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Alfako sp. z o.o   

Czerniejewska 52   

62-270 Kłecko

www.alfako.pl

tel.: 61/427 01 19 wew. 18

fax: 61/427 07 81

mob.: 0048 510 087 919, 0048 512 485 201

serdecznie zapraszamy  
do Współpracy

Jesteśmy producentem profesjonalnego, wytrzymałego i sprawdzonego 

sprzętu niezbędnego w każdym obszarze działalności.

Oferta ALFAKO obejmuje szafy metalowe, wózki narzędziowe, stoły 

warsztatowe, szafy ubraniowe, wyposażenie warsztatu, regały  oraz inne  

wyroby metalowe.

Naszą domeną jest nie tylko sprzedaż mebli metalowych przydatnych 

każdej firmie, ale również produkcja i kompleksowa obsługa obejmująca 

doradztwo, projektowanie, dostawę, montaż i serwis.

Głównym celem ALFAKO jest zapewnienie naszym klientom wysokiej 

jakości zakupionych produktów, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. 

Terminowość i solidność oraz zawsze miła obsługa sprawiają, że pierwsze 

zakupy nigdy nie będą ostatnimi.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, zapytania i życzenia Klientów. 



WarsztatoWy Wózek  
narzędziowy 101

 Dwa koła skrętne i dwa stałe o średnicy 160 mm  

 Blat laminowany,  

 Stół warsztatowy z pięcioma zamykanymi szuflada-

mi i z zamykaną na klucz szafką z przestawną półką.  

 Waga:  69,45 kg 

WarsztatoWy Wózek  
narzędziowy 102

 Dwa koła skrętne i dwa stałe o średnicy 160 mm  

 Blat laminowany,  

 Stół warsztatowy z dziesięcioma zamykanymi na 

klucz szufladami.  

 Waga : 84,80 kg 

920 mm

920 mm

1100 mm

1100 mm

590 mm

590 mm
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WarsztatoWy Wózek  
narzędziowy 103

 Dwa koła skrętne i dwa stałe o średnicy 160 mm 

 Blat laminowany,  

 Stół warsztatowy z siedmioma zamykanymi szufl-

adami i z zamykaną na klucz szafką z przestawną półką. 

 Waga : 71,30 kg 

WarsztatoWy  Wózek  
narzędziowy 104

 Dwa koła skrętne i dwa stałe o średnicy 160 mm 

 Blat laminowany, 

 Stół warsztatowy z czterema zamykanymi szufladami 

i dwoma półkami.  

 Waga : 66,05 kg 

920 mm

830 mm

1100 mm

1100 mm

590 mm

600 mm
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warsztatowy stół na 
kółkach – PoMocnik 105

 Cztery koła skrętne , w tym dwa z hamulcem o średnicy 125 mm  

 Ręczna regulacja wysokości,  

 Blat wykonany z drewna dębowego, 

 Maksymalne równomierne obciążenie blatu 300 kg.  

 Waga : 45,00 kg 

wys. reg.  
765–1025 mm

705 mm 805 mm

800 mm

960 mm

530 mm

530 mm

670 mm

szuflady  
WarsztatoWe  

 ładowność każdej szuflady 25,00 kg, możliwość 

zamówienia szuflad o ładowności 50,00 kg i 80,00 kg  

 szafki wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo, 

 wyposażone w zamek centralny z 2 kluczami,  

 szuflady na łożyskach kulkowych, wysuwane do 105 %,
 

 5 szuflad: 106
Waga : 60,00 kg

 6 szuflad: 107
Waga : 60,00 kg

 5 szuflad na kołach: 108
Waga : 67,00 kg

 6 szuflad na kołach: 109
Waga : 67,00 kg

6



Wózek  
transPortowy 110

 Wyposażony w dwa koła pneumatyczne o średnicy 260 mm,  

 wykonany ze stali , malowanej proszkowo,  

 maksymalny udźwig : 250,00 kg  

 Waga : 13,20 kg 

wózek transPortowy
schodowy 110 S

 Specjalny wózek do transportu po schodach 

o wysokości stopni 150-200 mm,  

 Koła z pełnej gumy 160 x 30 mm,  

 maksymalny udźwig : 250,00 kg,  

 Waga :  18,10  kg 

wózek - PlatforMa 

 duŻy 111
Dwa koła skrętne i dwa stałe, � 160 mm 
Wymiary: 1250 mm (dł.) x 700 (szer.) x 990 (wys.)
Obciążenie: 400 kg
Waga : 33,25 kg

 Średni 112
Dwa koła skrętne i dwa stałe, � 160 mm 
Wymiary: 1000 mm (dł.) x 600 (szer.) x 990 (wys.)
Obciążenie: 400 kg
Waga :  17,50 kg

 Mały 113
Dwa koła skrętne i dwa stałe, � 160 mm 
Wymiary: 700 mm (dł.) x 500 (szer.) x 990 (wys.)
Obciążenie: 400 kg
Waga :  13,50 kg
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wózek z kraneM  
i kratą 
galwanizowaną114

 Dwa koła skrętne z hamulcem i dwa stałe o średnicy 160 mm 

 Tace wyposażone w zawór 3/4” do łatwego opróżniania i czyszczenia,  

 Ocynkowana krata,  

 Pojemność: 95 litrów,  

 Waga :  51,55 kg

1020 mm

1100 mm

620 mm

 kontener 1110 kg 123 
Wymiary: 1850 mm (dł.) x 1080 (szer.) x 1080 (wys.)

Waga :  188,00 kg

 kontener 1610 kg 124 
Wymiary: 2100 mm (dł.) x 1080 (szer.) x 1270 (wys.)  

Waga : 216,00 kg

kontenery

 Kontener wywrotka automatycznie powracający do pierwotnej 

pozycji i blokujący po rozładowaniu,  

 Przystosowany do użytkowania z wózkami widłowymi.  

 Produkt certyfikowany ( znaczek CE )

 Kontener 155 Kg 119 
Wymiary: 850 mm (dł.) x 780 (szer.) x 585 (wys.)

Waga :  78,00 kg

 kontener 355 kg 120 
Wymiary: 1250 mm (dł.) x 780 (szer.) x 785 (wys.)

Waga : 88,00 kg

 kontener 610 kg 121 
Wymiary: 1550 mm (dł.) x 910 (szer.) x 870 (wys.)

Waga : 108,00 kg

 kontener 910 kg 122 
Wymiary: 1500 mm (dł.) x 1080 (szer.) x 1080 (wys.)

Waga : 154,00 kg

8



stół  
PodnoŚny 115

 Dwa koła stałe i dwa skrętne z hamulcem 

o średnicy 125 mm,  

 Łatwa regulacja wysokości między 440-1000 mm 

za pomocą korby,  

 Maksymalny udźwig : 300,00 kg  

 Waga :  45,90 kg  

 Produkt certyfikowany ( znaczek CE ) 

440–1000 mm

950 mm

610 mm

wanny Paletowe z kratą

 wanna 116K
Wymiary: 800 mm (dł.) x 800 (szer.) x 545 (wys.) 
Waga :  40,00 kg

 wanna 117K
Wymiary: 1200 mm (dł.) x 800 (szer.) x 415 (wys.) 

Waga : 44,00 kg

 wanna 118K
Wymiary: 1200 mm (dł.) x 1200 (szer.) x 335 (wys.)

Waga : 60,00 kg

Dostępne także bez kraty:

 wanna 116 
Waga : 32,00 kg

 wanna 117
Waga : 37,80 kg

 wanna 118
Waga : 46,50 kg
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szafka na  
narzędzia  125

 Perforowana szafka narzędziowa do montażu 

ściennego,  

 Haki i uchwyty dostępne jako akcesoria,  

 Waga : 18,80 kg

720 mm

900 mm 250 mm

Wózek 
narzedziowy 126

 Ruchomy wózek warsztaty z dwoma półkami i zamykaną 

szafką,  

 Wózek posiada na stałe haki z miejscem na 77 narzędzi 

ręcznych na wewnętrznej stronie drzwi i panele narzędziowe 

perforowane po bokach i z tyłu,   

 Cztery koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z hamulcem.   

 Waga : 26,00 kg  

1500 mm

600 mm

400 mm
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Panele Ścienne

 Perforowany panel narzędziowy do montażu 

ściennego,

 Haki i uchwyty dostępne jako akcesoria,

   

 Panel 127
Wymiary: 1500 mm (dł.) x 540 (szer.)

Waga :  10,00 kg

 Panel 128
Wymiary: 2000 mm (dł.) x 540 (szer.)

Waga :  12,50 kg

stoły robocze

 Blat z płyty wiórowej oraz MDF o grubości 40 mm.

 Blat o grubości 38mm, nogi stołu wykonane ze 

stali o profilu 1,5mm.

 Konstrukcja stelażu: w kształcie litery “H”

 STÓŁ 129
Wymiary: 1500 mm (dł.) x 790 (szer.) 
wysokość regulowana 740–995 mm
Waga : 56,00 kg

 STÓŁ 130
Wymiary: 2000 mm (dł.) x 790 (szer.) 
wysokość regulowana 740–995 mm
Waga : 66,25 kg

 STÓŁ 131
Wymiary: 2500 mm (dł.) x 790 (szer.) 
wysokość regulowana 740–995 mm
Waga : 74,00 kg
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szuflada  
Pojedyncza 132

 Praktyczna podwieszana szuflada,  

 Pozwalająca na przechowywanie 

bezpośrednio pod blatem.  

 Wyposażona w prowadnice na łożyskach 

kulkowych,  

 Zamykana na klucz,  

 Waga :  18,00 kg   

szuflada  
Potrójna 133
 

 Praktyczna podwieszana szuflada,  

 Pozwalająca na przechowywanie bezpośrednio pod 

blatem.  

 Wyposażona w prowadnice na łożyskach kulkowych, 

 Zamykane zamkiem centralnym,  

 1 szuflada o wys:  60mm 1 szuflada o wys:  90mm

1 szuflada o wys: 150mm 

 Waga :  23,35 kg 

160 mm

400 mm
550 mm

450 mm450 mm

550 mm
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regały Metalowe

  Regały haczykowane, możliwość ułożenia półek na 

różnej wysokości,  

  Maksymalny udźwig jednej półki :  100,00 kg  

  Możliwość zakupienia regału malowanego lub 

ocynkowanego.

 regał ocynk 134
Waga :  29,45 kg

 regał Malowany 135
Waga :  31,05 kg

2100 mm

1000 mm 400 mm

850 mm

2040 mm650 mm

stół roboczy  
z szafką tesco 175

  Blat z płyty wiórowej oraz okleiny bukowej o grubości 40 mm.  

  Stół wyposażony w szuflady warsztatowe, oraz szafkę. 

Możliwość modyfikowania ułożenia kolumn z szufladami lub 

szafką.   

  Waga :  121,00 kg 

13

A L F A K O
p r o d u k t y



ławki niskie

 Ławka szatniowa .   

 Wykonane z lakierowanego drewna sosnowego,  

 ramą stalową w kolorze czarnym,  

 Szczeble posiadają zaokrąglone krawędzie. 

 ławka 136
Wymiary: 1000 mm (dł.) x 400 (szer.) x 430 (wys.)

Waga :  7,85 kg 

 ławka 137
Wymiary: 1500 mm (dł.) x 400 (szer.) x 430 (wys.) 
Waga :  10,25 kg

ławki Pojedyncze

 Ławka szatniowa .   

 Wykonane z lakierowanego drewna sosnowego,  

 ramą stalową w kolorze czarnym,  

 Szczeble posiadają zaokrąglone krawędzie.

 Wieszaki niklowane

 ławka 139
Wymiary: 1000 mm (dł.) x 400 (szer.) x 1700 (wys.)

Waga :  16,10 kg

 ławka 140
Wymiary: 1500 mm (dł.) x 400 (szer.) x 1700 (wys.)
Waga :  20,70 kg

 ławka 141
Wymiary: 2000 mm (dł.) x 400 (szer.) x 1700 (wys.)
Waga :  29,25 kg

430 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

400 mm

430 mm

400 mm

2000 mm
1500 mm
1000 mm

 ławka 138
Wymiary: 2000 mm (dł.) x 400 (szer.) x 430 (wys.)
Waga :  14,90 kg
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ławki dwustronne

 Ławka szatniowa .   

 Wykonane z lakierowanego drewna sosnowego,  

 ramą stalową w kolorze czarnym,  

 Szczeble posiadają zaokrąglone krawędzie.

 Wieszaki niklowane 

 ławka 142
Wymiary: 1000 mm (dł.) x 800 (szer.) x 1700 (wys.)

Waga:  44,80 kg 

 ławka 143
Wymiary: 1500 mm (dł.) x 800 (szer.) x 1700 (wys.)
Waga : 56,60 kg

430 mm

800 mm

2000 mm
1500 mm
1000 mm

szafa  
gosPodarcza 147

 Praktyczna zamykana szafka na akcesoria do 

sprzątania z blachy stalowej,   

 Ze ścianką działową,   

 

1800 mm

500 mm

600 mm

 ławka 144
Wymiary: 2000 mm (dł.) x 800 (szer.) x 1700 (wys.)
Waga :   81,35 kg
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szafy ubraniowe
Pojedyncze

Produkty certyfikowane

KOD TYP WYMIARY (wys. x szer. x gł.)

145 Szafa ubraniowa VaS 1800 x 400 x 500

146 Szafa ubraniowa Vap 1800 x 300 x 500

148 Szafa ubraniowa poJEdynCza QM300 1800 x 300 x 300

149 Szafa ubraniowa poEJdynCza QM450 1800 x 300 x 450

152 Szafa ubraniowa poJEdynCza  
dziELona QMM300

1800 x 300 x 300

153 Szafa ubraniowa poJEdynCza  
dziELona QMM450

1800 x 300 x 450
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Szafa 
VAS

Szafa  
podwójna

Szafa  
podwójna  
dzielona

Szafa  
pojedyncza

Szafa 
pojedyncza 
dzielona

Szafa 
VAP

szafy ubraniowe
Podwójne 

Produkty certyfikowane

KOD TYP WYMIARY (wys. x szer. x gł.)

150 Szafa ubraniowa podwÓJna QMC300 1800 x 600 x 300

151 Szafa ubraniowa podwÓJna QMC450 1800 x 600 x 450

154 Szafa ubraniowa podwÓJna  
dziELona QMz300

1800 x 600 x 300

155 Szafa ubraniowa podwÓJna  
dziELona QMz450

1800 x 600 x 450
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aPteczka 159

 Zamykana szafka na klucze,  

 Wykonana z blachy stalowej, 

 Waga :  2,20 kg

220 mm

szafki na klucze

 Zamykana szafka na klucze,   

 Wykonana z blachy stalowej,  

 Zamek z dwoma kluczami. 

 Mała 24 klucze 156
Wymiary: 300 mm (dł.) x 60 (szer.) x 340 (wys.)
Waga : 3,00 kg

 Średnia 39 kluczy 157
Wymiary: 470 mm (dł.) x 60 (szer.) x 380 (wys.)
Waga : 4,45 kg 

470 mm

300 mm

60 mm

580 mm
380 mm

340 mm

300 mm

120 mm

 duŻa 65 kluczy 158
Wymiary: 470 mm (dł.) x 60 (szer.) x 580 (wys.)
Waga : 7,05 kg
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sejf  
Mały sP5 161

 Wyposażony w zamek o wysokim stopniu 

bezpieczeństwa i 2 klucze.  

 Zamek atestowany CE  

 Przystosowany do montażu podłoża lub ściany,  

 Waga :  34,00 kg

350 mm

590 mm
460 mm

sejf 
duŻy sP5d 162

 Wyposażony w zamek o wysokim stopniu 

bezpieczeństwa i 2 klucze.  

 Zamek atestowany CE  

 Przystosowany do montażu podłoża lub ściany,  

 Waga :  56,00 kg

700 mm

590 mm
460 mm
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szafa  
koMPuterowa 160

 Zaprojektowana specjalnie do komputerów z płaskim ekranem,  

 chroni komputer przed uszkodzeniami i kurzem.  

 Wyposażona we wbudowany wentylator z filtrem przeciwkurzowym  

 Waga :  62,55  kg 

szafa  
510ts 163

 Wyposażony w zamek o wysokim stopniu bezpieczeństwa i 2 klucze.  

 Zamek atestowany CE  

 Dodatkowo wyposażona w półki na drzwiach.   

 Waga : 95,50 kg 

1606 mm

550 mm

550 mm

1450 mm

540 mm
400 mm
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kosz na ŚMieci  
Perforowany 168

 Kosz na śmieci z otwieranym spodem  

 Zaprojektowany do użytku zewnętrznego do montażu 

na ścianie.  

 Występuje w kolorze zielonym,  

 Pojemność : 25 L 

 Waga :  4,20 kg 

535 mm

210 mm

szafy kartotekoWe

 Szafy kartotekowe wykonane z blachy stalowej,  

 Możliwość zamówienia szafy ze skarbczykiem lub bez,

355 mm

KOD TYP WYMIARY

164 Szafa kartotEkowa 
mała Ze skarbcZykiem

800 x 400 x 1800

165 Szafa kartotEkowa  
mała

800 x 400 x 1800

166 Szafa kartotEkowa  
duża Ze skarbcZykiem

1000 x 400 x 1800

167 Szafa kartotEkowa  
duża

1000 x 400 x 1800
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kosz  
na ŚMieci M1169

 Pojemnik z pokrywą huśtawkową,  

 Pokrywa samozamykająca,  

 Łatwy w opróżnianiu,  

 Wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo.  

 Pojemność :  70 L  

 Waga :  10,00 kg 

750 mm

300 mm400 mm

kosze okrągłe

KOD TYP

171 koSz na SMiECi  
okrągły 30 l

malowany

172 koSz na SMiECi  
okrągły 70 l

malowany

173 koSz na SMiECi  
okrągły 115 l

malowany

174 koSz na SMiECi  
okrągły 160 l

malowany

171o koSz na SMiECi  
okrągły 30 l

galwanizowany

172o koSz na SMiECi  
okrągły 70 l

galwanizowany

173o koSz na SMiECi  
okrągły 115 l

galwanizowany

174o koSz na SMiECi  
okrągły 160 l

galwanizowany
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stojak  
na roWery 170

 Naścienny stojak rowerowy na pięć rowerów.  

 Stal ocynkowana  

 Waga :  13,10 kg 

570 mm

380 mm

2000 mm
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łóŻko Metalowe Pojedyncze
ProduKt certyfiKowany 

 Wytrzymałe, solidne łóżko, dla uchodźców, hoteli, szpitali. 

 Zaprojektowane z myślą o hotelach robotniczych, uchodźcach i 

szpitalach

 Wytrzymała konstrukcja zapobiega skrzypieniu

 Łóżko jest towarem gotowym, nie wymaga samodzielnego 

składania

 Oferta przedstawiona jest bez materaca 

 Waga :  32,35 kg 

 Wymiary:

Wysokość : 60,7 cm

Szerokość : 86 cm

Długość : 210 cm

60,7 cm

86 cm210 cm
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łóŻko Metalowe Podwójne
ProduKt certyfiKowany

  Wytrzymałe, solidne łóżko, dla uchodźców, hoteli, szpitali.

  Zaprojektowane z myślą o hotelach robotniczych, uchodźcach 

i szpitalach

  Wytrzymała konstrukcja zapobiega skrzypieniu

  Łóżko jest towarem gotowym, nie wymaga samodzielnego 

składania

  Oferta przedstawiona jest bez materaca 

  Waga :  65,00 kg 

  Wymiary:

Wysokość : 151 cm

Szerokość : 86 cm

Długość : 210 cm

151 cm

86 cm

210 cm
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łóŻko Metalowe 
Podwójne – eco

ProduKt certyfiKowany

 
 Wytrzymałe, solidne łóżko

 Zaprojektowane z myślą o hotelach robotniczych, uchodźcach i szpitalach

 Wytrzymała konstrukcja zapobiega skrzypieniu

 Łóżko jest towarem gotowym, nie wymaga samodzielnego składania

 Oferta przedstawiona jest bez materaca 

 Waga : 65 kg

 Wymiary:

Wysokość : 151 cm

Szerokość : 86 cm

Dugość : 210 cm

151 cm

86 cm

210 cm
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serdecznie zaPraszaMy  
do wsPółPracy

Przy zakupie większej ilości możliwość  
negocjacji cen.

    Jeśli interesuje Państwa sprzedaż produktów marki Alfako 

Produkty i chcą się Państwo dowiedzieć więcej o korzyściach płynących 

ze współpracy jako dystrybutor prosimy o kontakt:

 

marta odzimek

marta.odzimek@alfako.pl

+48 512 485 201

    Oferujemy najwyższej jakości produkty zaprojektowane 

i wyprodukowane w Polsce, które spełniają wszystkie aktualnie 

obowiązujące normy.

    Dodatkowo zyskują Państwo preferencyjne warunki zakupu oraz 

wsparcie handlowe i serwisowe. 
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Towar można odbierać w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu się z pracownikiem firmy. Wystawiamy także paczki kurier-
em na terenie całego kraju.  WAŻNE! Jedyną podstawą ewentualnej reklamacji jest spisanie protokołu przy kierowcy. Odebranie 
towaru bez uwag nie daje możliwości wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

AlfAko sp. z o.o.
Czerniejewska 52

62-270 Kłecko

www.alfako-produkty.pl

marta.odzimek@alfako.pl + 48 512 485 201

weronika.rolewicz@alfako.pl + 48 510 087 919

patrycja.bilinska@alfako.pl + 48 505 557 281

koNTAkT:

konto złotówkowe dla klientów z kraju:
BANK ZACHODNI WBK S.A.

88 1090 1854 0000 0001 1776 4506

konto euro dla klientów z zagranicy:
BANK ZACHODNI WBK S.A.

CODE SWIFT: WBKPPLPP
82 1090 1854 0000 0001 1776 4517


