
Zabudowy wnętrza System Edström 
System Edström jest opracowany z myślą o elastyczności. Dzisiaj wiemy, że nasz 
system zabudowy wnętrza jest najbardziej elastycznym na rynku. Każda szuflada jest 
pojedynczym, oddzielnym elementem, dlatego masz możliwość dowolnej konfiguracji 
zabudowy szafkowej. 

Półki dostępne w wielu różnych rozmiarach pozwalają w łatwy sposób zmaksymalizować 
przestrzeń wewnętrzną w samochodzie. Duża elastyczność przydaje się, gdy zdecydujesz się 
kupić nowy samochód dostawczy. System  umożliwia dodawanie lub demontaż szuflady lub 
zamiany za długich lub za krótszych półek. 

 

 

 



1. Kasety / Szuflady 

Szuflady występują w dwóch różnych 
głębokościach, trzech szerokościach 
i dwóch wysokościach. Każda szuflada 
jest oddzielnym elementem. Ty 
decydujesz, jak będą wyglądały szafki. 

 2. Półki 

Wysokość 65 mm. Krawędzie zagięte o 
180 ° do dołu dodają elementom 
sztywności, jak również czynią 
krawędzie bezpiecznymi 
i estetycznymi. 

 3. Framugi półek 

Dostępne w wielu rozmiarach 
i modelach. 

 4. Opuszczane fronty 

System półek z opuszczanym frontem 
umożliwiającym łatwy dostęp do 
zawartości. 

 5. Wkładki szuflad 

Wkładki plastikowe z przegródkami. 

6. Pojemniki z tworzyw sztucznych 

Plastikowe pojemniki dostępne są 
w dwóch różnych szerokościach 
i trzech głębokościach. Zaprojektowane 
tak aby mieściły się w naszych półkach. 

 7. Uchwyt na dokumenty 

Przechowywanie plików  
i dokumentów. 

 8. Elementy montażowe 

Wszystkie części potrzebne do 
bezpiecznej instalacji zabudowy 
w samochodzie. 

 9. Skrzynia na narzędzia 

Skrzynia do transportu drobnych 
elementów i narzędzi.  
   
   



1. Półki z aluminium 

Bardzo lekkie w porównaniu do półek 
wykonanych ze stali. Ładowność: 20 kg 
dla obciążenia równomiernie 
rozłożonego. 

 2. Półka do bębnów kablowych 

Sprytny i bezpieczne sposób 
przechowywania bębnów z kablami. W 
zestawie ruchome przegródki. Możliwość 
przechowywania bębnów o średnicy Ø 
300 mm i mniejszych. 

 3. Zabezpieczenie skrzynek 

Łatwe w użyciu narzędzie dla tych, 
którzy potrzebują zabezpieczyć skrzynki 
z narzędziami. 

 4. Podstawka pod puszki i tuby 

Wykonane z przezroczystego tworzywa 
sztucznego do przechowywania 
elementów  
w puszkach lub tubach. 

 5. Półka na skrzynki na narzędzia 

Półka na dwie skrzynki na narzędzia  
o szerokości 784 mm. 

 6. Uchwyt na skrzynki narzędziowe 

Uchwyt, mające na celu montaż skrzynek 
narzędziowych na ramie szafki, pasuje 
zarówno do głębokości 300 i 470 mm. 

  
  



1. Regały przesuwne 

Dostępne w dwóch wysokościach oraz 
trzech długościach. Powinny być 
montowane we framugach naszych 
szafek. 

2. Pegboards - pełny arkusz 

Dostępny w rozmiarach, które pasują do 
naszych klatek półki. 

3. Dodatkowe elementy konstrukcyjne 

Elementy montowane są do ramy szafki i 
wspólnie skręcane. 

 

  

  
  

  
   

1. Drzwi do szafki 

Drzwiczki szafek 

 2. Uchwyt butli gazowych 

Uchwyt umożliwiający bezpieczne 
przewożenie butli gazowych. 

 3. Pegboards 

Zaprojektowany do montażu na ścianie. 

 4. Stół warsztatowy 

Wykonane z 30 mm sklejki. 

 5. Imadło 

Do montażu na stole warsztatowym lub 
na jednym z naszych uchwytów. 

  

 

  



1. Przesuwne szafki i półki 

Umożliwia wysunięcie szafek lub półek z 
samochodu.  

 2. Uchwyt do mocowania szafek w 
prowadnicy 

Służy do bezpiecznego montażu szafek 
na ruchomej ramie. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


