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Szukasz ciekawego rozwiązania przy aranżacji pokoju socjalnego? Chcesz stworzyć w swojej
firmie szatnie, w której każdy pracownik będzie miał miejsce na swoje rzeczy, z możliwością
zamknięcia ich na klucz? A może planujesz takie szafki dla klientów swojego sklepu? Jeśli
któraś z odpowiedzi na te pytania brzmi tak, to rozwiązanie idealne dla Twojej firmy!

Zamknięte i bezpieczne rzeczy pracowników w Twojej firmie
Już nie musisz się zastanawiać jak zadbać o wygodę i komfort Twoich pracowników w miejscu pracy.
Możesz zapewnić im szatnię, w której wszystkie cenne przedmioty będą bezpieczne, zamknięte pod
kluczem. Odwiedź stronę producenta PROMAG S.A. i sprawdź szeroki wybór szafek BHP idealnych
do wstawienia w szatniach i pokojach socjalnych. Zależnie od tego ile miejsca możesz
zagospodarować, wybierz szafki duże lub małe. W każdej bez problemu zmieści się płaszcz czy torba
pracownika. Niektóre szafki są dodatkowo wyposażone w szuflady, drążki z haczykiem na płaszcze i
inne odzienia, ale także w lustro. W ten sposób możesz spersonalizować szafki pod potrzeby swoich
pracowników, uwzględniając to, ile miejsca mogą potrzebować na odzież specjalistyczną lub
firmową. Każda szafka posiada wbudowany wizytownik, czyli otwory wentylacyjne i oczywiście
zamek, z dołączonym do niego kluczykiem.
Jeśli potrzebujesz szafek, w których to klienci i odwiedzający będą mogli schować swoje rzeczy,
sięgnij po szafki skrytkowe. Mniejsze, ale bardzo pojemne będą idealnym miejscem na schowanie do
nich torby, butów czy płaszcza. Zamykane na klucz, występują zarówno w mniejszych, jak i

większych wariantach. W przypadku szafek skrytkowych dostępny jest także model z przeźroczystym
plexi, dającym możliwość na podgląd tego, co znajduje się w szafce. Wybierz taki model, który
najlepiej spełni Twoje oczekiwania, zależnie od tego, czy prowadzisz firmę budowlaną, warsztat,
sklep, bibliotekę czy siłownię. Szafki metalowe znajdą swoje zastosowanie w każdej firmie, w której
głównym priorytetem jest bezpieczeństwo dobytku pracowników i dobra organizacja.

Skrytki nie tylko na przedmioty osobiste
Szafki metalowe sprawdzą się świetnie nie tylko jako schowek na cenne przedmioty. To także dobre
miejsce na przechowywanie dokumentów czy kartotek. Solidne, metalowe wykończenie szaf chroni je
przed zagnieceniami i zniszczeniem, czy nawet od spalenia przy mniejszym pożarze na terenie biura.
Metalowe szafki są o wiele trwalsze i wytrzymalsze od drewnianych i plastikowych, utrzymują
większy ciężar i nie odginają się w trakcie użytkowania czy pod wpływem wilgoci. Są łatwe w
czyszczeniu i konserwacji. Szafy kartotekowe występują w różnych rozmiarach i z różną pojemnością
szuflad, łatwo dobrać optymalne pod profil działalności. Dostępne są nawet niskie i szerokie szafy na
rysunki, sprawdzające się dobrze w biurach projektowych, zabezpieczając je przed zagięciem i
zniszczeniem. Każdą szafkę łatwo opisać i przeprowadzić segregację dokumentów.
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