bez DPH)

Materiál: oceľový plech I. triedy.  Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

339

CENA

DOC
v: 194

š: 100

h: 42

Poče

DOCUC
v: 1945 

š: 1200 

h: 420 m

Počet p

399 

CENA (b

20

CEN

DOC
100
v: 10

š: 10

h: 4

Poč

229 €

CENA (be

DOCUCA
1000/12
v: 1000 m

š: 1200 m

h: 420 m

Počet po

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Trojbodový bezpečnostný zámok (s dvomi kľúčmi) | Nosnosť políc do 80 kg | Police s nastaviteľnou výškou
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1369 €/ks999 €/ks

1309 €/ks 1699 €/ks 1599 €/ks

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

3-zásuvková 
protipožiarna 
kartotéková skriňa

FILECAB FIRE MB 3
v: 1233 mm

š: 545 mm

h: 653 mm

2-zásuvková 
protipožiarna 
kartotéková skriňa

FILECAB FIRE MB 2
v: 895 mm

š: 545 mm

h: 653 mm

Široká protipožiarna 
skriňa 

FIRECAB CP 1950/1200
v: 1950 mm

š: 1200 mm

h: 500 mm

Protipožiarna 
skriňa

FIRECAB CP 1950/930
v: 1950 mm

š: 930 mm

h: 500 mm

Nízka protipožiarna 
skriňa 

FIRECAB M 1500/700
v: 1500 mm

š: 700 mm

h: 550 mm

PROTIPOŽIARNE SKRINE KONFERENČNÉ STOLIČKY

Naše produkty série 

FIRECAB a FILECAB FIRE 

ponúkajú optimálne riešenie, 

ak svoje dokumenty 

chcete mat v bezpečí. 

Ponúkajú účinnú ochranu 

nielen pri prípadných 

požiaroch menšieho 

rozsahu, ale vďaka svojmu 

viacbodovému uzamykaniu 

a dvojplášťovému 

prevedeniu znepríjemnia 

aj prácu zlodejov. Pritom 

vďaka ich estetickému 

a praktickému vyhotoveniu 

dokonale zapadnú do 

akéhokoľvek kancelárskeho 

prostredia.

ZÁKLADNÁ VÝBAVA POLICOVÝCH SKRÍŇ
Zosilnené špeciálne pánty hore aj dole | Zosilnené tŕne uzatvárania | Závorový systém uzatvárajúci sa v 5 bodoch, hore aj dole 1x a v strede 3x

Podľa normy DIN 4102 nehorľavá izolácia s hrúbkou 25 mm vo dverách | 4/3 ks políc s nastaviteľnou výškou

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

59 €/ks

59 €/ks

49 €/ks

Čalúnené konferenčné stoličky série 

HALLSEAT ponúkajú komfortné 

sedenie, sú elegantné, masívne, majú 

dlhú životnosť a navyše sú aj cenovo 

dostupné. Sú ideálne na intenzívne 

používanie, sú vhodným riešením do 

banketových a konferenčných sál, 

do hotelov alebo reštaurácií. Výhodou 

je, že stoličky sú stohovateľné, vďaka 

čomu ich môžete bezpečne skladovať 

aj na malom mieste. V prípade potreby 

ich jednoducho rozložíte, po meetingu 

stoličky poukladáte na seba a odložíte.

Konferenčné stoličky sú dostupné aj 

v iných prevedeniach. V prípade záujmu 

nás neváhajte kontaktovať.

HALLSEAT MX 
STRONG SR/BE

HALLSEAT MX 
SMOOTH SR/BK

HALLSEAT MX 
ROUND AT/RD

HALLSEAT MX 
STRONG OGD/BN

HALLSEAT MX 
SMOOTH SR/LIGHT GY

HALLSEAT MX 
ROUND AT/DBE

HALLSEAT MX 
STRONG GD/RD

HALLSEAT MX 
SMOOTH GD/RD

HALLSEAT MX 
ROUND AT/BK

Farba konštrukcie: strieborná

Farba čalúnenia: modrá 

s jemným bielym motívom

Farba konštrukcie: strieborná

Farba čalúnenia: čierna 

s jemným motívom

Farba konštrukcie: antracitová

Farba čalúnenia: červená 

s jemným motívom

Farba konštrukcie: starozlatá

Farba čalúnenia: karamelová 

s jemným motívom

Farba konštrukcie: strieborná

Farba čalúnenia: sivá

Farba konštrukcie: antracitová

Farba čalúnenia: modrá 

s jemným motívom

Farba konštrukcie: zlatá

Farba čalúnenia: červená 

s jemným motívom

Farba konštrukcie: zlatá 

Farba čalúnenia: červená 

s jemným motívom

Farba konštrukcie: antracitová

Farba čalúnenia: čierna 

s jemným motívom

Materiál: oceľový plech I. triedy.  Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

RNE SKRINE

0

13

CEN

Níz
skr

FIR
v: 15

š: 7

h: 5

Celková výška: 910 mm

Výška sedacej časti: 470 mm

Šírka sedacej časti: 390 mm

Hĺbka sedacej časti: 400 mm

Hmotnosť: 6 kg

Celková výška: 890 mm

Výška sedacej časti: 470 mm

Šírka sedacej časti: 390 mm

Hĺbka sedacej časti: 400 mm

Hmotnosť: 5,5 kg

Celková výška: 925 mm

Výška sedacej časti: 470 mm

Šírka sedacej časti: 390 mm

Hĺbka sedacej časti: 400 mm

Hmotnosť: 5,5 kg
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219 €/ks 199 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

Skladací stôl vo forme obdĺžnika 

FOLDINGTABLE MX H 1220/900 BK/BH
v: 740 mm

š: 1200 mm

h: 900 mm

Skladací stôl vo forme štvorca 

FOLDINGTABLE MX HS 900/900 BK/BH
v: 740 mm

š: 900 mm

h: 900 mm

Možnosti (šxh):
1220 x 800 mm, 1220 x 900 mm, 1380 x 800 mm, 1380 x 900 mm, 

1600 x 800 mm, 1600 x 900 mm, 1800 x 800 mm, 1800 x 900 mm

biela

javor

buk

dub sonoma

orech

MOŽNOSTI 
FAREBNÉHO 
PREVEDENIA

VLASTNOSTI
Hrúbka dosky: 18 mm | ABS hrany | Materiál konštrukcie: oceľ | Skladací systém založený na oceľových pružinách | Nastaviteľné nožičky 

na prispôsobenie nerovným podlahám 

Možnosti (šxh):
800 x 800 mm, 900 x 900 mm, 1000 x 1000 mm

SKLADACIE STOLYUNIVERZÁLNE KONFERENČNÉ STOLIČKY 

tôl vo forme obdĺžnika 

Konferenčné stoličky SEAT IN MX sa okrem vysokej kvality vyznačujú aj klasickým elegantným vzhľadom. 

Tieto stoličky najčastejšie nájdeme na verejných miestach, v školách, konferenčných miestnostiach, čakárňach, 

kanceláriách a obecných úradoch. Stoličky SEAT IN MX sú veľmi pohodlné, majú dostatočne široké sedadlo 

a operadlo. Vďaka univerzálnej veľkosti sú stoličky pohodlné pre deti i dospelých.

Skladacie stoly majú široké využitie a množstvo výhod. Sú ideálnou voľbou pre reštaurácie, banketové sály, a primárnou voľbou pre 

cateringové spoločnosti. Často sa využívajú aj v konferenčných alebo zasadacích miestnostiach, kde je nutná rýchla zmena usporiadania 

miestnosti. Skladacie stoly pri skladaní šetria veľa priestoru, ktorý sa môže použiť na iné účely. 

SEAT IN MX BK SEAT IN MX GY SEAT IN MX BE

49 €/ks

CENA (bez DPH)

49 €/ks

CENA (bez DPH)

49 €/ks

CENA (bez DPH)

ROZMERY
Celková výška stoličky: 860 mm | Celková šírka stoličky: 530 mm | Šírka sedadla: 540 mm | Hĺbka sedadla: 420 mm | Rám: 26 × 15 mm | Hrúbka rámu: 1,15 mm

VLASTNOSTI
Hmotnosť: 5 kg | Stohovateľnosť: Áno (až na 15 ks) | Materiál konštrukcie: oceľ | Materiál sedadla: polyuretán | Nosnosť: 100 kg

62 63
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ZDRAVOTNÍCTVO

PRAKTICKÉ ZARIADENIE 
NEMOCNÍC A AMBULANCIÍ

KOVOVÉ NOČNÉ STOLÍKY

579 €/ks

CENA (bez DPH)

BEDSIDE CAB M WE
v: 800 mm

š: 610 mm

h: 420 mm

579 €/ks 199 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

BEDSIDE CAB M WE/GE
v: 800 mm

š: 610 mm

h: 420 mm

BEDSIDE CAB H WE
v: 860 mm

š: 400 mm

h: 400 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
1 zásuvka a 1 skrinka s madlom a magnetickým uzatváraním | Melamínová horná doska

4 kolieska, 2 brzdené | Jedálenskú dosku je možné otočiť okolo svojej osi a nastaviť výšku

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Držiak na uterák | Kovové úchytky | 2 kolesá štandard, 2 kolesá s brzdou

Za príplatok - s odkladacou doskou ABS a vložkou do zásuvky z ABS

Základná farba: biela alebo biela/zelená.  Povrchová úprava: práškový lak. Základná farba: RAL 9010 / biela matná.  Povrchová úprava: práškový lak.

“Kvalitný zdravotnícky nábytok je základom každej dobre zariadenej nemocnice, 

ordinácie, lekárne alebo kozmetického salónu. Ak uprednostňujete praktické, 

ale zároveň štýlové kusy nábytku, máme pre vás riešenie!“ 

Andrea Frankovičová / Predajná poradkyňa
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STOLÍKY A VOZÍKY NA INŠTRUMENTY DOPLNKY DO ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

379 €/ks
889 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Vozík na kolieskach

HOSPI TROLLEY M 
v: 880 mm

š: 1400 mm

h: 600 mm

Nerezový vozík na kolieskach

HOSPI TROLLEY M SS 
v: 880 mm

š: 1400 mm

h: 600 mm

VLASTNOSTI
Antistatické kolieska, 2 brzdené

Určené na prevoz vecí do 50 kg

VLASTNOSTI
Antistatické kolieska, 2 brzdené

Z 3 strán hrana na zabránenie 

padaniu vecí z plochy stola.

Základná farba: RAL 9010 / biela matná. Základná farba: Metalická farba nerez.

189 €/ks 359 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

Stolík na inštrumenty, na kolieskach

HOSPI INSTRUMENT TABLE M 
v: 920 - 1380 mm

š: 400 mm

h: 600 mm

Nerezový stolík na inštrumenty, na kolieskach

HOSPI INSTRUMENT TABLE M SS 
v: 911 - 1370 mm

š: 460 mm

h: 630 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Nastaviteľná výška: 920 - 1380 mm

Antistatické kolieska, 2 brzdené

Určené na prevoz vecí do 10 kg

Plocha stola: 600 x 400 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Nastaviteľná výška: 911 - 1370 mm

Antistatické kolieska, 2 brzdené

Určené na prevoz vecí do 10 kg

Plocha stola: 600 x 400 mm

Základná farba: RAL 9010 / biela matná. Základná farba: Metalická farba nerez. 

339 €/ks

309 €/ks

429 €/ks

689 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Nástrojový stolík s 2 policami 
a vrchnou doskou 

HOSPITAL TABLE ZR
v: 805 mm

š: 650 mm

h: 460 mm

Zástena 3-dielna 
na kolieskach 

PARAVAN ZR 3P 
1780/640 ROLL W
v: 1780 mm

š: 3 x 640 mm

Nástrojový stolík 
so zásuvkou 

MEDICAL TROLLEY 2S+1D ZR
v: 805 mm

š: 650 mm

h: 460 mm

Prebaľovací stolík 
s uzamykateľnou skrinkou 

HOPITAL CHANGING TABLE 
ZR LOCK
v: 900 mm

š: 1000 mm

h: 650 mm

VLASTNOSTI
1 x vrchná doska, 2 x police

Materiál vrchnej dosky: nerez

Materiál políc: oceľový plech

4 x pogumované plastové kolieska

VLASTNOSTI
Poťah zásteny: plátno

Materiál rámu: joklovina

Povrchová úprava: práškový lak

Pogumované otočné kolieska

Slúži na predelenie priestoru

Je určená do interiéru

VLASTNOSTI
1 x vrchná doska

1 x polica

1 x zásuvka

Materiál vrchnej dosky: nerez

Materiál police: oceľový plech

4 x pogumované plastové kolieska, 

2 s brzdou

VLASTNOSTI
Kovová konštrukcia

Prebaľovacia doska s ohrádkou z 3 strán

Materiál prebaľovacej dosky: drevená 

Materiál umývateľného matraca: koženka

Hrúbka umývateľného matraca: 2 cm

Uzamykateľná skrinka

1 x polica

Základná farba: : RAL 9003 / signálna biela.  

Povrchová úprava: práškový lak.

Základná farba: : RAL 9003 / signálna biela.  

Povrchová úprava: práškový lak.

Základná farba: : RAL 9003 / signálna biela.  

Povrchová úprava: práškový lak.

Nástrojové stolíky sú praktickým pomocníkom v nemocniciach a ambulanciách, sú určené pre bezpečné a prehľadné skladovanie nástrojov. Sú vyrobené z oceľových 

profi lov a plechov, vyznačujú sa dlhou životnosťou a nie sú náročné na údržbu. Sú povrchovo upravené práškovou vypaľovanou farbou, ktorá spĺňa požiadavky kladené 

na zdravotnícke výrobky.
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NEMOCNIČNÉ SKRINE & SKRINE NA LIEKY

499 €/ks

369 €/ks829 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)CENA (bez DPH)

HOSPICAB H 1800/800/435 2GS 1SS
v: 1800 mm

š: 800 mm

h: 450 mm

HOSPICAB H 1800/800/435 LONG GL
v: 1800 mm

š: 800 mm

h: 435 mm

HOSPICAB M 1890/800 ROLL DG
v: 1890 mm

š: 800 mm

h: 435 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Počet sklenených políc: 2 ks, prestaviteľné 

po 25 mm | Počet plechových políc: 1 ks, 

prestaviteľná po 25 mm | Zabezpečená 

dvojbodovým zámkom | Dvere sú 

presklené s použitím kaleného skla

Možnosť objednania aj na kolieskach 

za príplatok

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Počet sklenených políc: 4 ks

Police sú prestaviteľné po 25 mm

Zabezpečená dvojbodovým zámkom, s 2 kľúčmi

Dvere sú presklené s použitím kaleného skla

Možnosť objednania aj na kolieskach

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Počet sklenených políc: 3 ks

Výplň dverí z bezpečnostného skla

Skriňa je uzamykateľná, dodávaná s 2 kľúčmi

Na 4 kolieskach

Možnosť objednania aj bez koliesok

Základná farba: RAL 9010 / biela matná.  

Povrchová úprava: práškový lak.

Základná farba: RAL 9010 / biela matná.  

Povrchová úprava: práškový lak.

Základná farba: RAL 9010 / biela matná.

569 €/ks

CENA (bez DPH)

HOSPICAB M 1800/600/435 9003
v: 1800 mm

š: 600 mm

h: 450 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Počet sklenených políc: 4 ks

Police sú prestaviteľné po 25 mm

Skriňa je uzamykateľná, dodávaná s 2 kľúčmi

Výplň dverí z bezpečnostného skla

Základná farba: RAL 9003/ signálna biela.

49 €/ks

259 €/ks

39 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Kovová lekárnička vo forme kufríka

MEDICINE MK MOVE 410/480/160 WE 
v: 410 mm

š: 480 mm

h: 160 mm

Závesná skriňa s presklenými dverami

WALLCAB M 500/1000/250 9003 
v: 500 mm

š: 1000 mm

h: 250 mm

MEDICINE MK 340/400/145 WE 
v: 400 mm

š: 340 mm

h: 145 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Madlo | Počet políc: 2 ks

Kufrík je uzatvárateľný

Bez náplne

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Počet políc: 2 ks | Sklenené posuvné dvere a police

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Počet políc: 2 ks

Cylindrický zámok s 2 kľúčmi

Bez náplne

Základná farba: RAL 9003 / signálna biela so zeleným krížom.  Povrchová úprava: práškový lak.

Základná farba: 9003 / signálna biela.  Dostupná aj v iných farbách.

Základná farba: RAL 9003 / signálna biela so zeleným krížom.  

Povrchová úprava: práškový lak.
Kovová lekárnička vo forme kufríka je veľmi praktickým riešením v situáciách, ktoré vyžadujú 

poskytnutie prvej pomoci. Vďaka prenosnej lekárničky máte všetko po ruke v prípade potreby, 

tam, kde práve potrebujete. Lekárnička je navrhnutá tak, aby zabezpečila zdravotnícky materiál 

až pre 30 osôb, je možné v nej skladovať všetko na jednom mieste. Lekárnička vo forme kufríka 

je praktickou pomôckou aj na školské výlety, do výrobnej haly alebo skladu pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia zamestnancov pri práci.
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ZDRAVOTNÍCKE STOLIČKY & LAVICE DO ČAKÁRNE

Postele sú dodávané bez matraca. Matrac si 

môžete doobjednať z našej širokej ponuky.

ZDRAVOTNÍCKE LEŽADLÁ & POSTELE

159 €/ks

CENA (bez DPH)

Matraci k posteli SLEEPI H 2000/900 GY 

SLEEPI BV MATRESS
v: 100 mm

š: 2000 mm

h: 900 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Odnímateľný poťah Aloe Vera s možnosťou prania

Jadro matraca 100 mm

Vyrobený na Slovensku

Hmotnosť: 4 kg

569 €/ks 179 €/ks

359 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Vyšetrovacie lehátko

HOSPIBED ZR 1920/600/650 
WE/BE 
d: 1920 mm

v: 600 mm

h: 650 mm

nosnosť: 160 kg

Skladacia kovová posteľ

SLEEPI H 2000/900 GY
d: 2156 mm

v: 630 mm

h: 944 mm

Skladacia kovová posteľ 
poschodová

SLEEPI H 2000/900 
DOUBLE GY 
d: 2156 mm

v: 1504 mm

h: 900 mm

Základná farba konštrukcie: RAL 9003 / signálna biela.  Základná farba koženky: svetlomodrá.  

Povrchová úprava: prášková vypaľovaná farba.

Možnosť výberu farby kovovej konštrukcie a koženky.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

Základná farba: RAL 7035 / svetlo šedá.  Povrchová úprava: práškový lak.

Vyšetrovacie lehátka sú určené pre vyšetrovanie pacientov v zdravotníckych 

zariadeniach. Vyznačujú sa dlhou životnosťou, nenáročnou údržbou a ľahkým 

čistením. Lehátka sú vyrábané z oceľových profi lov, ložná plocha lehátka je 

čalúnená zdravotnou koženkou. Podhlavník a nohy sú polohovateľné.

Skladacie kovové postele sú ideálnou voľbou do nemocníc, internátov, hostelov a iných 

podobných zariadení. Postele sa vyznačujú jednoduchosťou, vysokou kvalitou a klasickým 

štýlom. Ak je v miestnosti málo miesta, skvelým riešením je praktická poschodová posteľ.

129 €/ks

199 €/ks 249 €/ks 299 €/ks

259 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

Kožená nemocničná 
pracovná stolička 

WORKSEAT AN HOSP GY
v: 435 - 540 mm

š: 600 mm

h: 445 mm

2-miestna lavička do čakárne 

WAITBENCH BA 2
v: 810 mm

š: 695 mm

h: 585 mm

3-miestna lavička do čakárne 

WAITBENCH BA 3
v: 810 mm

š: 1490 mm

h: 585 mm

4-miestna lavička do čakárne 

WAITBENCH BA 4
v: 810 mm

š: 2000 mm

h: 585 mm

3-miestna lavička do čakárne 
s čalúnením

WAITBENCH TAPE 3 BK/BE
v: 835 mm

š: 1040 mm

h: 620 mm

VLASTNOSTI
Chrómovaná báza | S kolieskami

Plynový piest | Nosnosť: 120 kg

Hmotnosť: 7,2 kg | Nastaviteľná 

výška: 410 – 540 | Priemer sedacej 

časti: 350 mm | Sedák potiahnutý 

kvalitnou koženkou

VLASTNOSTI
Materiál sedadla: plast

Materiál konštrukcie: kov

VLASTNOSTI
Materiál sedadla: plast

Materiál konštrukcie: kov

VLASTNOSTI
Materiál sedadla: plast

Materiál konštrukcie: kov

VLASTNOSTI
Nosnosť: do 120 kg / miesto

Materiál sedadla a opierky: 

1.triedny plast

Výška sedadla: 450 mm

Sedadlá a opierky s koženkovým 

čalúnením

Základná farba: tmavomodrá.

BG RD GN DGY BY WE OE BE GY BK YWVoliteľné farebné prevedenie:
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BEZPEČNOSTNÉ TREZORY & SEJFY

BEZPEČNOSŤ 
NA PRVOM MIESTE

BEZPEČNOSTNÉ SEJFY
Kancelárske a nábytkové trezory sú jednoduchou, ale spoľahlivou voľbou na ukladanie cenností a dôležitých 

dokumentov v akýchkoľvek priestoroch. Niektoré sejfy obsahujú vnútornú poličku alebo uzamykateľnú skrinku, 

a sú vybavené kľúčovým alebo elektronickým zámkom.

Základná farba: 

RAL 7016 / antracitová, RAL 9001 / béžová.

Základná farba: 

RAL 7016 / antracitová, RAL 9001 / béžová.

Základná farba: 

RAL 7016 / antracitová, RAL 9001 / béžová.

Základná farba: 

RAL 7016 / antracitová, RAL 9001 / béžová.

Základná farba: 

RAL 7016 / antracitová, RAL 9001 / béžová.

199 €/ks 189 €/ks

199 €/ks 159 €/ks 249 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

SAFECAB PT 250/350/260 ELK 7016/9001
v: 250 mm | š: 350 mm | h: 260 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: elektronický | 1x polica

SAFECAB PT 200/380/260 ELK 7016/9001
v: 200 mm | š: 380 mm | h: 260 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: elektronický | 1x polica

SAFECAB PT 300/380/320 ELK 7016/9001
v: 300 mm | š: 380 mm | h: 320 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: elektronický | 1x polica

SAFECAB PT 300/380/320 K 7016/9001
v: 300 mm | š: 380 mm | h: 320 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: kľúčový | 1x polica

SAFECAB PT 500/380/365 ELK 7016/9001
v: 500 mm | š: 380 mm | h: 365 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: elektronický | 1x polica | 1x uzamykateľná 

skrinka
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Trezory na zbrane sú určené na bezpečné uskladnenie zbraní, sú dostupné 

vo viacerých farbách a veľkostiach. Sú ideálnou voľbou pre strelcov a poľovníkov. 

Trezory sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a cenovou dostupnosťou. 

Špeciálna pevná konštrukcia ponúka ochranu proti vlámaniu, obsahuje vnútorný 

záves anti-cut proti prerezaniu. Možnosť ukotvenia do podlahy a steny.

Vo vnútri jednotlivých trezorov nájdete uzamykateľnú skrinku alebo police, 

na dverách doplnkové vybavenie: držiaky na strelivo, dokumenty, balistol, 

ďalekohľad, alebo časopisy. Špongiová vložka v spodnej časti trezorov zabráni 

skĺznutiu zbraní. Trezory na zbrane ponúkame s elektronickým alebo kľúčovým 

zámkom. Ponúkame aj trezory certifi kované európskou certifi kačnou autoritou 

ECB pre S1 podľa EN 14450.

TREZORY NA ZBRANE

Základná farba: 

RAL 7016 / antracitová.

Základná farba: 

RAL 7040 / šedá okenná.

Základná farba: 

RAL 7040 / šedá okenná, 

RAL 7035 / svetlo šedá.

Základná farba: 

RAL 7040 / šedá okenná, 

RAL 7035 / svetlo šedá.

259 €/ks 59 €/ks

359 €/ks

749 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

SAFECAB PT 300/430/320 
KE 7016
v: 300 mm

š: 430 mm

h: 320 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: elektronický & kľúčový

1x polica

SAFECAB PT 170/260/230 
K 7040
v: 170 mm

š: 260 mm

h: 230 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: kľúčový

SAFECAB PT 600/425/370 K 7040/7035
v: 600 mm

š: 425 mm

h: 370 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: kľúčový | 1x polica

1x uzamykateľná skrinka

FIRESAFE PT 315/440/440 
ELK 7040/7035
v: 315 mm

š: 440 mm

h: 440 mm

VLASTNOSTI
Typ zámku: elektronický | 1x polica

Ohňovzdornosť: LFS 30P podľa EN 

15659

729 €/ks 869 €/ks

CENA (bez DPH) CENA (bez DPH)

GUNCAB PT 
1512/300/350 K 
7040/7035
v: 1512 mm

š: 300 mm

h: 350 mm

GUNCAB PT 
1412/420/370 ELK 
7040/7035
v: 1412 mm

š: 420 mm

h: 370 mm

VLASTNOSTI
Počet dlhých zbraní: 5

Maximálna dĺžka 

pušky: 1450 mm

Typ zámku: kľúčový 

Hrúbka dverí: 3 mm

Základná výbava: 

1 uzamykateľná skrinka

VLASTNOSTI
Počet dlhých zbraní: 4

Maximálna dĺžka 

pušky: 1350 mm

Typ zámku: 

elektronický 

Hrúbka dverí: 3 mm

Základná výbava: 

1 uzamykateľná skrinka 

s poličkou, 2 police, 

držiaky

Základná farba: 

RAL 7040 / sivá.

Základná farba: 

RAL 7035 / svetlo šedá  

a RAL 7040 / sivá.

629 €/ks

CENA (bez DPH)

GUNCAB PT 
1512/300/350 ELK 
7040/7035
v: 1512 mm

š: 300 mm

h: 350 mm

GUNCAB PT 1412/350/300 
K 7040
v: 1412 mm

š: 350 mm

h: 300 mm

VLASTNOSTI
Počet dlhých zbraní: 5

Maximálna dĺžka 

pušky: 1450 mm

Typ zámku: 

elektronický 

Hrúbka dverí: 3 mm

Základná výbava: 

1 uzamykateľná skrinka

VLASTNOSTI
Počet dlhých zbraní: 3

Maximálna dĺžka pušky: 1350 mm

Typ zámku: kľúčový

Počet kľúčov: 2 ks

Hrúbka dverí: 3 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
1 uzamykateľná skrinka s poličkou, 

3 police, držiaky na dverách

Základná farba: 

RAL 7040 / sivá.

Základná farba: RAL 7040 / sivá.

CENA (bez DPH)

399 €/ks

ĎALŠIE VARIANTY
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GUNCAB PT 1112/260/260 K 7016
v: 1112 mm

š: 260 mm

h: 260 mm

počet dlhých zbraní: 3

maximálna dĺžka pušky: 1060 mm

počet políc: 1

Základná farba: RAL 7016 / antracitová.

CENA (bez DPH)

169 €/ks

VLASTNOSTI
Typ zámku: kľúčový

Počet kľúčov: 2 ks

Hrúbka dverí: 2,4 mm

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Držiaky na dverách

GUNCAB PT 1112/260/260
v: 1112 mm

C

161

Trezory na zbrane sú určené na bezpečné uskladnenie zbraní, sú ideálnou voľbou pre strelcov a poľovníkov. 

Trezory sa vyznačujú vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a cenovou dostupnosťou. Špeciálna pevná konštrukcia 

ponúka ochranu proti vlámaniu. Trezory HORIZONTAL GUNCAB PT sú praktické aj so svojim plochým 

prevedením, ľahko ich skryjete pod posteľ alebo gauč.

339 €/ks

259 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

GUNCAB PT 
1312/470/350 
K 7016
v: 1312 mm

š: 470 mm

h: 350 mm

Počet dlhých zbraní: 4

Max. dĺžka pušky: 1260 mm

1 uzamykateľná skrinka 

s poličkou, 2 police

Typ zámku: kľúčový

GUNCAB PT 
1512/340/260 
ELK 7016
v: 1512 mm

š: 340 mm

h: 260 mm

Počet dlhých zbraní: 5

Max. dĺžka pušky: 1360 mm

1 uzamykateľná skrinka

Typ zámku: elektronický

ĎALŠIE VARIANTY

329 €/ks

339 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

GUNCAB PT 
1512/470/350 
K 7016
v: 1512 mm

š: 470 mm

h: 350 mm

Počet dlhých zbraní: 8

Max. dĺžka pušky: 1360 mm

1 uzamykateľná skrinka 

Typ zámku: kľúčový

GUNCAB PT 
1412/260/260 
K 7016
v: 1412 mm

š: 260 mm

h: 260 mm

Počet dlhých zbraní: 4

Max. dĺžka pušky: 1260 mm

1 uzamykateľná skrinka

Typ zámku: kľúčový

249 €/ks

289 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

GUNCAB PT 
1512/340/260 
K 7016
v: 1512 mm

š: 340 mm

h: 260 mm

Počet dlhých zbraní: 5

Max. dĺžka pušky: 1360 mm

1 uzamykateľná skrinka

Typ zámku: kľúčový

GUNCAB PT 
1312/420/260 
K 7016
v: 1312 mm

š: 420 mm

h: 260 mm

Počet dlhých zbraní: 4

Max. dĺžka pušky: 1260 mm

1 uzamykateľná skrinka 

s poličkou, 2 police

Typ zámku: kľúčový

988 €/ks

1248 €/ks

CENA (bez DPH)

CENA (bez DPH)

HORIZONTAL GUNCAB PT 175/1600/510 K 7016
v: 175 mm

š: 1600 mm

h: 510 mm

VLASTNOSTI
Počet zbraní: 3 | Max.dĺžka pušky: 1510 mm | Typ zámku: kľúčový

HORIZONTAL GUNCAB PT 175/1600/510 ELK 7016
v: 175 mm

š: 1600 mm

h: 510 mm

VLASTNOSTI
Počet zbraní: 3 | Max.dĺžka pušky: 1510 mm | Typ zámku: elektronický
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DOPRAVA
Skúsení a precízni kolegovia, experti na kovový nábytok, 
špeciálne autá na prepravu kovového nábytku. Dopravu 
zabezpečíme vtedy, kedy to požadujete.

SKLADOVANIE
Disponujeme s najväčšími skladovými zásobami 
na Slovensku. Základné produkty sú stále na sklade, 
možnosť výberu veľkosti a farieb.

ZÁRUKA
Trojročná celoplošná záruka na všetky naše produkty 
(okrem zámkov) a doživotná záruka spätného odkú-
penia nami dodaných skríň. U nás zakúpené skrine sa 
nestanú bezcennými.

Potrebujete skrine na určité podujatie? 
Sezónne potrebujete viac šatníkových skríň, ako inokedy? 
Nemáte zbytočný priestor pre skladovanie nepotrebných skríň? 
Neviete, či máte kúpiť ešte viac?

Nie je dôvod na obavy. 
Firma ABAmet® ponúka výhodné riešenie aj na takéto situácie.

V dnešnej dobe môže byť zbytočné nakupovať šatníkové 
skrine, ak nie ste si istí, že ich budete dlhodobo využívať. 
Náš ABAmet®-balík prenájmu šatníkových skríň využíva 
už mnoho našich partnerov - často ako doplnok 
k už nakúpeným šatníkovým skriniam.

Využite náš balík prenájmu šatníkových skríň!

Chceli by ste vymeniť staré skrine za nové, moderné? Zapáčil sa Vám iný typ šatníkových skríň, 
ale neviete, čo so starými? Alebo máte málo miesta v šatni a existujúce skrine by ste chceli 
vymeniť na menšie, aby ste navýšili ich počet?

Pomôžeme!

Odkúpime od Vás všetky Vaše existujúce skrine, a vymeníme ich za nové.

Vaše staré skrine sa nestanú bezcennými - ich cenu odpočítame z ceny nových skríň.

Produkty Vám dodáme, vynesieme aj na poschodie, rozmiestnime podľa Vašich požiadaviek, 
rozbalíme, a baliaci materiál odvezieme. To všetko u nás V CENE. ✔

PRENÁJOM 
ŠATNÍKOVÝCH SKRÍŇ 
RIEŠENIE BEZ RIZIKA

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA 
spätného odkúpenia nami dodaných skríň

BEZPLATNÉ
ODOVZDANIE NA KĽÚČ
Produkty Vám dodáme, vynesieme aj na poschodie, 
rozmiestnime podľa Vašich požiadaviek, rozbalíme 
a baliaci materiál odvezieme. To všetko máte u nás V CENE.

€
Pre ďalšie informácie nám zavolajte, alebo nás kontaktujte elektronicky.

www.abamet.eu I info@abamet.eu

+421 31 370 02 07
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ABAmet, s.r.o.
Mierové nám. 4
924 01 Galanta

Tel.: +421 31 37 00 207

Mail: info@abamet.eu

Web: www.abamet.eu|

Vedeli ste, že pon
úkame 

doživotnú záruku?
 

Viac informácií 
nájdete v katalógu!(strana 78)
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