
SZAFY NA DOKUMENTY 
NIEJAWNE

Wzmocnione szafy przezna-
czone są do przechowywania 
dokumentów niejawnych. 
Posiadają dwa skrzydła 
drzwi uchylnych zawieszone 
na zawiasach kołkowych. 
Wyposażone są w półki 
przestawne co 90 mm, co 
pozwala na przechowywanie 
dokumentów w kilku rzędach. 
Szafa wykonana jest z blachy 
czarnej o grubości 1 mm, ma-
lowana farbami proszkowymi 
(epoksydowo-poliestrowymi) 
standardowo w kolorze 
RAL 7035 (jasny popiel). 
Zamykane zamkiem 
w zależności od wielkości 
szafy ryglującym w 3 do 5 
punktów i wykończonym 
uchwytem klamkowym oraz 
dodatkowo kluczowym za-
mkiem atestowanym klasy A. 
Szafa posiada w dnie dwa 
otwory do zamocowania do 
podłogi. Drzwi wyposażone są 
w kołki do plombowania. 
Udźwig półki: 50 g.

MONA 
192/2/RM
Wzmocniona szafa 4-półkowa 

Wymiary szafy: 
S: 900 x G: 420 x W: 1920 mm

12



MONA 
050/2/RM
Wzmocniona szafa 

Wymiary szafy: 
S: 900 x G: 420 x W: 500 mm

MONA 
122/2/RM
Wzmocniona szafa 2-półkowa 

Wymiary szafy: 
S: 900 x G: 420 x W: 1220 mm

Wszystkie szafy posiadają następujące 
certyfi katy do przechowywania: 

Certyfi kat do przechowywania dokumen-
tów poufnych klasa A (wg Zarządzenia 
Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 grudnia 2011 r., 

Nr 58/MON z dnia 22 grudnia 2011 r. 
Spełniają wymagania klasy Typ 1 
wg Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 maja 2012 r.
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MONA 
192/1/RM
Wzmocniona szafa 4-półkowa 

Wymiary szafy: 
S: 700 x G: 420 x W: 1920 mm

SZAFY NA DOKUMENTY 
NIEJAWNE
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Wzmocnione szafy przezna-
czone są do przechowywania 
dokumentów niejawnych. 
Posiadają jedno skrzydło 
drzwi uchylnych zawieszone 
na zawiasach kołkowych. 
Wyposażone są w półki 
przestawne co 90 mm, co 
pozwala na przechowywanie 
dokumentów w kilku rzędach. 
Szafa wykonana jest z blachy 
czarnej o grubości 1 mm, ma-
lowana farbami proszkowymi 
(epoksydowo-poliestrowymi) 
standardowo w kolorze 
RAL 7035 (jasny popiel). 
Zamykane zamkiem 
w zależności od wielkości 
szafy ryglującym w 3 do 5 
punktów i wykończonym 
uchwytem klamkowym oraz 
dodatkowo kluczowym za-
mkiem atestowanym klasy A. 
Szafa posiada w dnie dwa 
otwory do zamocowania do 
podłogi. Drzwi wyposażone są 
w kołki do plombowania. 
Udźwig półki: 50 g.



MONA 
070/1/RM
Wzmocniona szafa 1-półkowa 

Wymiary szafy: 
S: 500 x G: 500 x W: 700 mm

MONA 
150/1/RM
Wzmocniona szafa 3-półkowa 

Wymiary szafy: 
S: 700 x G: 500 x W: 1500 mm

Wszystkie szafy posiadają następujące 
certyfi katy do przechowywania: 

Certyfi kat do przechowywania dokumen-
tów poufnych klasa A (wg Zarządzenia 
Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 12 grudnia 2011 r., 

Nr 58/MON z dnia 22 grudnia 2011 r. 
Spełniają wymagania klasy Typ 1 
wg Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 29 maja 2012 r.

15


