
Firma ZOBAL istnieje już od ponad 15 lat. W tym czasie
ugruntowała swoją pozycję w Polsce i na wielu rynkach
europejskich. Rozwój firmy i jej produktów od początku
działalności determinuje jakość i innowacyjność. Jest lide-
rem na rynku akcesoriów meblowych z aluminium.

Posiadana wiedza i doświadczenie w obróbce aluminium
oraz specjalistyczny park maszynowy otwierają nas na
rynek usług. Zapewniamy ścisłą współpracę z Państwem,
od rysunku do finalnego produktu.

f i r m a

t h e c o m p a n y
ZOBAL has been operating for 15 years now. During this
time the company’s prosperity and development has been
based on product quality and technological innovation.

Our knowledge and experience in aluminium processing
together with our specialized equipment establish our
position in the service provider market. The cooperation
with our Clients begins with a drawing and ends with the
final product.

Zakład Obróbki Aluminium ZOBAL
Siedlisko 81A, 64-910 Siedlisko
tel. +48 (67) 216 80 00
fax +48 (67) 216 80 07
marketing@zobal.com.pl

www.zobal.com.pl
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System regałowy to nowoczesne rozwiązanie zabudowy
wnętrz o rozmaitym przeznaczeniu. Znajduje zastosowanie
w garderobach, pomieszczeniach mieszkalnych i biuro-
wych. Prosta konstrukcja oparta na uniwersalnym profilu
nośnym pozwala na zastosowanie Systemu w pomie-
szczeniach o dowolnym kształcie i wymiarach. Zapewniają
to dwupunktowe, regulowane mocowania podłoga–sufit,
podłoga–ściana, ściana–ściana. Uchwyty półek, drążków
czy mocowania szafek można rozmieścić na dowolnych
wysokościach. Niewątpliwą zaletą jest możliwość podświe-
tlenia konstrukcji za pomocą diod LED, a kształt mocowań
i profilu nośnego umożliwia ukrycie instalacji elektrycznej.

The Shelving system is a modern solution for providing cus-
tomized storage solutions for wardrobes/closets, domestic
and commercial spaces. The two types of adjustable
connections (floor to ceiling, floor to wall, wall to wall),
combined with the simple construction based around
a universal supporting profile allow the Shelving system to
be easily adapted to virtually any interior space.The shelving
brackets, clothes rail brackets and cabinet support brackets
can be arranged at any height. An additional benefit of the
Shelving system is the ability for the whole construction to
be illuminated by LED lights, whilst the electrical installation
is neatly concealed within the supporting profile.



Komplet mocowań do korpusu
A set for cabinet fixings

nr 038 013 05

Element konstrukcyjny
ściana-podłoga
Construction element – floor to wall

zewnętrzny /external nr 038 004 05*
wewnętrzny /internal nr 038 002 05

Komplet do półki 18 mm – PROSTA
A set for 18 mm straight shelf

L= 300 nr 038 016 05

Komplet do półki 18 mm – SKOŚNA 30°
A set for 18 mm shelf at a 30° angle

L= 300 nr 038 018 05

Profil konstrukcyjny, nośny
Construction profile, supporting pillar

nr 035 001 05

Łącznik
Cleat

Zaślepka
Plug

nr 036 010 05

M1
0

nr 010 003

Adapter
nr 038 010 05

Element konstrukcyjny
sufit- podłoga
Construction element – floor to ceiling

zewnętrzny /external nr 038 003 05*
wewnętrzny /internal nr 038 001 05

Element konstrukcyjny
ściana-ściana
maksymalne wymiary wysokość
1500 mm głębokość 350 mm
Construction element – wall to wall
maximum dimensions –1500 mm height
350 mm depth

zewnętrzny /external nr 038 014 05*
wewnętrzny /internal nr 038 015 05

Komplet do półki 28 mm – PROSTA
A set for 28 mm straight shelf

L= 300 nr 038 005 05

Komplet do półki 28 mm – SKOŚNA 30°
A set for 28 mm shelf at a 30° angle

L= 300 nr 038 006 05

Ogranicznik do półki 28 mm, skośnej 30°
Stop for shelf at a 30° angle

nr 038 009 05

Komplet do półki szklanej 8 mm
A set for 8 mm glass shelf

L= 320 nr 038 017 05

Komplet do półki szklanej 10 mm
A set for 10 mm glass shelf

nr 038 007 05

Komplet do drążka na wieszaki
A set for clothes rail

nr 038 008 05

Drążek na wieszaki na wymiar INOX
Clothes rail at request length - INOX

nr 036 012 15

Projektowanie półek
Designing shelves

Adapter
nr 038 011 05

Stopka regulująca – INOX
z otworami
Height adjustment – INOX
with holses

nr 036 014 15

Stopka regulująca – INOX
Height adjustment – INOX

nr 036 013 15

Adapter
nr 038 012 05

Projektowanie systemu
Designing system

Profil maskujący
Concealing profile

nr 035 002 05

* element posiada zamocowany profil maskujący z jednej, zewnętrznej strony
* the element has the concealing profile that is fi xed from one, external side

Zastosowanie do artykułów z katalogu Hafele / It is applied with the articles form Häfele’s catalogue.

szerokość szkła L= X – 15 mm
glass thickness L= X – 15 mm

długość rury L= X – 20 mm
the length of clothes rail L= X – 20 mm

szerokość płyty L= X – 6 mm
board width L = X – 6 mm

szerokość korpusu L = X
the width of the cabinet L = X

rozstaw wewnętrzny profili – X
innternal spacing between profiles – XPosiadamy również adaptery umożliwiające zastosowanie akcesoriów firm PEKA i VIBO.

We also have adapters that can be applied with the accessories of PEKA and VIBO.

807.23.993
807.25.950
807.21.950
807.21.951

807.41.210
807.41.211
805.45.210
805.47.200

805.20.525
805.20.532
805.20.557


