
ŁAWKI WOLNOSTOJĄCE 
BASIC PLUS
wersja ocynkowana z siedziskiem HPL
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1. 1000 1500 1960

2 x 4 2 x 4 2 x 6

8060-400 8061-400 8062-400

8060-410 8061-410 8062-410

1. 1000 1500 1960
 4 4 6

8060-000 8061-000 8062-000
  

 
8060-010 8061-010 8062-010

 

1.  1000 1500 1960

 4 4 6

 8060-300 8061-300 8062-300

 

 

 8060-310 8061-310 8062-310

 

1. 1000 1500 1960

 8060-731 8061-731 8062-731

 

1. 1000 1500 1960

8060-732 8061-732 8062-732

szerokość
nóżki

Nr katalogowy
Cena 

z półką 
na buty
Nr katalogowy
Cena 

Ławki wolnostojące z serii 
BASIC PLUS

■■  stabilna podkonstrukcja z metalowej rury kwadratowej
30 x 30 mm

■■ stelaże i półki na buty ocynkowane elektrolitycznie
w standardzie

■■ siedzisko, oparcie oraz listwa do montażu wieszaków
wykonane z pełnej płyty HPL o gr. 13 mm

■■ topki niwelujące do poziomowania w zakresie 10 mm

■■ podwójne wieszaki z tworzywa sztucznego, bezpieczny
montaż wg normy DIN 7917

■■ ławka wstępnie zmontowana  w chwili dostawy

■■ półka na buty w opcji, możliwe późniejsze domówienie

■■ stelaż ławek standardowo w kolorze czarnoszarym
RAL 7021 (inne kolory na zapytanie)

szerokość

nóżki

Nr katalogowy

Cena 

z półką 
na buty

Nr katalogowy

Cena 

Ławki wolnostojące z seri i BASIC PLUS

Ławka z oparciem
wysokość 796 mm, głębokość  407 mm, wys. siedziska  401 mm

Oparcie, stelaż w kolorze czarnoszarym  RAL 7021 (standard), wysokość 796 mm.  Jedno- lub dwustronne oparcie.

Ławka 
wysokość 401 mm, głębokość 353 mm

Dwustronna ławka z oparciem
wysokość 796 mm, głębokość 760 mm, wys. siedziska 401 mm

Nr katalogowy

Cena 

Jako doposażenie dodatkowe do dwóch  ławek, zakupionych 
pierwotnie bez oparcia 

Nr katalogowy 8060-010

Nr katalogowy 8060-410Nr katalogowy 8061-300

Jako doposażenie dodatkowe do ławki zakupionej pierwotnie bez oparcia 
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1. 1000 1500 1960

 4 4 6

 4 6 8

 8060-100 8061-100 8062-100

 

 

 8060-110 8061-110 8062-110

 

1. 1000 1500 1960

2 x 4 2 x 4 2 x 6

2 x 4 2 x 6 2 x 8

8060-200 8061-200 8062-200

8060-210 8061-210 8062-210

1. 1000 1500 1960

4 6 8

 8060-711 8061-711 8062-711

 

1. 1000 1500 1960

2 x 4 2 x 6 2 x 8

8060-712 8061-712 8062-712

szerokość

nóżki

Wieszaki podwójne

Nr katalogowy

Cena 

z półką 
na buty

Nr katalogowy

Cena 

Nr katalogowy

Cena 

Jednostronna ławka z wieszakami
wysokość 1650 mm, głębokość 407 mm, wys. siedziska 401 mm

Rama z wieszakami
Stelaż w kolorze czarnoszarym RAL 7021 (standard), wysokość 1650 mm. Rama jedno- lub dwustronna z oparciem i wieszakami.

Dwustronna ławka z wieszakami
wysokość 1650 mm, głębokość 760 mm, wys. siedziska 401 mm

Do pomieszczeń
WILGOTNYCH
Stelaż ocynkowany
ELEKTROLITYCZNIE

Jako doposażenie dodatkowe do dwóch  ławek, zakupionych 
pierwotnie bez oparcia i ramy z wieszakami.

Nr katalogowy 8062-100 Nr katalogowy 8060-210

Jako doposażenie dodatkowe do ławki zakupionej pierwotnie 
bez oparcia i ramy z wieszakami.

Ważne przy zamówieniu: 1. Wymiar i rodzaj + Opcja



1.  996 1496
 68 68

 4 6

 8078-4101 8078-4111

 

+  1000 1500 1960

 

 

+ 8060-7100 + 8061-7100 + 8062-7100 

szerokość
głębokość

Wieszaki podwójne

Nr katalogowy

Cena 

Bestell-Nr. 8078-4101

Stopki  
niwelujące do poziomo-
wania w zakresie 10 mm

Półka  
na buty z 5 poprzeczkami 
z rury kwadratowej

szerokość

Nr katalogowy

Cena 

Półki na buty
jako doposażenie do ławek pierwotnie zakupionych bez półki, ocynkowane 
elektrolitycznie, kolor czarnoszary  RAL 7021 w standardzie 

Wieszak ścienny
Wieszak z podwójnymi haczykami z tworzywa, w komplecie 2 dystanse 
montażowe o gr. 20 mm

Dekory (HPL) laminat wysokociśnieniowy

Klon jasny 
VK 030

Jesion 
VK 031

Dąb 
VK 032

Srebrnoszary 
VK 002

Biały 
VK 001

Wieszaki ubraniowe 
typu Comfort  
z wymienną plakietką  
z opisem

Wieszaki ubraniowe typu Comfort
■■  kombinacja haczyka na czapkę i podwójnego haczyka

na ubrania

■■  Indywidualny szyld numeryczny (możliwość konfiguracji
własnego motywu, numeracji)

■■ Wieszaki ubraniowe typu Comfort skierowane do
wewnątrz ( wg normy DIN 7917)

Siedzisko,  
oparcie i listwa  
na haczyki 
z laminatu 
wysokociśnieniewego HPL 
(High Pressure Laminate), 
o gr. 13 mm

Dodatki  & Dekory
Do pomieszczeń
WILGOTNYCH
Stelaż ocynkowany
ELEKTROLITYCZNIE

C+P Systemy Meblowe sp. z o.o. 
ul. Jaworzyńska 293 · 59-220 Legnica 
Telefon: 0048 76 8554410 
dystrybucja@cpmeble.pl · www.cpmeble.pl

C+P lider rynku w branży mebli metalowych w zakresie 
odpowiedzialności i jakości produktu!
Nasz system zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz zużyciem ener-
gii posiada certyfikat wydany przez DMSZ (Deutsche Managementsystem 
Zertifizierungsgesellschaft) wg ISO 9001, 14001 i 50001.

Informacje ogólne:

Niniejszy katalog służy wyłącznie informacji. Nie stanowi oferty w myśl przepisów prawa handlowego. Dostarczone produkty pozostają własnością C+P do chwili pełnej zapłaty. Wszystkie produkty 
dostarczamy bez przedstawionych ewentualnie w niniejszym katalogu elementów dekoracyjnych. Prawa do marki i samego produktu przy prezentowanych dekoracjach, gdy marka jest rozpozna-
walna, należą wyłącznie do danego producenta dekoracji. Podane w katalogu wymiary są wymiarami orientacyjnymi i mogą zawierać w rzeczywistości pewne odchyłki  w różnych płaszczyznach. 
Firma C+P zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, zmian w asortymencie i terminach dostaw, zmian kolorow, materiałów i palety dekorów, oraz ograniczony dostęp 
produktów magazynowych (np. w przypadku dużych zamówień). Wszystkie podane w katalogu ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć ustawowy podatek VAT. Zastrzegamy sobie 
prawo do możliwości zmiany cen, np. ze względu na zaistniałe błędy, zwyżki cen materiałów i surowców. Zastosowanie mają nasze ogólne warunki handlowe, do pobrania na www.cpmeble.pl
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