


Kontakt z nami:

- telefoniczny

Nasi specjaliści do spraw sprzedaży

odpowiedzą na Państwa wszystkie pytania pod

nr tel. +48 62 725 22 91 w dni robocze od 8.00

do 16.00.

- przez internet

Zapraszamy do kontaktu na skrzynkę e-mail 

Pełna oferta kilku tysięcy wyrobów jest dla  Państwa

dostępna na stronie 

- faxem

Faxem mogą Państwo przesyłać swoją

korespondencję przez całą dobę pod nr
+48 62 725 22 91

- pocztą

Korespondencję prosimy wysyłać na adres:

Przedsiębiorstwo JOTKEL
ul. Wiejska 43
63-700 Krotoszyn

Zapraszamy Państwa do siedziby naszej firmy, która
znajduje się przy ul. Wiejskiej 43 w Krotoszynie 
i zapoznania się z produkcją Przedsiębiorstwa JOTKEL Krzywonos Jan. 

K l  tys ęcy wyrobów
i ka i

w f rc e!o e i

office@jotkel.com.

www.jotkel.com.

mailto:office@jotkel.com
http://www.jotkel.com
http://www.katalogi-narzedziowe.pl
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Stoły warsztatowe
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Profesjonalne stoły JOTKEL specjalnie zaprojektowane do stosowania w pracach wymagających dużych obciążeń.
Rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że stoły znajdują zastosowanie w każdym miejscu pracy - na każdym stanowisku warsztatowym, 
mechanicznym, narzędziowym, remontowym, montażowym, kontrolnym i ślusarskim.

Parametry: 
- blat o grubości 45 mm z wielowarstwowej sklejki liściastej,
- opcjonalne pokrycia blatów: guma ryflowana olejoodporna, wykładzina PCV, blacha ocynkowana lub nierdzewna (w tym zakresie uwzględniamy 

inne życzenia użytkowników),
- dopuszczalne maksymalne obciążenie stołów do 1000 kg,
- rolkowe prowadnice szuflad wytrzymujące obciążenie do 70 kg,
- możliwość kotwienia do podłoża, 
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (za dopłatą na życzenie użytkownika dna szuflad 

można wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),

Charakterystyka wyrobów:
Modułowa konstrukcja pozwalająca na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami jak również szuflad pod blatem umożliwia optymalny 
dobór stołów w zależności od potrzeb.
Dodatkowym atutem jest możliwość zamontowania do stołów tylnego panelu (z tablicami perforowanymi, szafką narzędziową, modułem 
oświetleniowym), który może służyć jako ścianka narzędziowa do odwieszania bieżąco używanego wyposażenia, jako tablica do wymiany 
informacji, zawieszania dokumentów, rysunków wykonawczych, protokołów kontrolnych i innych niezbędnych w danym miejscu pracy.
Do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden przybornik na drobne przedmioty i organizer (wewnętrzna podziałka szuflady) z tworzywa 
sztucznego, które można zastosować we wszystkich szufladach.
Szuflady zamykane centralnym zamkiem, blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.
Elementy stołów, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów 
estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej. 

www.jotkel.com Stoły warsztatowe

http://jotkel.com/products.aspx?id_grupy=134&LNG=pl
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Stoły warsztatowe - wersja HSS 07

-1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  106 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 186 x 600 [mm]

 - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 598 [mm]
 - 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb): 560 x 540 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.):  635 x 855 x 600 [mm]

 - 1 szuflada   60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x    46 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  106 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  166 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  226 x 460 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x  855 x 600 [mm]
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duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny 
dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

do każdej szafki z szufladami dołączony
jest jeden przybornik na drobne przedmioty

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):
  60 - wewnątrz: 530 x   46 x 460 [mm]
120 - wewnątrz: 530 x 106 x 460 [mm]
180 - wewnątrz: 530 x 166 x 460 [mm]
240 - wewnątrz: 530 x 226 x 460 [mm]

w jednej szufladzie o wysokości 60 mm
umieszczony jest organizer z tworzywa sztucznego

Elementy zabudowy

Szafka H11 Szafka H12

Szafka H13

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91

http://jotkel.com/products.aspx?id_grupy=134&LNG=pl
http://www.jotkel.com
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możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

www.jotkel.com

Blat 1500 x 740 x 45 [mm]

Warianty blatu

ze sklejki liściastej - standard

pokryty gumą ryflowaną olejoodporną

pokryty blachą ocynkowaną

pokryty wykładziną PCV

pokryty gumą gładką olejoodporną

pokryty blachą nierdzewną

*Inne rodzaje blatów na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe stołów

Nadbudowa jednomodułowa

- 3 listwy jednomodułowe (2-39-03)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
1 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
1 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

Nr kat. 2-13-04

3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

Nr kat. 2-13-05

Nr kat. 2-13-10Nr kat. 2-13-06
Nadbudowa dwumodułowa z szafką Nadbudowa dwumodułowa z oświetleniem

3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
moduł oświetleniowy (2-39-17) do montażu oprawy oświetleniowej
2 x 36 W
perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
1 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
szafka narzędziowa (2-36-14) o wymiarach
(szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250
(tylna ścianka  częściowo perforowana)
perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

Stoły warsztatowe - wersja HSS 07

http://www.jotkel.com


wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość

i odporność na uszkodzenia mechaniczne

możliwość regulacji wysokości

gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy 

(oprawa oświetleniowa 2 x 36 W)

wymiary półki ocynkowanej (szer. x wys. x głęb.):
560 x 25 x 540 mm

Tel/fax: +48 62 725 22 91www.jotkel.com

 Nr kat. 2-39-17
 Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

Organizer
organizer do szuflad stołów warsztatowych
wykonany z tworzywa sztucznego

Przybornik na drobne przedmioty

nakładka na szufladę stołów warsztatowych wykonana 
z tworzywa sztucznego

Fronty szuflad, drzwi szafek i tabliceKonstrukcje stołów, obudowy szafek, nadbudowy, tablice

Szafki warsztatowe - warianty standardowe

Nr kat. 2-24-20 Nr kat. 2-24-21
blat ze sklejki liściastej 45 mm

1 szafka - H 11

masa: 38 kg

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 670 x 900 x 650 mm

opcjonalnie szafka może być wyposażona

w większą ilość półek (standard - jedna półka)

blat ze sklejki liściastej 45 mm

1 szafka - H 12

masa: 58 kg

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 670 x 900 x 650 mm

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

http://www.jotkel.com


nośność blatu - 700 kg
masa: 58 kg masa: 80 kg

nośność blatu - 700 kg

Nr kat. 2-24-04 Nr kat. 2-24-05 Nr kat. 2-24-06

www.jotkel.com Stoły warsztatowe - wersja HSS 07

Maty warsztatowe olejoodporne
 - patrz str. B-18

Stoły HSS 07 - warianty standardowe

http://www.jotkel.com
http://jotkel.com/products.aspx?id_grupy=134&LNG=pl


Stoły warsztatowe - wersja HSS 08

Szuflada H13

 - 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 598 [mm]
 - 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb): 560 x 540 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.):  635 x 855 x 600 [mm]

 - 1 szuflada   60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x    46 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  106 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  166 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  226 x 460 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x  855 x 600 [mm]
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-1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  106 x 460 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 635 x 186 x 600 [mm]

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny 
dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

Tel/fax: +48 62 725 22 91www.jotkel.com

http://jotkel.com/products.aspx?id_grupy=139&LNG=pl
http://www.jotkel.com
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www.jotkel.com Stoły warsztatowe - wersja HSS 08
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(oprawa oświetleniowa 2 x 58 W)

nakładka na szufladę stołów warsztatowych wykonana 
z tworzywa sztucznego

wymiary półki ocynkowanej (szer. x wys. x głęb.):
560 x 25 x 540 mm

Tel/fax: +48 62 725 22 91www.jotkel.com

Szafki warsztatowe - warianty standardowe

Nr kat. 2-24-20 Nr kat. 2-24-21
blat ze sklejki liściastej 45 mm

1 szafka - H 11

masa: 38 kg

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 670 x 900 x 650 mm

opcjonalnie szafka może być wyposażona

w większą ilość półek (standard - jedna półka)

blat ze sklejki liściastej 45 mm

1 szafka - H 12

masa: 58 kg

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 670 x 900 x 650 mm

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

http://www.jotkel.com


masa: 112 kg
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Stoły HSS 08 - warianty standardowe
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Maty warsztatowe olejoodporne

 - patrz str. B-18
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Stoły warsztatowe - wersja HSS 03
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możliwość zamontowania regulacji wysokości stołu,
(zakres regulacji od 815 do 995 mm - co 30 mm)

 - 1 szuflada   60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x    46 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  106 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  166 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  226 x 460 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.):   614 x  670 x 600 [mm]

- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

 - 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
 - drzwi (szer. x wys.): 557 x 444 [mm]
 - 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

 - 2 szuflady   60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x   46 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
 - 2 szuflady 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny 
dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy



A-13

nakładka na szufladę stołów warsztatowych wykonana 
z tworzywa sztucznego

Półki o grubości 15 mm w 4 wariantach: ze sklejki liściastej, pokryta gumą ryflowaną, blachą ocynkowaną lub wykładziną PCV, przystosowane 
do zamontowania na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm.
(inne materiały na zapytanie)



( oprawa oświetleniowa 2 x 36 W )

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C
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Maty warsztatowe olejoodporne
- patrz str. B-18



Stoły warsztatowe - wersja HSS 04
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 - 1 szuflada   60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x    46 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  106 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  166 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  226 x 460 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.):   614 x  670 x 600 [mm]

- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

 - 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
 - drzwi (szer. x wys.): 557 x 444 [mm]
 - 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

 - 2 szuflady   60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x   46 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
 - 2 szuflady 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

możliwość zamontowania regulacji wysokości stołu,
(zakres regulacji od 815 do 995 mm - co 30 mm)

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny 
dostęp do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy



Wyposażenie dodatkowe stołów

 * Inne rodzaje blatów na zapytanie

Nr kat. 2-03-56

Nr kat. 2-03-59

Nr kat. 2-03-57

Półki o grubości 15 mm w 4 wariantach: ze sklejki liściastej, pokryta gumą ryflowaną, blachą ocynkowaną lub wykładziną PCV, przystosowane 
do zamontowania na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm.
(inne materiały na zapytanie)
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możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

( oprawa oświetleniowa 2 x 58 W )



 organizer do szuflad stołów warsztatowych
 wykonany z tworzywa sztucznego

nakładka na szufladę stołów warsztatowych wykonana 
z tworzywa sztucznego
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Stoły wyspowe to wysokiej jakości nowoczesne i funkcjonalne meble metalowe, stanowiące uniwersalne, ergonomiczne wyposażenie hal 
produkcyjnych, warsztatowych, montażowych itp. Możliwe jest łączenie mebli nie tylko w prostopadłe, ale również w heksagonalne ciągi. 
Pozwala to na elastyczne komponowanie wyposażenia hal produkcyjnych, przy równoczesnym zachowaniu estetyki i funkcjonalności pomieszczenia.
Stoły wyspowe przystosowane do pracy w pozycji stojącej lub siedzącej  z zastosowaniem krzesła o regulowanej wysokości siedziska, w tym 
specjalnego siedziska obrotowego, montowanego na wsporniku pod blatem stołu.

Parametry: 
- blaty o grubości 45 mm z wielowarstwowej sklejki liściastej, 
- rolkowe prowadnice szuflad wytrzymujące obciążenie do 70 kg, 
- możliwość kotwienia do podłoża,
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (za dopłatą na życzenie użytkownika dna szuflad 

można wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),

Charakterystyka wyrobów:
Modułowa konstrukcja pozwalająca na zamontowanie szafek z drzwiami lub szufladami umożliwia optymalny dobór stołów w zależności od potrzeb.
Do każdej szafki z szufladami dołączony jest jeden przybornik na drobne przedmioty i organizer (wewnętrzna podziałka szuflady) z tworzywa 
sztucznego, które można zastosować we wszystkich szufladach.
Szuflady zamykane centralnym zamkiem blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.
Elementy stołów, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów 
estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.

Stoły wyspowe

Elementy zabudowy

Stoły wyspowe - warianty standardowe
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  blat ze sklejki liściastej 45 mm
  1 drzwi (szer. x jezykwys.): 557 x 600 [mm]
  1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
  wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1500 x  900 x 740 [mm]
  masa: 60 kg
  nośność szafki: 200 kg

  blat ze sklejki liściastej 45 mm

  1 szuflada 60 wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]

  1 szuflada 120 wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]

  1 szuflada 180 wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]

  1 szuflada 240 wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 226 x 460 [mm]

  wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1500 x  900 x 740 [mm]

  masa: 80 kg

  nośność szafki: 200 kg

 Szafka z blatem trapezowym  Szafka z blatem trapezowym
Nr kat. 2-24-23Nr kat. 2-24-22

  blat ze sklejki liściastej 45 mm
  2 szafki - Nr kat. 2-24-22
  2 szafki - Nr kat. 2-24-23
  wymiary (szer. x wys. x głęb.):
  4720 x 900 x 740 [mm]
  masa: 280 kg

  blat ze sklejki liściastej 45 mm

  2 szafki - Nr kat. 2-24-22

  1 szafka - Nr kat. 2-24-23

  wymiary (szer. x wys. x głęb.): 3000 x 900 x 1300 [mm]

  masa: 200 kg

  blat ze sklejki liściastej 45 mm

  2 szafki - Nr kat. 2-24-22

  3 szafki - Nr kat. 2-24-23

  wymiary (szer. x wys. x glęb.): 3000 x 900 x 2600[mm]

  masa: 360 kg

  blat ze sklejki liściastej 45 mm

  3 szafki - Nr kat. 2-24-22

  3 szafki - Nr kat. 2-24-23

  wymiary (szer. x wys. x głęb.): 3000 x 900 x 2600 [mm]

  masa: 420 kg

WyspaWyspa

WyspaWyspa
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WÓZKI I SZAFKI WARSZTATOWE

http://jotkel.com/catalogue_HWW03_HWW04.aspx?LNG=pl


Wyposażenie dodatkowe

Wózki i szafki warsztatowe zapewniają komfortowe i mobilne miejsce pracy. Szeroka gama produktów umożliwia dobranie wózka /szafki do indywidualnych 
potrzeb Użytkownika.
Parametry:
- szuflady o obciążalności do 35 kg i maksymalnym wysuwie 260mm, osadzone na prowadnicach rolkowych,
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (dodatkowo na życzenie użytkownika dna można wyłożyć matą 

tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),
- standardowo powierzchnia górna wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa ABS,
- wózki:  * 2 koła stałe fi 100mm i 2 skrętne fi 100 w tym jedno z hamulcem,
              *  wyposażone w wygodny uchwyt,
- szafki:  * wyposażone w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafki,
Charakterystyka:
Wózki i szafki mogą być wyposażone w nadstawkę z szufladami, pulpit skośny, nadbudowę z tablicami oraz blat o grubości 21 mm.
Szuflady zamykane są centralnym zamkiem, blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.
Elementy wózków i szafek  po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów 
estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej. 

Wózki  warsztatowe (wersja HWW 03) 

Wózki  warsztatowe HWW 03 i szafki warsztatowe HSW 06

823

823

87

nadstawka posiada perforację w bocznej ściance umożliwiającą
mocowanie zawieszek
wymiary gabarytowe (szer. x wys. x g³ęb.): 805 x 326 x 442 [mm]
2 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
masa: 25 kg
możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

w górnej części pulpitu znajduje się wgłębienie na drobne przedmioty
wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 805 x 326 x 442 [mm]
1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
masa: 12 kg
możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

450450

stopki regulacyjne umożliwiają poziomowanie szafki

standardowo powierzchnia górna 
wózków/szafek wyposażona
w wyprofilowaną nakładkę 
z tworzywa ABS

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

  60A - wewnątrz:  323 x   46 x 378 [mm]
120A - wewnątrz:  323 x 106 x 378 [mm]
180A - wewnątrz:  323 x 166 x 378 [mm]
240A - wewnątrz:  323 x 226 x 378 [mm]

  60B - wewnątrz:  705 x  46 x 378 [mm]
120B - wewnątrz:  705 x 106 x 378 [mm]
180B - wewnątrz:  705 x 166 x 378 [mm]
240B - wewnątrz:  705 x 226 x 378 [mm]

www.jotkel.com
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(szer. x wys. x głęb.): 440 x 506 x 106 [mm]
tablica perforowana (2-36-22) o wymiarach (szer. x wys.): 
406 x 480 (mm)
perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10mm)
masa: 3,5 kg

(szer. x wys. x głęb.): 440 x 584 x 150 [mm]

2 tablice perforowane (2-36-22) o wymiarach (szer. x wys.): 

406 x 480 (mm)

perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10mm)

masa: 6 kg
możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz dział C

wymiary półki (szer. x wys. x głęb.): 348 x 30 x 415 [mm]

masa:1 kg

opcjonalnie wózek/szafka może być wyposażony

w większą ilość półek (standard - jedna półka) z regulacją co 60 mm

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

niebieski
RAL 5005

antracyt
RAL 7016

popielaty
RAL 7035

czerwony
RAL 3013

Fronty szuflad, drzwi i tabliceObudowy i listwy

Nr kat. 2-18-80

Nadbudowa jednostronna

Nr kat. 2-18-81

Nadbudowa dwustronna

Nr kat. 2-14-48

Organizer do szuflady o szer. 705 mm

Nr kat. 2-14-49

Organizer do szuflady o szer. 323 mm

Nr kat. 2-14-26

Półka ocynkowana

Nr kat. 2-14-27

Blat

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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Wózki  warsztatowe HWW 03 i szafki warsztatowe HSW 06

masa: 49 kg masa: 54 kg masa: 67 kg

masa: 88 kgmasa: 75 kgmasa: 70 kg

masa: 57 kg masa: 62 kg masa: 72 kg

www.jotkel.com

Nr kat. 2-18-20 Nr kat. 2-18-21 Nr kat. 2-18-22

Nr kat. 2-18-23 Nr kat. 2-18-24 Nr kat. 2-18-25

Nr kat. 2-18-26 Nr kat. 2-18-27 Nr kat. 2-18-28
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Nr kat. 2-18-04 Nr kat. 2-18-05 Nr kat. 2-18-06

Nr kat. 2-18-07 Nr kat. 2-18-08 Nr kat. 2-18-09
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Wózki  HWW 03 - wersja ze stali nierdzewnej

Wózki  warsztatowe HWW 03 i szafki warsztatowe HSW 06

Maty warsztatowe olejoodporne
- patrz str. B-18

2 szuflady - wewnątrz: 705 x 46 x 345 [mm]
1 szuflada - wewnątrz: 323 x 46 x 345 [mm]
2 szuflady - wewnątrz: 323 x 106 x 345 [mm]
1 szuflada - wewnątrz: 323 x 166 x 345 [mm]
1 drzwi: 345 x 444 [mm]
1 półka: 349 x 415 [mm]
masa: 63 kg
koła poliamidowe:
2 stałe O100 mm, 2 skrętne O100 mm
w tym jedno z hamulcem

1 szuflada 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]
1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm]
1 szuflada 180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm]
1 szuflada 240B - wewnątrz: 705 x 226 x 378 [mm]
masa: 56 kg
koła poliamidowe:
2 stałe O100 mm, 2 skrętne O100 mm
w tym jedno z hamulcem

ę

www.jotkel.com
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B-7

Szafki warsztatowe HSW 06 - warianty standardowe

Nr kat. 2-18-41 Nr kat. 2-18-43Nr kat. 2-18-42

Nr kat. 2-18-44 Nr kat. 2-18-46Nr kat. 2-18-45

Nr kat. 2-18-47 Nr kat. 2-18-49Nr kat. 2-18-48

                                            (szer. x wys. x głęb.): 

2 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm] 

4 szuflady 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm] 

masa: 59 kg 

                                                  (szer. xwys. x głęb.): 

1 szuflada 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm] 

1 szuflada 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm] 

1 szuflada 180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm] 

1 szuflada 240B - wewnątrz: 705 x 226 x 378 [mm] 

masa: 55 kg 

                                                (szer. x wys. x głęb.): 

3 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm] 

2 szuflady 120B - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm] 

1 szuflada 180B - wewnątrz: 705 x 166 x 378 [mm] 

masa: 56 kg 

                                                    (szer. x wys. x głęb.): 

2 szuflady 60B - wewnątrz: 705 x 46 x 378 [mm]

1 szuflada 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm]

2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm] 

1 szuflada 1 80A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm] 

1 drzwi: 345 x444 [mm] 

1 półka: 349 x415 [mm] 

masa: 62 kg 

                                                (szer. x wys. x głęb.): 

1 szuflada 1208 - wewnątrz: 705 x 106 x 378 [mm] 

1 szuflada 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm] 

2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm] 

1 szuflada 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm] 

1 drzwi: 345 x 444 [mm] 

1 półka: 349 x 415 [mm] 

masa: 60 kg 

                                                (szer. x wys. x głęb.): 

3 szuflady 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm] 

2 szuflady 1 20A - wewnątrz: 323 x 114 x 378 [mm] 

1 szuflada 180A - wewnątrz: 323 x 166 x 378 [mm] 

1 drzwi: 345 x 597 [mm] 

1 półka: 349x 415 [mm] 

masa: 52 kg 

                                                 (szer. x wys.x głęb.): 

3 szuflady 1 20A - wewnątrz: 323 x 114 x 378 [mm] 

1 szuflada 240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm] 

1 drzwi: 345 x 597 [mm] 

1 półka: 349 x 415 [mm] 

masa: 51kg 

                                                (szer.x wys. x głęb.): 

2 szuflady 1 20A - wewnątrz: 323 x 106 x 378 [mm] 

2 drzwi: 345 x 444 [mm] 

2 półki: 349 x 415 [mm] 

masa: 49 kg 

                                                (szer. x wys. x głęb.): 

2 szuflady 60A - wewnątrz: 323 x 46 x 378 [mm] 

2 szuflady 120A - wewnątrz: 323 x 114 x 378 [mm] 

2 szuflady 180A - wewnątrz: 323 X 166 X 378 [mm] 

2 szuflady 240A - wewnątrz: 323 x 226 x 378 [mm] 

masa: 72 kg 

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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Wózki  warsztatowe HWW 03 i szafki warsztatowe HSW 06 B-8

Szafki - wersja ze stali nierdzewnej

Maty stanowiskowe dla przemys³u
spożywczego i gastronomicznego

patrz - str. B-18

Szuflada górna wyposażona
w organizer z tworzywa sztucznego.

Dolna szuflada przeznaczona 
na akta.

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 
428 x 620 x 590 [mm]
obciążalność szuflady do 30 kg
masa: 38 kg

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.): 
800 x 1170 x 600 [mm]
obciążalność półki do 40 kg
masa: 45 kg

www.jotkel.com
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Elementy zabudowy

  duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp
  do narzędzi użytkowanych w trakcie pracy

Wózki warsztatowe z linii HWW 04 to trwałe, precyzyjnie i estetycznie wykonane - mobilne  miejsca  pracy, mogące znaleźć zastosowanie na każdym 
stanowisku warsztatowym, mechanicznym, narzędziowym, remontowym, montażowym, kontrolnym i ślusarskim.
Parametry: 
- blat 1380 x 700 mm o grubości 30 mm z wielowarstwowej sklejki liściastej,
- opcjonalnie blat pokryty może być gumą ryflowaną olejoodporną (w tym zakresie uwzględniamy inne życzenia użytkowników),
- dopuszczalne maksymalne obciążenie wózków do 400 kg,
- rolkowe prowadnice szuflad wytrzymujące obciążenie do 70 kg,
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (dodatkowo na życzenie użytkownika, dna szuflad 

można wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),

Charakterystyka wyrobów:
Modułowa konstrukcja pozwala na zamontowanie szafek  z drzwiami lub szufladami jak również umożliwia optymalny dobór wózków w zależności od 
potrzeb.
Dodatkowym atutem jest możliwość zamontowania do wózków dodatkowych półek na wysokości 725 mm. Szuflady zamykane są centralnym 
zamkiem, blokującym wszystkie szuflady jednocześnie. Celem lepszej organizacji przestrzeni szuflad wyposażyć je można w wykonane z tworzywa 
sztucznego organizery lub przyborniki.
Elementy wózków, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów 
estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej. 

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

  60 - wewnątrz:  530 x   46 x 460 [mm]
120 - wewnątrz:  530 x 106 x 460 [mm]
180 - wewnątrz:  530 x 166 x 460 [mm]
240 - wewnątrz:  530 x 226 x 460 [mm]

Wózki  warsztatowe - wersja HWW 04
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 - 2 szuflady 60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 46 x 460 [mm]
 - drzwi (szer. x wys.): 557 x 444 [mm]
 - 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

 - 2 szuflady   60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x   46 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 106 x 460 [mm]
 - 2 szuflady 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x 166 x 460 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

 - 1 szuflada   60 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x    46 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 120 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  106 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 180 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  166 x 460 [mm]
 - 1 szuflada 240 - wewnątrz (szer. x wys. x głęb.): 530 x  226 x 460 [mm]
 - wymiary (szer. x wys. x głęb.):   614 x  670 x 600 [mm]

- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm]
- 1 półka z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x  670 x 600 [mm]

700
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Wyposażenie dodatkowe wózków

Nr kat. 2-03-54

Nr kat. 2-03-52

Nr kat. 2-03-58

Nr kat. 2-03-56

Półki o grubości 15 mm w 2 wariantach: ze sklejki liściastej lub pokryta gumą ryflowaną, przystosowane do zamontowania na wysokości 725 mm
(inne materiały na zapytanie)

B-11

organizer do szuflad wózków warsztatowych wykonany 
z tworzywa sztucznego

nakładka na szufladę wózków warsztatowych wykonana z tworzywa 
sztucznego

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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masa: 134 kg

B-12

masa: 102 kg masa: 120 kg

masa: 119 kg

masa: 124 kg

masa: 151 kg

masa: 114 kg

masa: 143 kg

masa: 141 kg

masa: 172 kg masa: 168 kg

 blat ze sklejki liściastej 30 mm
 nośność wózka - 200 kg
 masa: 75 kg

www.jotkel.com Wózki  warsztatowe - wersja HWW 04
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- produkt doskonale sprawdza sie wszedzie tam, gdzie niezbedne sa zapisy w miejscu pracy
  np. na magazynie czy stanowisku kontrolnym
- pochylona powierzchnia robocza gwarantuje ergonomiczna prace w pozycji stojacej
- szuflada o wymiarach wewnetrznych (wys. x szer. x gleb.): 90 x 510 x 447 mm,  osadzona
  na prowadnicach kulkowych ze 100% wysuwem
- wersja stacjonarna pulpitu wyposazona w stopki regulacyjne umozliwiajace poziomowanie 
- wersja ruchoma pulpitu na kolach O 50 mm  4 kola skretne w tym 2 z hamulcem
- pulpity malowane trwalymi farbami proszkowymi strukturalnymi

12
10

12
65

12
10

12
65

Maty warsztatowe olejoodporne
- patrz str. B-18

B-13

Obudowy, szafki, drzwi i szuflady

Nr kat. 2-19-01

Nr kat. 2-19-02

Nr kat. 2-19-03

Nr kat. 2-19-04

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):

650 x 1210 x 522 [mm]

masa: 30 kg

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):

650 x 1265 x 522 [mm]

masa: 31 kg

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):

650 x 1210 x 522 [mm]

masa: 32 kg

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):

650 x 1265 x 522 [mm]

masa: 33 kg

Pulpity warsztatowe

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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Szafki  warsztatowe - wersja HSW 04

duży wysuw szuflad 
ułatwia szybki i wygodny 
dostęp do narzędzi użytkowanych
w trakcie pracy

Wyposażenie dodatkowe

Szafki wersji HSW 04 i HSW 05 stanowią podstawowy element wyposażenia warsztatów i stanowisk montażowych. Zapewniają bezpieczne                 
i uporządkowane przechowywanie narzędzi.
Szeroka gama produktów umożliwia dobranie szafki do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
Parametry: 
- szuflady o dużej obciążalności do 70 kg osadzone na prowadnicach rolkowych,
- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania (dodatkowo na życzenie użytkownika dna można 

wyłożyć matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi),
- powierzchnia górna szafek ograniczona z trzech stron krawędzią o wysokości 20 mm, wyłożona gumą ryflowaną olejoodporną,
- szafki wyposażone są w stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie oraz  w element mocujący do podłoża,
Charakterystyka:
Szuflady zamykane są zamkiem cylindrycznym, blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.
Elementy szafek, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, malowane są w technologii proszkowej, która obok walorów 
estetycznych pełni funkcję powłoki ochronnej.

wymiary szuflad (szer. x wys. x głęb.):

  60 - wewnątrz:  530 x   46 x 460 [mm]
120 - wewnątrz:  530 x 106 x 460 [mm]
180 - wewnątrz:  530 x 166 x 460 [mm]
240 - wewnątrz:  530 x 226 x 460 [mm]

możliwość mocowania 
do podłoża

0120

nakładka na szufladę szafek warsztatowych wykonana 
z tworzywa sztucznego

B-15

organizer do szuflady szafek wykonany
z tworzywa sztucznego

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

niebieski
RAL 5005

antracyt
RAL 7016

popielaty
RAL 7035

czerwony
RAL 3013

Obudowy szafek Fronty szuflad i drzwi szafek

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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Szafki  warsztatowe jednomodułowe HSW 04 - warianty standardowe

Szafki warsztatowe - wersja HSW 04 i HSW 05 B-16

masa: 40 kg

www.jotkel.com
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Szafki  warsztatowe dwumodułowe HSW 05 - warianty standardowe

B-17

masa: 65 kg

masa: 92 kg
masa: 84 kg

masa: 140 kg

masa: 120 kg

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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Maty podlogowe antyposlizgowe

- szczególnie polecana w warsztatach, halach produkcyjnych, przy obróbce metali     
( chłodziwa, smary itp.), przy obróbce tworzyw sztucznych (rozsypane granulaty 
tworzyw) w myjniach samochodowych, stacjach paliw, stacjach diagnostycznych 
itp.

- górna warstwa maty pokryta innowacyjnym materiałem antypoślizgowym, który
   minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się
- konstrukcja modułowa umożliwia składanie maty na dowolny wymiar
- praktyczne w użyciu i łatwe w montażu i utrzymaniu czystości
- przód oraz tył maty zakończony profilem najazdowym
- kolorystyka: pomarańczowy
- wymiar modułu podstawowego 420 x 65 mm

2  Dostarczana w pakiecie: 1m maty + 2 profile najazdowe 2,1 mb

- mata znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, mięsnym, mleczarniach, 
laboratoriach, kuchniach, obieralniach warzyw, stanowiskach obróbki żywności, itp.

- górna warstwa maty pokryta innowacyjnym materiałem antypoślizgowym, który 
minimalizuje ryzyko poślizgnięcia się

-  konstrukcja modułowa umożliwia składanie maty na dowolny wymiar
-  przód oraz tył maty zakończony profilem najazdowym
-  praktyczne w użyciu i łatwe w montażu i utrzymaniu czystości
-  spełnia wymagania HACAP oraz posiada atesty PZH
-  posiadają atesty Instytutu Techniki Budowlanej, Międzynarodowego Instytutu 

Medycyny Morskiej i Tropikalnej, PZH
-  kolorystyka: niebieski
-  wymiar modułu podstawowego 422 x 65 mm

2Dostarczana w pakiecie: 1 m  maty + 2 profile najazdowe

Mata stanowiskowa dla przemysłu spożywczego i gastronomiiMata warsztatowa olejoodporna
Nr kat. 8-01-20

Nr kat. 8-01-22

Nr kat. 8-01-21

Nr kat. 8-01-26
Mata schodowa antypoślizgowa Mata schodowa antypoślizgowa

- mata ma zastosowanie na schodach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
- wykonana z materiału mrozoodpornego do - 30 stopni
- znacznie zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się zwłaszcza w okresie zimowym
- może pełnić funkcję wycieraczki wejściowej
- przód wykańczony półokrągłym profilem
- mata mocowana do podstopnia profilem grzebieniowym
- wymiary: 1050 x 290 x 12 [mm]
   
Dostarczana w pakiecie:
- 12 szt. modułu schodowego  - 1 szt. profilu zakończającego o długości 1260 mm
- 1 szt. profilu grzebieniowego mocującego o długości 1260 mm
 Pakiet umożliwia zmontowanie maty schodowej o wymiarze 1260 x 280 mm

- zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się na schodach szczególnie w okresie zimowym, 
dodatkowo pełni funkcję wycieraczki wejściowej

- posiada specjalny grzebień mocujący do schodów, który umożliwia uniesienie jej    
celem oczyszczenia stopnicy schodowej z zalegającego śniegu i brudu

- łatwy montaż maty na schodach
- dwie wersje mocowania:  
  wersja I - mocowanie za pomocą kołków, 
  wersja II - samoprzylepna,
- wymiary: 1050 x 290 x 12 [mm]

Dostarczana w pakiecie:
    - mata schodowa FROST - 1 szt.
    - grzebień mocujący - 1szt.
    - kołek rozporowy ( tylko w I wersji mocowania )

- ma zastosowanie w szatniach, łaźniach, prysznicach, basenach
- mata ma szerokość 600 mm
- dostarczana na dowolną długość max. do 12 mb
- kolorystyka: niebieski, zielony, brązowy

Dostarczana w pakiecie:  1 mb, szer. 600 mm

Maty podłogowe antypoślizgowe B-18

Nr kat. 8-01-24

 - komplet 10 sztuk

Nr kat. 8-01-25

 - ułatwiają montaż mat podłogowych

Nr kat. 8-01-23

www.jotkel.com
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SYSTEM MAGAZYNOWANIA
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System magazynowania U-SYSTEM C-2

Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM

- system umożliwia stworzenie doskonałego i uporządkowanego miejsca pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie,        
na stanowisku kontrolnym itp.,

- elementy systemu wyróżniają się wysoką jakością i estetyką wykonania, 

- różnorodność elementów gwarantuje ich funkcjonalność oraz pozwala stworzyć stanowisko pracy dostosowane do indywidualnych 
potrzeb Klienta,

- kwadratowa perforacja zapewnia solidne mocowanie zawieszek i innych elementów,

- wyroby malowane trwałymi farbami proszkowymi strukturalnymi, 

stanowisko może być montowane na stojaku
lub listwach perforowanych mocowanych do ściany
Szczegóły - patrz, strona C-3

www.jotkel.com
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C-3

wymiary (szer. x wys.): 814 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz str. C-5

wymiary (szer. x wys.): 814 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz str. C-5

Tablica perforowana zawieszana na listwach lub stojaku Tablica perforowana mocowana do ściany
wymiary (szer. x wys.): 814 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz str. C-5

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 864 x 2070 x 560 [mm]

nogi w formie ceownika 46 x 58 [mm] z perforacją

sztywne łączniki do stabilizacji nóg

możliwość mocowania do podłoża

wymiary (szer. x wys.): 814 x 480 [mm]

perforacja kwadratowa

możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych - patrz str. C-5

                                     listwa o długości 2000 mm

                                     listwa o długości 1500 mm

                                     listwa o długości 1000 mm

listwy w formie ceownika 40 x 20 [mm] z perforacją

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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Wózek z tablicami perforowanymi

- wózek usprawnia pracę na hali produkcyjnej, w warsztacie i magazynie
- przystosowany do zawieszania zawieszek uniwersalnych z narzędziami
- mobilność wózka umożliwia łatwy dostęp do narzędzi w każdym miejscu pracy

Zestaw nie obejmuje narzędzi przedstawionych 
na zdjęciu.

905

C-4System magazynowania U-SYSTEM

850

możliwość mocowania zawieszek  na ściance tylnej i drzwiach
masa: 12 kg

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250 [mm]
tylna ścianka szafki częściowo perforowana
półka wykonana z blachy ocynkowanej z możliwością
zawieszania na dwóch wysokościach
3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie 
Master Key

Nr kat. 2-36-14

Nr kat. 2-36-08

 Szafka narzędziowa mocowana na listwach
perforowanych, stojaku lub ścianie

Wózek z tablicami perforowanymi
wymiary górnej półki: 840 x 200 [mm]
długość z uchwytem 905 mm (bez uchwytu 850 mm)
możliwość zamontowania zawieszek cynkowanych 
- patrz str. C-5 
masa: 40 kg

www.jotkel.com
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 Zawieszki ocynkowane do zawiesznia na tablicach perforowanych

C-5

Zawieszka pojedyncza typ H Zawieszka podwójna typ H Zawieszka uniwersalna

Zawieszka 100 mm - typ L Zawieszka 160 mm - typ L Zawieszka 200 mm - typ L

Zawieszka 200 mm - typ UWZawieszka 160 mm - typ UWZawieszka 100 mm - typ UW

Zawieszka 100 mm - typ C Zawieszka 160 mm - typ C Zawieszka 200 mm - typ C

Zawieszka do kluczy płaskichZawieszka do wiertełZawieszka do wkrętaków

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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C-6System magazynowania U-SYSTEM

Zawieszka na dokumenty

Nr kat. 2-37-49

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 125 x 83 x 15 [mm]

wykonana z blachy ocynkowanej

szerokość: 819 mm szerokość: 819 mm

szer. x głęb.: 827 x 235 mm szer. x głęb.: 827 x 350 mm

www.jotkel.com
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C-7

 wymiary (szer. x wys.): 220 x 310 [mm]

 wykonana z blachy aluminiowej  malowanej trwałymi farbami 

 proszkowymi

 malowana w kolorze  niebieskim

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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konstrukcja szafy zgrzewana i spawana 
dla jeszcze lepszej stabilności
3 - punktowe zamykane zamkiem cylindrycznym 
w systemie Master Key

System logistyki i magazynowania

 pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,5 l
 Nr kat. 2-36-25 - 16 szt.
 pojemniki z tworzywa sztucznego - 0,9 l
 Nr kat. 2-36-26 - 8 szt.
 pojemniki z tworzywa sztucznego - 1,6 l
 Nr kat. 2-36-27 - 24 szt.
 pojemniki z tworzywa sztucznego - 4 l
 Nr kat. 2-36-28 - 12 szt.

Nr kat. 2-36-48

Półki naścienne z pojemnikami z tworzywa sztucznego

półka ocynkowana - dł. 819 mm półka ocynkowana - dł. 819 mm

półka ocynkowana - dł. 819 mm

półka ocynkowana - dł. 819 mm

C-8System magazynowania drobnych przedmiotów

Szafa magazynowa z pojemnikami

Znajduje zastosowanie przy składowaniu i dystrybucji komponentów do produkcji, elementów złącznych, części zamiennych, etykiet.
Doskonale sprawdza się w zakresie magazynów, dystrybucji, produkcji, montażu i kompletacji.
Zapewnia uporządkowanie i lepszy dostęp do składowanego asortymentu, a przez to ułatwia zarządzanie zapasami.
Stanowi wygodny sposób nie tylko na magazynowanie, ale także ergonomiczne miejsce przy pracach związanych z pobieraniem 
drobnych elementów. 

masa: 90 kg
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C-9

Uwaga!
Wyroby przeznaczone są do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie.

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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C-10System magazynowania drobnych przedmiotów

Uwaga!
Wyroby przeznaczone są do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie.

www.jotkel.com
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- solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość regału,
- nogi wykonane z wysokiej jakości kątownika z perforacją, umożliwiają regulację półek co 44 mm,
- możliwość zamontowania dodatkowych półek (standardowo regał wyposażony w 4 półki),
- dopuszczalne obciążenie półki 100 kg,
- dopuszczalne obciążenie całkowite 350 kg,
- wykonany w wersji z blachy ocynkowanej lub malowany proszkowo,
- przeznaczony jest do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie,

konstrukcja umożliwia łączenie regałów w dowolnie długie ciągi 

nogi wyposażone w stopki
z tworzywa sztucznego
zabezpieczające posadzkę

regulacja mocowania półek
co 44 mm

C-11

Regał posiada atest badań 
wytrzymałościowych i bezpieczeństwa 
użytkowania

Regały

Konstrukcja regału

Masa
[kg]

Regał o wymiarach (szer. x wys. x głęb.):
 900 x 2000 x 400 [mm]

26 

25

3,5

3,5

32

31

5

5

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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- solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość regału,
- nogi wykonane z wysokiej jakości kształtownika z perforacją, umożliwiają regulację półek co 67 mm, 
  wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego zabezpieczające posadzkę,
- możliwość zamontowania dodatkowych półek (standardowo regał wyposażony w 5 półek),
- wypełnienie półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 16 mm,
- dopuszczalne obciążenie półki 150 kg,
- dopuszczalne obciążenie całkowite 750 kg,
- wykonany w wersji malowanej proszkowo,
- przeznaczony jest do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie, Regał posiada atest badań 

wytrzymałościowych i bezpieczeństwa 
użytkowania

C-12System magazynowania - regały

Konstrukcja regału

Możliwość łączenia regałów w ciągi - element łączący dostępny 
jako wyposażenie dodatkowe

Masa
[kg]

31
5
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52

9,2

62
11,2

37
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50
8,7

74
13,7

43

7,4

58
10,3

72
13,2

87
16,1

www.jotkel.com

Regał metalowy 5 - półkowy
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- solidna konstrukcja gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość regału,
- nogi wykonane z wysokiej jakości kątownika z perforacją, umożliwiają regulację półek co 63 mm,
- możliwość zamontowania dodatkowych półek (standardowo regał wyposażony w 4 półki),
- dopuszczalne obciążenie półki: 450 kg,
- dopuszczalne obciążenie całkowite: 2250 kg,
- wykonany w wersji malowanej proszkowo,
- przeznaczony jest do montażu u odbiorcy - elementy montażowe w komplecie,

komplet malowany proszkowo z 4 półkami                   116
dodatkowa półka o wymiarach (szer. wys. x głęb):        19
1340 x 500 x 30 [mm] 

2-38-90

2-38-91

C-13

Konstrukcja regału

Możliwość łączenia regałów w ciągi - element łączący dostępny 
jako wyposażenie dodatkowe

Regał posiada atest badań 
wytrzymałościowych i bezpieczeństwa 
użytkowania

Regał o wymiarach (szer. x wys. x głęb.):
1350 x 2000 x 550 [mm]

Masa
[kg]

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91

Regał metalowy 4 - półkowy do dużych obciążeń
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http://jotkel.com/catalogue_shelves.aspx?LNG=pl


C-14Szafy uniwersalne - wersja HSP 01

- szafy uniwersalne Przedsiębiorstwa JotKEL  to nie tylko trwałość, funkcjonalność i estetyka przy wysokiej jakości, ale także możliwość wybrania 
  najodpowiedniejszego mebla spośród szerokiej gamy produktów,
- do Państwa dyspozycji przedstawiamy szafy z półkami, które sprawdzają się jako biurowe,
- szafy w różnych wersjach wymiarowych oraz do dużych obciążeń, 
- wyposażenie szaf stanowią półki i/lub szuflady z możliwością regulacji wysokości, wyjęcia lub dołożenia kolejnej,
- obok wielu wersji wymiarowych oferujemy możliwość doboru parametrów dotyczących obciążenia szaf – obok standardowych szaf oferujemy 
  również wersje  do obciążeń 800 kg, co znacznie poszerza możliwość zainstalowania naszych mebli w różnych warunkach użytkowania,
- niektóre z naszych szaf mogą być dostarczane w wersji niezmontowanej,
- szafy zabezpieczone są środkami antykorozyjnymi i malowane w technologii proszkowej,

800kg

360mm

Szafa uniwersalna z drzwiami z PMMA

400

wypełnienie drzwi PMMA (plexi)



C-15

2-31-61
2-31-65

2-32-61
2-32-65



C-16Szafy uniwersalne - wersja HSP 01

- wymiary (szer. x głęb.): 450 x 380 [mm]
- obciążenie półki: 75 kg



C-17

380

380

380

Drzwi szaf i szufladyObudowy szaf i półki

- 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym
  w systemie Master Key
- 1 szuflada: 728 x 60 x 310 [mm]
- 1 szuflada: 728 x 180 x 310 [mm]
- obciążalność szuflad do 40 kg
- 3 półki (w tym 2 z możliwością regulacji co 32 mm)
- konstrukcja zgrzewana

- 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym
  w systemie Master Key
- 1 szuflada: 728 x   60 x 310 [mm]
- 1 szuflada: 728 x 120 x 310 [mm]
- 1 szuflada: 728 x 180 x 310 [mm]
- 1 szuflada: 728 x 240 x 310 [mm]
- obciążalność szuflad do 40 kg
- 3 półki (w tym 2 z możliwością regulacji co 32 mm)
- konstrukcja zgrzewana

szafa z półkami z blachy ocynkowanej

szafa z półkami malowanymi proszkowo

masa: 72 kg

szafa z półkami z blachy ocynkowanej

szafa z półkami malowanymi proszkowo

masa: 60 kg

- 3 - punktowe zamykanie zamkiem cylindrycznym
  w systemie Master Key
- obciążenie całkowite szafy do 450 kg
- 4 półki z możliwością regulacji co 32 mm
- konstrukcja zgrzewana

szafa z półkami z blachy ocynkowanej

szafa z półkami malowanymi proszkowo

masa: 52 kg



SZAFY KOMPUTEROWE

http://jotkel.com/catalogue-HSC01-HSC02-HSC03.aspx?LNG=pl


700

- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego ( IP32 ),
- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi,
- możliwość umieszczenia monitora LCD do 17'',
- mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
- komora szafy wyposażona w dwie półki o regulowanej wysokości (możliwość zainstalowania większej ilości półek
  oraz  dwóch wentylatorów z filtrem przeciwpyłowym),
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy,
- komora szafy (szer. x wys. x głęb.): 608 x 1620 x 227 [mm],

UWAGA!    Konieczność mocowania szafy do podłoża.

D-2

Wyposażenie dodatkowe

antracyt
RAL 7016

popielaty
RAL 7035

Korpus i półki Przód i tył szafy

Nr kat. 2-35-18

Zestaw elektryczny

Nr kat. 2-35-29

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 03

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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- solidna, trwała wersja szafy przemysłowej,
- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi,
- ochrona przed zabrudzeniami (IP 10) i dostępem niepowołanych osób,

- możliwość umieszczenia dotykowego monitora LCD 17” i 19”,
- mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
- regulacja kąta pochylenia obudowy,
- komora dolna oraz górna zamykana na klucz,
- filtry przeciwpyłowe umieszczone w górnej i dolnej komorze szafy chronią sprzęt przed zabrudzeniem,
- praktyczne przepusty kablowe,
- półka pod klawiaturę,
- pokrywa klawiatury,

Monitor dotykowy 17"
Panel dotykowy:                                akustyczny (SAW)
Kontroler dotyku:                               USB lub RS
Twardość panelu dotykowego:          7H w skali Mosha, 500mln dotknięć
Rozpoznawanie dotyku:                    goły palec lub miękki przedmiot
Siła nacisku:                                      85-100g
Transparentność:                              >90%

Monitor dotykowy 19"
Panel dotykowy:                                akustyczny (SAW)
Kontroler dotyku:                               USB lub RS
Twardość panelu dotykowego:          7H w skali Mosha, 500mln dotknięć
Rozpoznawanie dotyku:                    goły palec lub miękki przedmiot
Siła nacisku:                                      85-100g
Transparentność:                              >90%

UWAGA!    Szafy bez podpór należy mocować do podłoża.

2-35-31   Szafa bez monitora                                                               48 kg

D-3Szafy komputerowewww.jotkel.com

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 04

http://www.jotkel.com
http://jotkel.com/product_info.aspx?id=4629&LNG=pl
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- solidna, trwała wersja szafy przemysłowej,
- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi,
- skuteczna ochrona przed zabrudzeniami (IP 31) i dostępem niepowołanych osób,
- możliwość umieszczenia monitora LCD 17” do 22”,
- mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm),
- regulacja kąta pochylenia obudowy,
- szuflada pod klawiaturę i mysz znajduje się w oddzielnej komorze zamykanej na klucz,
- komora dolna zamykana na klucz, wyposażona w półkę o regulowanej wysokości (możliwość zainstalowania większej ilości półek 
  oraz wentylatora z filtrem przeciwpyłowym),
- szafa zamykana zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key,
- praktyczne przepusty kablowe,
- masywny blat roboczy z wyprofilowaną nakładką z ABS,
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy,
- komora szafy (szer. x wys. x głęb.): 530 x 835 x 550 [mm],

zestaw instalacji elektrycznej
( listwa rozgałęźna, wentylator )

D-4 www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 02
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- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego (IP32),
- malowana trwałymi farbami proszkowymi (nr kat. 2-35-15),

- możliwość umieszczenia monitora do 19”,
- wysuwana szuflada pod klawiaturę i mysz o wymiarach (szer. x głęb.): 604 x 330 [mm],
- komora dolna wyposażona w półkę o regulowanej wysokości (możliwość zamontowania dodatkowych półek - za dopłatą),
- zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key,
- możliwość zainstalowania wentylatora z filtrem przeciwpyłowym,
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy,
- półka o regulowanej wysokości w komorze dolnej,

D-5Szafy komputerowe

Wyposażenie dodatkowe

www.jotkel.com

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 01
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- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego ( IP32 ),

- możliwość umieszczenia monitora do 19”,
- wysuwana szuflada pod klawiaturę i mysz o wymiarach (szer. x głęb.): 604 x 330 [mm],
- komora dolna wyposażona w półkę o regulowanej wysokości ( możliwość zamontowania dodatkowych półek - za dopłatą ),
- zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key,
- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy,

- listwa rozgałęźna z filtrem przeciwzakłó -
  ceniowym
- wentylator z filtrem przeciwpyłowym

Nr kat. 5-50-13 Nr kat. 5-50-14

masa: 48 kg masa: 49 kg

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 01-N
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SZAFY SERWEROWE 
I TELEINFORMATYCZNE

STOJAKI TYPU RACK 19"

SZAFY TELEINFORMATYCZNE NAŚCIENNE

o
o to

M żliwość zam n wania d i 1

wyposażenia w stan ardz e 9”

Więcej informacji na stronie www.szafa-serwerowa.pl

Produkujemy także:
RACK-SYSTEMRACK-SYSTEM

http://jotkel.com/catalogue_VSE.aspx?LNG=pl
http://jotkel.com/catalogue_VRE.aspx?LNG=pl
http://jotkel.com/catalogue_VRE.aspx?LNG=pl


MEBLE SOCJALNE

http://jotkel.com/catalogue_HSU.aspx?LNG=pl


F-2Szafy ubraniowe - wersja HSU 02

- szafy ubraniowe HSU 02 to gwarancja funkcjonalności oraz estetyki w zakładach pracy, szkołach,
  klubach, basenach itp. – przydatne będą wszędzie, gdzie wymagane jest tymczasowe zabezpieczenie
  rzeczy osobistych, a ich stabilna konstrukcja zapewni wieloletnie użytkowanie i dużą wytrzymałość
- szafka może być dostosowana do indywidualnych potrzeb, dzięki wyposażeniu
  dodatkowemu – cokołom, podstawom, ławkom oraz dachom skośnym
- ławki stanowiące wygodne siedzisko w szatni znacznie ułatwiają również
  utrzymanie czystości pod szafką, natomiast dachy skośne zapobiegają
  nadmiernemu gromadzeniu się kurzu
- malowane farbami proszkowymi strukturalnymi
- zamki w systemie Master Key zapewniają maksimum bezpieczeństwa
- mozliwość zamontowania drążka

070

Szafy ubraniowe - wersja HSU 02

Wyposażenie dodatkowe

drzwi posiadają szczeliny zapewniające
prawidłową wentylację  oraz wytłoczenie
na etykietę

wysokość szafy z cokołem 1900 mm

Cokoły Podstawy

Szafy posiadają Certyfikat Zgodności

wydany przez

B. B. i C. COBRABID-BBC Sp. z o. o.

każda komora wyposażona w wieszaki
każda komora wyposażona w wieszaki

wyposażona w ściankę działowąkażda komora wyposażona w wieszaki

www.jotkel.com

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

http://jotkel.com/catalogue_HSU.aspx?LNG=pl
http://www.jotkel.com


szerokość modułu ‘400’

szerokość modułu ‘300’

F-3 www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91

Szafy ubraniowe - wersja HSU 02

http://www.jotkel.com
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możliwość łączenia modułów w ciągi

Szafy ubraniowe - wersja HSU 03

- ze względu na swoja modułową budowę z łatwością można je zaadaptować do każdego, nawet najbardziej nietypowego pomieszczenia,
- szafy HSU 03 wyróżniają się niezwykle solidną konstrukcją z blachy stalowej oraz uniwersalnym wzornictwem, które doskonale 
  komponuje się w różnego typu wnętrzach,
- w zależności od potrzeb Klienta szafki HSU 03 można rozbudowywać w dowolnie długie ciągi,
- szafy dostarczane są w kartonach (osobno moduł podstawowy, osobno moduł uzupełniający), co znacznie obniża koszty transportu 
  i podnosi stopień zabezpieczenia w trakcie dostawy; montaż szaf jest bezproblemowy,
- zamki w systemie Master Key zapewniają maksimum bezpieczeństwa,
- malowane farbami proszkowymi strukturalnymi,

Maty antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych - str. B-18

drzwi posiadają szczeliny zapewniające
prawidłową wentylację  oraz wytłoczenie
na etykietę

F-4Szafy ubraniowe - wersja HSU 03www.jotkel.com
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Szafy na czystą/brudną odzież

- idealna szafa do przechowywania czystej odzieży,

- standardowo wyposażone w 10 skrytek, zamykanych niezależnymi zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key,

- otwarcie wszystkich szafek jednocześnie jest możliwe dzięki specjalnej ramie zamykanej jednym zamkiem centralnie można szybko 

  zapełnić poszczególne skrytki,

- moduły można komponować według indywidualnych potrzeb – jako mebel wolnostojący lub jako ciąg dowolnie zwielokrotniony,

- w szafach do przechowywania brudnej odzieży znajduje się  klapa wrzutowa,

- solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość szaf,

- malowane farbami proszkowymi strukturalnymi,

F-5 www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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Szafy gospodarcze

- solidna i stabilna konstrukcja szaf wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej gwarantuje wieloletnie użytkowanie 
  oraz dużą wytrzymałość,
- dwukomorowa szafa socjalna gospodarcza przeznaczona do przechowywania szczotek, mopów, odzieży ochronnej i środków czystości,
- szafy zabezpieczone są środkami antykorozyjnymi i malowane w technologii proszkowej,

F-6Szafy gospodarczewww.jotkel.com
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Maty antypoślizgowe do pomieszczeń mokrych - str. B-18

Ławka 1-stronna z wieszakami

Ławka 2-stronna z wieszakami

Wyposażenie szatni

- stelaże ławek wykonane z zamkniętych profili stalowych malowane proszkowo
- siedzisko wykonane ze sklejki liściastej 15 mm 

F-7 www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91

http://jotkel.com/catalogue_HLW.aspx?LNG=pl
http://www.jotkel.com


SZAFY SCHOWKOWE I SZKOLNE

http://jotkel.com/catalogue_HSK02.aspx?LNG=pl


Szafy posiadają Certyfikat Zgodności
wydany przez B.B. i C.

COBRABID-BBC Sp. z o.o.

Istnieje możliwość zamontowania innych rodzajów zamków (poniżej przykładowe zdjęcia):

drzwi posiadają blokadę,
która zabezpiecza szafę
przed uszkodzeniem

każdy schowek posiada
2 wieszaki

Wyposażenie dodatkowe

wysokość szafy z cokołem 1905 mm

Cokoły  Dachy  skośne
 kąt pochylenia - 15 stopni

Szafy schowkowe i szkolne

szafy występują również w wersji z dachem skośnym i cokołem

- optymalne rozwiązanie we wszystkich branżach: szatniach, przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, centrach handlowych, obiektach sportowych, stołówkach itp. 
(doskonale nadają się do bezpiecznego przechowywania odzieży oraz rzeczy osobistych: uczniów, pracowników czy klientów ),

- posiadają certyfikat dla mebli szkolnych wydany przez COBRABID-BBC Sp. z o. o.
- szeroki wybór ilości schowków i wymiarów szaf, sprawia, że idealnie wpasowują się we wszystkie (nawet wąskie) korytarze, szatnie, wnęki i zakamarki,
- szeroki wachlarz kolorów z palety RAL, pozwala stworzyć ciekawą aranżację, zarówno stonowanej szatni pracowniczej jak i nieco odważniejszego szkolnego 

korytarza,
- możliwość połączenia (skręcenia) szafek ze sobą oraz ich zakotwienia do ściany, sprawia że nasze szafki noszą miano bardziej bezpiecznych i przyjaznych 

użytkownikom, 
- perforacja w drzwiach zapewnia cyrkulację powietrza,
- przetłoczenia na etykiety ułatwiają identyfikację schowków,
- każdy schowek otwierany osobnym kluczem (istnieje możliwość otwarcia wszystkich schowków za pomocą jednego klucza, tzw. klucza matka/klucza dyrektorskiego), 
- wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej trwałymi farbami proszkowymi,

F-9 www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

21

22

24

22

24

26

37

41

45

39

43

47

54

59

65

57

63

69

24

26

28

26

28

30

44

48

51

46

50

55

63

69

75

66

73

79

głębokość:  350mm

szerokość modułu:  300mm

szerokość modułu:  350mm

szerokość modułu:  400mm

szerokość modułu:  300mm

szerokość modułu:  350mm

szerokość modułu:  400mm

szerokość modułu:  300mm

szerokość modułu:  350mm

szerokość modułu:  400mm

głębokość:  490mm

F-10Szafy schowkowe i szkolne

Szafy o wysokości 1800 mm

masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

20

21

23

2035

39

42

3552

56

61

51

25

27

45

48

64

70

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy
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masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

13

14

15

16

17

18

24

26

28

28

30

32

34

37

41

39

43

46

masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

masa [kg]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

14

15

17

15

17

15

17

18

20

18

20

21

26

28

31

28

30

33

30

33

35

32

36

39

37

41

44

40

44

48

43

47

51

47

52

56

głębokość:  350mm

szerokość modułu:  300mm

szerokość modułu:  350mm

szerokość modułu:  400mm

szerokość modułu:  300mm

szerokość modułu:  300mm

szerokość modułu:  350mm

szerokość modułu:  350mm

szerokość modułu:  400mm

szerokość modułu:  400mm

głębokość:  490mm

F-11

Szafy o wysokości 1200 mm

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy

numer katalogowy
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masa [kg]

masa [kg]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

wymiary ( szer. x wys. x głęb. ) [mm]

15

16

18

20

29

30

33

35

42

43

47

51

szerokość modułu:  300mm

szerokość modułu:  300mm

głębokość:  350 mm głębokość:  490 mm
15

00
15

00

Idealne rozwiązanie do stołówek i przechowywania 
innych drobnych przedmiotów

105105

Szafy schowkowe i szkolne o wysokości 1500 mm

F-12Szafy schowkowe i szkolne

numer katalogowy

numer katalogowy
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SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE PLENEROWE JOTACTIV

http://jotkel.com/products.aspx?id_grupy=179&LNG=pl


Siłownie zewnętrzne plenerowe JotActiv - warianty standardowe

białe aluminium
RAL 9006

soczysty zielony
RAL 6018

Każdą realizację wyceniamy indywidualnie

G-2Siłownie zewnętrzne plenerowe JOTACTIV

JOT ACTIVJOT ACTIV

Orbitrek Biegacz Wahadło

 Twister Wyciskanie siedząc  Prasa nożna 

Wyciąg górny Wioślarz Ławka

Prostownik grzbietu Drabinka Podciąg nóg 

www.jotkel.com
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SPRZĘT TRANSPORTOWY

http://jotkel.com/catalogue_tsystem.aspx?LNG=pl


H-2

Sprzęt transportowy  T - SYSTEM

- firma  ’’JotKEl’’ posiada ponad 30 –letnie doświadczenie  w produkcji sprzętu transportowego,
- produkowany w naszej firmie szeroki wachlarz platform towarowych oraz  2- kołowych wózków transportowych pokrywa zapotrzebowanie 
  na ręczne urządzenia transportowe,
- rozwiązujemy problemy logistyczne w magazynach, halach produkcyjnych, sklepach, hurtowniach,
- wysoka jakość wykonania, solidna i ergonomiczna konstrukcja, doskonała funkcjonalność wyrobów ’’JotKEl’’, zapewniają  naszym klientom 
  duże zadowolenie oraz wieloletnie , bezawaryjne użytkowanie,

Sprzęt transportowy T-systemwww.jotkel.com
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H-3

Wózek 3-kołowy
do transportu po schodach

Wózek 2-kołowy
uniwersalny

Wózek 2-kołowy do skrzyń
i pudeł

Wózek 2-kołowy do worków

Wózek do pojemnika na śmieci

Wózek 3-kołowy uniwersalny

Wózek do beczek

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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H-4

600 x 940 x 950 [mm]

35

160 x 35

pełne

 Wózek do dwóch butli z gazami technicznymi
 w układzie pionowym

 Wózek uniwersalny ze stali nierdzewnejWózek transportowy 
z praktycznym
uchwytem 
do przenoszenia

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 750 x 160 x 500 [mm]
powierzchnia z antypoślizgową wykładziną gumową
nośność: 300 kg

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 640 x 1320 x 540 [mm]

płyta ładunkowa (szer. x głęb.): 468 x 240 [mm]

średnica/szer. kół: 200 x 46 [mm]

rodzaj bieżni kół: poliamidowe

masa: 14 kg

Sprzęt transportowy T-systemwww.jotkel.com
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H-5

- innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju ‘’pojazd- wózek’’ przystosowany do szybkiego przewozu towarów na dużych powierzchniach 
  magazynowych,
- zwrotna, szybka hulajnoga umożliwia błyskawiczne przemieszczanie towarów drobnicowych,
- łożyskowane koła, hamulec oraz sygnalizacja dźwiękowa zapewniają bardzo bezpieczny transport,
- dodatkowe wyposażenie (kosz, zawieszka do dokumentów) znakomicie zwiększają jej funkcjonalność,
- malowana farbami proszkowymi strukturalnymi,
- płyta ładunkowa pokryta  gumą ryflowaną olejoodporną,
- standardowo hulajnoga jest wyposażona w zawieszkę do dokumentów A5,

wymiary (szer. x wys. x głęb.): 1315 x 980 x 630 [mm]

Zawieszka do dokumentów A5 Zawieszka do dokumentów A4

dostosowana do zawieszania na uchwytach

wymiary (szer. x wys.): 160 x 250 [mm]

wymiar powierzchni roboczej (szer. x wys.): 160 x 220 [mm]

wykonana z blachy stalowej - malowana farbami proszkowymi

dostosowana do zawieszania na uchwytach

wymiary (szer. x wys.): 220 x 340 [mm]

wymiar powierzchni roboczej (szer. x wys.): 220 x 310 [mm]

wykonana z blachy stalowej - malowana farbami proszkowymi

Hulajnoga towarowa

www.jotkel.com Tel/fax: +48 62 725 22 91
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H-7

1050

1050

1200

1200
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I-1

Stal nierdzewna jest materiałem trwałym a jednocześnie praktycznym,  szlachetnym i eleganckim.  Jest ona w stanie spełnić najbardziej 
wyszukane wymagania stawiane materiałom np. budowlanym i wykończeniowym, elementom wyposażenia wnętrz,
meblom czy innym detalom. 
Stale odporne na korozję coraz częściej są stosowane w nowoczesnych gałęziach produkcji przemysłowej: w budownictwie, ochronie 
środowiska, w przemyśle spożywczym, chemicznym, transportowym, samochodowym i wielu innych.
Niezaprzeczalne są jej zalety w przemyśle spożywczym, gdzie najważniejsza jest łatwość utrzymania w czystości, wyroby wykonane 
ze stali nierdzewnej można myć strumieniem wody.
Stal nierdzewna jest dzisiaj, razem ze szkłem i niektórymi tworzywami sztucznymi, praktycznie jedynym materiałem, który jest zatwierdzony
do wykonywania wyposażenia do przetwórstwa, przechowywania i transportu żywności. 
Jest to spowodowane wysokimi wymaganiami w zakresie higieny, toksyczności, efektywności i wyglądu.
Jakość produktów stawia wysokie wymagania na wszystkich etapach poczynając od źródeł surowca poprzez proces przetwórczy
i kończąc na konsumencie.
Swoje cechy stal nierdzewna zawdzięcza zawartości chromu, który nadaje właściwości antykorozyjne. 
Trwałość elementów wykonanych ze stali nierdzewnej jest nieporównywalna z większością innych materiałów.
Stal nierdzewna sprawdza się w warunkach wysokich, jak i niskich temperatur.
Nasze meble wykonywane są ze stali w gatunku 1.4301 – jest to stal odporna na wodę, parę wodną, wilgotne powietrze, słabe kwasy 
organicznei nieorganiczne do średnich temperatur. 

Maty stanowiskowe dla przemysłu spożywczego i gastronomii
- patrz str. B-18
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I-2I-2Wyroby ze stali nierdzewnej N-system

Wyroby ze stali nierdzewnej

www.jotkel.com
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WYPOSAŻENIE DO SEGREGACJI ODPADÓW

http://jotkel.com/catalogue_ENV.aspx?LNG=pl


J-2

Metalowe pojemniki na odpady

- do zastosowania wewnątrz budynku,
- wykonane z blachy stalowej, powierzchnia wykończona trwałymi farbami proszkowymi,
- komory pojemnika dostosowane do worka na odpady (pojemność  120 litrów) mocowanego na wysuwanym uchwycie osadzonym      

na prowadnicach teleskopowych (łatwa wymiana worka) lub wyjmowanego kosza wykonanego z blachy ocynkowanej,
- możliwość konfigurowania wyposażenia komór pojemnika (worek na odpady lub kosz ocynkowany) według indywidualnych potrzeb 

Klienta,
- możliwość łączenia w zestawy wielokomorowe,
- skośny dach zapobiega pozostawaniu odpadów na powierzchni pojemnika,
- łatwe czyszczenie pojemnika dzięki możliwości otwierania drzwi frontowych,
- do każdej komory pojemnika załączona jest naklejka z piktogramami do sortowania odpadów,

zamek przystosowany
do zawieszania kłódki

samozamykająca się uchylna pokrywa otworu
wrzutowego, zapobiega wydostawaniu się
nieprzyjemnych zapachów

pojemniki mogą być wyposażone w uchwyt na worek foliowy
oraz wyjmowany metalowy kosz

do każdego pojemnika są dołączone
etykiety z symbolami

Obudowy Klapy wrzutowe

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji
Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Szkło Papier Metal Odpady          Tworzywa sztuczne,       Pozostałe
biologiczne folia                      odpady

popielaty
RAL 7035

groszkowy
RAL 6011

niebieski
RAL 5005

pomarańczowy
RAL 2008

czerwony
RAL 3013

żółty
RAL 1021

antracyt
RAL 7016
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J-4

Uchwyty i stojaki do selektywnej zbiórki odpadów

 - stanowią proste rozwiązanie segregowania odpadów w każdym gospodarstwie domowym, zakładzie pracy 
   oraz wszelkiego rodzaju placówkach użyteczności publicznej,
 - do zastosowania wewnątrz budynku,
 - stabilna konstrukcja malowana trwałą farbą proszkową w kolorze popielatym RAL 7035,
 - dostosowane do worka na odpady o pojemności od 80 do 120 litrów,
 - wyposażone w obręcz zaciskową do mocowania worka  - w wersji z pokrywą lub bez pokrywy,

 - do zastosowania wewnątrz budynku,
 - stabilna konstrukcja malowana trwałą farbą proszkową w kolorze antracytowym RAL 7016,
 - dostosowany do worka na odpady o pojemności 120 litrów,
 - wyposażony w obręcz zaciskową do mocowania worka oraz pokrywę z tworzywa ABS w kolorze czarnym, 

wymiary (szer. x głęb. x wys.):
420 x 600 x 1050 [mm]
masa: 6 kg

wymiary (szer. x głęb. x wys.):
420 x 536 x 128 [mm]
masa: 4 kg

Stojak do worków na odpady

Stojak stojący Uchwyt do powieszenia na ścianie
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W ZALEZNOSCI OD WARTOSCI NETTO JEDNORAZOWEGO ZAMÓWIENIA: 

Powyýej     3.000,00 PLN    2%

Powyżej     6.000,00 PLN  3%

Powyżej     9.000,00 PLN  4%

Powyżej   12.000,00 PLN      5%

Powyżej   15.000,00 PLN      6%

Powyżej   20.000,00 PLN      7%

Powyżej   30.000,00 PLN      8%

Powyżej   40.000,00 PLN      9%

Powyżej   50.000,00 PLN 10%

Powyżej   75.000,00 PLN 11%

Powyżej 100.000,00 PLN 12% 



  

Narvik Narvik 

Krotoszyn

Norwegia

Wielka
Brytania

Irlandia

Szwecja
Finlandia

       Rosja

Uzbekistan

Rumunia

Włochy

Bułgaria

Węgry

Czechy
Austria

Francja

Niemcy

Dania

Holandia
Słowacja


