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GO! 60/65
obrotowe z hamulcem  pivoting with brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs



3PM 5

obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing
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ROAD 100/120/130/185                                                                    
obrotowe z hamulcem lub bez hamulca pivoting with or without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs lub drewno
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

drewno klonowe/maple

drewno wiśniowe/cherry

drewno bukowe/beech

drewno orzechowe/walnut
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ROAD 100/120/130/185
stałe z hamulcem lub bez hamulca  one way with or without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs lub drewno
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

drewno klonowe/maple

drewno wiśniowe/cherry

drewno bukowe/beech

drewno orzechowe/walnut



3PM 10

ROAD 220
obrotowe/stałe z hamulcem lub bez hamulca  pivoting/one way with or without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs lub drewno
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

drewno klonowe/maple

drewno wiśniowe/cherry

drewno bukowe/beech

drewno orzechowe/walnut
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VEGA 80/100/155                                                                    
obrotowe/stałe z hamulcem lub bez hamulca  pivoting/one way with or without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

szare/grey

białe/white

zielone/green

pomarańczowe/orange

czerwone/red

niebieskie/blue

żółte/yellow

bezbarwne/neutral

Osłonki boczne dostępne są 
w kolorach transparentnych 
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VEGA 240
obrotowe/stałe z hamulcem lub bez hamulca  pivoting/one way with or without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

szare/grey

białe/white

zielone/green

pomarańczowe/orange

czerwone/red

niebieskie/blue

żółte/yellow

bezbarwne/neutral

Osłonki boczne dostępne są 
w kolorach transparentnych 



3PM 16

CARGO 100/120/150/220                                                                    
obrotowe z hamulcem lub bez hamulca  pivoting with or without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

drewno klonowe/maple

drewno wiśniowe/cherry

drewno bukowe/beech

drewno orzechowe/walnut
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CARGO 100/120/150/220                                                                    
stałe bez hamulca  one way without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

drewno klonowe/maple

drewno wiśniowe/cherry

drewno bukowe/beech

drewno orzechowe/walnut
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BRIDGE 170/210/240/280/330/400                                                                    
obrotowe z hamulcem pivoting with brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs lub drewno
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

drewno klonowe/maple

drewno wiśniowe/cherry

drewno bukowe/beech

drewno orzechowe/walnut
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BLITZ 80/120                                                                    
obrotowe bez hamulca pivoting without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium
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SWING 
obrotowe bez hamulca  pivoting without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure zamak
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing



3PM 26

GEA
obrotowe bez hamulca  pivoting without brake

Materiały/Materials:

obudowa/structure zamak
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing
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stałe wbudowane z hamulcem  one way built-in

LEAF 22/25/30/35                                                                    

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

zielona/green

pomarańczowa/orange

jasno niebieska/light blue

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

Odpowiednie dla paneli o grubości 
22mm/25mm/30mm/35mm
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stałe wbudowane z hamulcem  one way built-in

SQUARE 25

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
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Odpowiednie dla paneli o grubości 25mm

obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

zielona/green

pomarańczowa/orange

jasno niebieska/light blue

guma/rubber

czarna/black

szara/grey
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obrotowe z hamulcem pivoting with brake

TUBE 100/120/220                                                                    
obrotowe z hamulcem pivoting with brake

TUBE 100/120/220                                                                    

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers abs lub drewno
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey

biała/white

guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

czarne/black

aluminium/aluminium

chrom/chromium finishing

drewno klonowe/maple

drewno wiśniowe/cherry

drewno bukowe/beech

drewno orzechowe/walnut



3PM 34

Materiał/Materials:

obudowa/structure metal ocynk
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers drewno

zinc plated
non marking - no noise rubber
wood

WOOD 68/96/120

L

H

50  75  100  

68
96
120

obrotowe z hamulcem lub bez hamulca pivoting with or without brake
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obudowa/structure

ocynk/zinc

guma/rubber

czarna/black

osłonki boczne/side covers

drewno/wood
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ALU 68/96/120

Materiał/Materials:

obudowa/structure metal ocynk
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers aluminium

zinc plated
non marking - no noise rubber
aluminium

obrotowe z hamulcem lub bez hamulca pivoting with or without brake

L

H

50  75  100  

68
96
120
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obudowa/structure

ocynk/zinc

guma/rubber

czarna/black

osłonki boczne/side covers

aluminium/aluminium
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TPA 73/101/123/148

Materiał/Materials:

obudowa/structure ocynk lub inox
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
osłonki boczne/side covers ocynk lub inox

zinc or inox
non marking - no noise rubber
zinc or inox

obrotowe z hamulcem lub bez hamulca / stałe   pivoting with or without brake / one way

L

H

50  75  100  125  

73,5
101
123,5
148,5
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guma/rubber

czarna/black

szara/grey

osłonki boczne/side covers

ocynk lub inox/zinc or inox

obudowa/structure

ocynk lub inox/zinc or inox
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obrotowe z hamulcem pivoting with brake

TUBE 100/120/220                                                                    
nóżki feet

Dział techniczny Technical Office

CLASSIC 80/100/120/130/150/185/220                                                                    

Materiały/Materials:

obudowa/structure abs
guma/rubber nie brudząca               
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obudowa/structure

czarna/black

aluminium/aluminium

szara/grey
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Dział techniczny Technical Office

obrotowe z hamulcem pivoting with brake

TUBE 100/120/220                                                                    
obrotowe z regulowanym ślizgiem  rototranslating support with leveller

KEY F 

Materiały/Materials:

obudowa/structure nylon  włókno szklane
guma/rubber nie brudząca - cichobieżna               
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Innowacyjne rozwiązanie – opatentowane

obudowa/structure

czarna/black

guma/rubber

biała/white
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GO! 60/65

Mocowania/SUPPoRTS wyMiaRy/DiMEnSionS

obrotowe
pivoting

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise
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ROAD 100/120/130/185/220

Mocowania/SUPPoRTS

wyMiaRy/DiMEnSionS

obrotowe
pivoting

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise
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ROAD 100/120/130/185/220

Mocowania/SUPPoRTS

wyMiaRy/DiMEnSionS

stałe
one way

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise
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VEGA 80/100/155

Mocowania/SUPPoRTS wyMiaRy/DiMEnSionS

obrotowe
pivoting

stałe
one way

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise
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VEGA 240

obrotowe
pivoting

stałe
one way

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise
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CARGO 100/120/150/220

obrotowe
pivoting

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

Mocowania/SUPPoRTS

wyMiaRy/DiMEnSionS
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CARGO 100/120/150/220

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

Mocowania/SUPPoRTS

wyMiaRy/DiMEnSionS

stałe
one way
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BRIDGE 170/210/240/280/330/400

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

wyMiaRy/DiMEnSionS

wyMiaRy/DiMEnSionS

obrotowe
pivoting
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BLITZ 80/120

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

wyMiaRy/DiMEnSionS

obrotowe
pivoting

Mocowania/SUPPoRTS
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SWING

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

chrom
chrome

obrotowe
pivoting

Mocowania/SUPPoRTS
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GEA

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

chrom
chrome

obrotowe
pivoting

Mocowania/SUPPoRTS



3PM 55

LEAF 22/25/30/35

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

stałe
one way
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SQUARE 25

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

stałe
one way
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TUBE 100/120/220

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

wyMiaRy/DiMEnSionS

obrotowe
pivoting

Mocowania/SUPPoRTS
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Dział techniczny Technical Office
CLASSIC 80/100/120/130/150/185/220

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

wyMiaRy/DiMEnSionS

wyMiaRy/DiMEnSionS
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Dział techniczny Technical Office
KEY F

max nośność kg     
max load kg

niebrudzące
non marking

cichobieżne
no noise

obrotowe
pivoting
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3PM sp. z o.o.
ul. Bydgoska 188
64-920 Piła
tel. +48 501 604 839
info@3pm.com.pl

www.3pm.com.pl


