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 Przegrody do pojemników  metalowych 

• Wzdłużne przegrody do metalowych pojemników magazynowych 

• Zwiększają funkcjonalność pojemników 

• Wykonane z blachy stalowej zimnowalcowanej ocynkowanej 

 

• Konstrukcja przegrody do pojemników metalowych 

 
 

· komplet składa się z 2 poprzeczek osadzanych na przedniej i tylnej 
ściance pojemnika i przegrody wzdłużnej mocowanej w wycięciach 
poprzeczek 
· bezpieczna, zagięta górna krawędź przegrody wzdłużnej 

· możliwa zmiana pozycji przegrody wzdłużnej oraz zamontowanie 
dodatkowych przegród (opcja) 

 

 

 

 
 

 

• Montaż przegrody w pojemniku metalowym 

 

 

 

• Poświadczenia i normy   

•  Produkt europejski 

 

•  Normy  
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• Kolorystyka przegród 

    

   Ocynk 

 

 

 Przegroda wzdłużna z poprzeczkami rozmiar 3 

 
• Poświadczenia i normy 
               

                                 
 

  

 

Komplet składający się z porzeczek osadzanych na przedniej i tylnej ściance pojemnika oraz przegrody 
wzdłużnej osadzanej w nacięciach poprzeczek (3 pozycje) 

Elementy wykonane z blachy stalowej 

Wymiary gabarytowe przegrody (bez poprzeczek) (wys. x dług.) 140h x 318mm 

Pasuje do pojemnika rozmiar 3 

Kod produktu 07-440 

 

 Przegroda wzdłużna z poprzeczkami rozmiar 4 

 
• Poświadczenia i normy 
               

                                 
 

  

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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Komplet składający się z porzeczek osadzanych na przedniej i tylnej ściance pojemnika oraz przegrody 
wzdłużnej osadzanej w nacięciach poprzeczek (3 pozycje) 

Elementy wykonane z blachy stalowej 

Wymiary gabarytowe przegrody (bez poprzeczek) (wys. x dług.) 158h x 470mm 

Pasuje do pojemnika rozmiar 4 

Kod produktu 07-442 

 

 Przegroda wzdłużna z poprzeczkami rozmiar 4A5 

 
• Poświadczenia i normy 
               

                                 
 

  

 

Komplet składający się z porzeczek osadzanych na przedniej i tylnej ściance pojemnika oraz przegrody 
wzdłużnej osadzanej w nacięciach poprzeczek (3 pozycje) 

Elementy wykonane z blachy stalowej 

Wymiary gabarytowe przegrody (bez poprzeczek) (wys. x dług.) 215h x 485mm 

Pasuje do pojemnika rozmiar 4A5 

Kod produktu 07-444 

 

 Przegroda wzdłużna z poprzeczkami rozmiar 5P4 

 
• Poświadczenia i normy 
               

             

 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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Komplet składający się z porzeczek osadzanych na przedniej i tylnej ściance pojemnika oraz przegrody 
wzdłużnej osadzanej w nacięciach poprzeczek (3 pozycje) 

Elementy wykonane z blachy stalowej 

Wymiary gabarytowe przegrody (bez poprzeczek) (wys. x dług.) 215h x 485mm 

Pasuje do pojemnika rozmiar 5P4 

Wykończenie powierzchni · ocynk  

Kod produktu 07-446 

 

 

 Przegroda wzdłużna z poprzeczkami rozmiar 5 

 
• Poświadczenia i normy 
               

        

 
   

 

Komplet składający się z porzeczek osadzanych na przedniej i tylnej ściance pojemnika oraz przegrody 
wzdłużnej osadzanej w nacięciach poprzeczek (3 pozycje) 

Elementy wykonane z blachy stalowej 

Wymiary gabarytowe przegrody (bez poprzeczek) (wys. x dług.) 215h x 668mm 

Pasuje do pojemnika rozmiar 5 

Wykończenie powierzchni · ocynk  

Kod produktu 07-447 

http://www.zaopatrzenie.com.pl/
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 Informacja o warunkach zakupu i dostawy  

 

 

PZT PRYMAT Sp.j. Dział Sprzedaży    

   801 003 192  (Infolinia)         74 831 18 82         694 486 552          74 661 41 16 (faks)     

    handel@prymat.com  

www.prymat.com 
www.zaopatrzenie.com.pl 
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