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Szafy na dokumenty niejawne

Szafy klasy A na dokumenty niejawne
zapewniajà skutecznà ochron´ dokumentów, potwierdzonà certyfikatem IMP

Spełniajà wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii 
tajnych oraz w Zarzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii 
tajnych oraz innych ni˝ kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, 
przechowywanie, obieg i udost´pnianie materiałów niejawnych, stosowanie Êrodków ochrony fizycznej  
oraz obieg informacji niejawnych. 

Przeznaczenie
Słu˝à do zabezpieczenia dokumentów poufnych 
w kancelariach tajnych.

FunkcjonalnoÊç
Szafy stanowià odpowiednią ochron´, dzi´ki 
innowacyjnej konstrukcji korpusu i drzwi oraz 
zabezpieczeniu przeciw przewierceniu zamka. 
Posiadajà przestawne półki.

Wykonanie
Konstrukcja korpusu i drzwi zapewnia ochron´ 
antywłamaniowà. 
Drzwi jednoskrzydłowe o kàcie otwarcia 95°, 
wyposa˝one w trzystronny mechanizm ryglujàcy. 
Od strony przyzawiasowej zastosowana listwa 
antywłamaniowa. Drzwi wyposa˝one w kołeczki  
i miseczk´ do odciskania piecz´ci.  
Istnieje mo˝liwoÊç wyposa˝enia w skrytki.

TrwałoÊç i estetyka wykonania
Szafy wykonane z materiałów gwarantujàcych 
wysokà jakoÊç i powtarzalnoÊç. 
Sprawdzone rozwiązania zapewniają łatwą 
obsługę i bezawaryjną pracę.
Szafy malowane trwałym, łatwym w utrzymaniu 
czystoÊci lakierem.

Najwyższą jakość wykonania zapewnia 
certyfikowany system zarządzania jakością  
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Katalog ma charakter informacyjny, a dane w nim zawarte mogą ulec zmianie.

Kolor standardowy: RAL 7035

MSA

•

•

•

•

MSA-101 1500 700 500 425 3 K 45

MSA-201 1990 800 435 562 4 K 65

MSA-202 1990 900 435 634 4 K 70

MSA-203 1990 1000 435 706 4 K 80

MSA-204 1990 800 500 652 4 K 70

MSA-205 1990 900 500 736 4 K 75

MSA-206 1990 1000 500 820 4 K 80

Model
Wymiary zewn´trzne 

(mm) PojemnoÊç
(dm3)

Liczba
pó∏ek

Rodzaj
zamka

Waga
(kg)

Wys. Szer. Gł.

Wyposa˝enie standardowe:
 K – zamek kluczowy w klasie A
 Kołeczki i miseczka do odciskania        
    piecz´ci

Wyposa˝enie dodatkowe  
(za dop∏atà):
 K – zamek kluczowy w klasie A
 S – zamek szyfrowy w klasie A
 Skrytka
 Pó∏ka
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Kolor standardowy: RAL 7035

MS2

Wyposa˝enie standardowe:
 K – zamek kluczowy w klasie A
 Kołeczki i miseczka do odciskania    
    piecz´ci

Wyposa˝enie dodatkowe  
(za dop∏atà):
 Zamek kluczowy w klasie A
 Zamek szyfrowy w klasie A
 Skrytka
 Pó∏ka

Szafy na dokumenty niejawne
Szafy wzmocnione klasy A  
na dokumenty niejawne
zapewniajà skutecznà ochron´ dokumentów, potwierdzonà  
certyfikatem IMP

Spełniajà wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów 
w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz  
w Zarzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych 
ni˝ kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych  
za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udost´pnianie 
materiałów niejawnych, stosowanie Êrodków ochrony fizycznej 
oraz obieg informacji niejawnych.

MS2-1 1990 1000 500 900 4 K 115

MS2-2 1990 1000 500 900 4 K 95

Model
Wymiary zewn´trzne 

(mm) PojemnoÊç
(dm3)

Liczba
pó∏ek

Rodzaj
zamka

Waga
(kg)

Wys. Szer. Gł.

Najwyższą jakość wykonania zapewnia 
certyfikowany system zarządzania jakością 
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.



19

Za
b

ez
p

ie
cz

en
ia

 m
ie

ni
a 

i 
m

eb
le

 m
et

al
ow

e
Szafy na dokumenty niejawne

Szafy klasy B  
na dokumenty niejawne
zapewniajà skutecznà ochron´ dokumentów, 
potwierdzonà certyfikatem IMP

Wyroby spełniajà wymagania zawarte  
w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów w sprawie 
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych 
oraz w Zarzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej  
w sprawie szczegółowego sposobu organizacji 
kancelarii tajnych oraz innych ni˝ kancelaria tajna 
komórek organizacyjnych odpowiedzialnych  
za rejestrowanie, przechowywanie, obieg  
i udostàpnianie materiałów niejawnych, 
stosowanie Êrodków ochrony fizycznej  
oraz obieg informacji niejawnych. 

Przeznaczenie
Słu˝à do zabezpieczenia dokumentów tajnych  
w kancelariach tajnych.

FunkcjonalnoÊç
Szafy stanowià odpowiednią ochron´, dzi´ki 
innowacyjnej konstrukcji korpusu i drzwi oraz 
zabezpieczeniu przeciw przewierceniu zamków. 
Posiadajà przestawne półki.

Wykonanie
Konstrukcja korpusu i drzwi zapewnia ochron´ 
antywłamaniowà. 
Drzwi jednoskrzydłowe o kàcie otwarcia 95°, 
wyposa˝one w trzystronny mechanizm ryglujàcy. 
Od strony przyzawiasowej zastosowana listwa 
antywłamaniowa. Drzwi wyposa˝one w kołeczki  
i miseczk´ do odciskania piecz´ci. Mechanizm 
ryglujàcy nap´dzany klamkà, blokowany 
atestowanymi zamkami: kluczowym  
i szyfrowym w klasie B. 
Istnieje mo˝liwoÊç wyposa˝enia w skrytki.

TrwałoÊç i estetyka wykonania
Szafy wykonane z materiałów gwarantujàcych 
wysokà jakoÊç i powtarzalnoÊç.  
Sprawdzone rozwiązania zapewniają łatwą 
obsługę i bezawaryjną pracę. Szafy malowane 
trwałym, łatwym w utrzymaniu czystoÊci 
lakierem.

Wyposa˝enie standardowe:

    K – zamek kluczowy w klasie B
 S – zamek szyfrowy w klasie B
 Kołeczki i miseczka do odciskania  
    piecz´ci

Wyposa˝enie dodatkowe  
(za dop∏atà):

 Skrytka
 Pó∏ka

Katalog ma charakter informacyjny, a dane w nim zawarte mogą ulec zmianie.

MS3

Najwyższą jakość wykonania zapewnia 
certyfikowany system zarządzania jakością 
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

MS1-30 1850 700 500 566 4 K+S 155

MS1-31 1500 700 500 453 3 K+S 130

MS1-32 900 500 500 189 2 K+S 75

MS1-33 700 500 500 144 1 K+S 55

Model
Wymiary zewn´trzne 

(mm) PojemnoÊç
(dm3)

Liczba
pó∏ek

Rodzaj
zamka

Waga
(kg)

Wys. Szer. Gł.

•

•

•

•

Kolor standardowy: RAL 7035



Zab
ezp

ieczenia m
ienia i m

eb
le m

etalow
e

20

 
Szafy klasy C na dokumenty niejawne
zapewniajà skutecznà ochron´ dokumentów, potwierdzonà certyfikatem IMP

Spełniajà wymagania zawarte w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii 
tajnych oraz w Zarzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych 
oraz innych ni˝ kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg  
i udost´pnianie materiałów niejawnych, stosowanie Êrodków ochrony fizycznej oraz obieg informacji niejawnych. 
Przeznaczenie
Słu˝à do zabezpieczenia dokumentów ÊciÊle tajnych w kancelariach tajnych.
FunkcjonalnoÊç
Szafy stanowià odpowiednià ochron´, dzi´ki innowacyjnej konstrukcji korpusu i drzwi oraz zabezpieczeniu przeciw 
przewierceniu i przeÊwietleniu zamków. Posiadajà przestawne półki. 
Wykonanie
Konstrukcja korpusu i drzwi zapewnia ochron´ antywłamaniowà. Drzwi jednoskrzydłowe o kàcie otwarcia 95°, 
wyposa˝one w trzystronny mechanizm ryglujàcy. Od strony przyzawiasowej zastosowana listwa antywłamaniowa.  
Drzwi wyposa˝one w kołeczki i miseczk´ do odciskania piecz´ci. Mechanizm ryglujàcy nap´dzany klamkà, blokowany 
atestowanymi zamkami: kluczowym i szyfrowym w klasie B. Istnieje mo˝liwoÊç wyposa˝enia w skrytki.

Wyposa˝enie standardowe:
 K – zamek kluczowy w klasie B
 S – zamek szyfrowy w klasie B
 Kołeczki i miseczka do odciskania piecz´ci

Wyposa˝enie dodatkowe (za dop∏atà):
 Skrytka
 Pó∏ka

Kolor standardowy: RAL 7035

MS5

MS1-50 1850 700 500 566 4 K+S 235

MS1-51 1500 700 500 445 3 K+S 200

MS1-52 900 500 500 185 2 K+S 115

MS1-53 700 500 500 142 1 K+S 95

Model
Wymiary zewn´trzne 

(mm) PojemnoÊç
(dm3)

Liczba
pó∏ek

Rodzaj
zamka

Waga
(kg)

Wys. Szer. Gł.

•
•
•

•TrwałoÊç i estetyka wykonania
Szafy wykonane z materiałów gwarantujàcych wysokà 
jakoÊç i powtarzalnoÊç. Sprawdzone rozwiązania 
zapewniają łatwą obsługę i bezawaryjną pracę.
Szafy malowane trwałym, łatwym w utrzymaniu 
czystoÊci lakierem.

Najwyższą jakość wykonania zapewnia  
certyfikowany system zarządzania jakością  
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Szafy na dokumenty niejawne








