
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
01.11.2020

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Szafa RACK - 19” 2U 120 mm, czarna/ szara
Szafa RACK - 19” 3U 180 mm, czarna/ szara

Szafa RACK - 19” 3/4U 180 mm, czarna/ szara
RACK cabinet - 19” 2U 120 mm, black/ grey
RACK cabinet - 19” 3U 180 mm, black/ grey

RACK cabinet - 19” 3/4U 180 mm, black/ grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Szafa w standardzie RACK 19”.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Cabinet in RACK 19” standard.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

RCA19-2U-120B-T
RCA19-3U-180B-T

RCA19-3/4U-180B-T

RCA19-2U-120G-T
RCA19-3U-180G-T
RCA19-3/4U-180G-T



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
17.09.2020

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Szafa serwerowa - 19” 4U 350 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa - 19” 4U 350 mm, metal-czarna/ metal-szara
Szafa serwerowa - 19” 4U 450 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa - 19” 4U 450 mm, metal-czarna/ metal-szara

Server cabinet - 19” 4U 350 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet - 19” 4U 350 mm, metal-black/ metal-grey
Server cabinet - 19” 4U 450 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet - 19” 4U 450 mm, metal-black/ metal-grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Szafa serwerowa w standardzie RACK 19”, samodzielny montaż.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Server cabinet in RACK 19” standard, self-assembly.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

RC19-4U-350GB
RC19-4U-350MB
RC19-4U-450GB
RC19-4U-450MB

RC19-4U-350GG
RC19-4U-350MG
RC19-4U-450GG
RC19-4U-450MG



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
17.09.2020

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Szafa serwerowa BASIC - 19” 4U 350 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa BASIC - 19” 4U 450 mm, szkło-czarna/ szkło-szara

Server cabinet BASIC - 19” 4U 350 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet BASIC - 19” 4U 450 mm, glass-black/ glass-grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Szafa serwerowa w standardzie RACK 19”, samodzielny montaż.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Server cabinet in RACK 19” standard, self-assembly.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

RC19-4U-350GB_BASIC
RC19-4U-450GB_BASIC

RC19-4U-350GG_BASIC
RC19-4U-450GG_BASIC



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
17.09.2020

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Szafa serwerowa - 19” 6U 350 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa - 19” 6U 350 mm, metal-czarna/ metal-szara
Szafa serwerowa - 19” 6U 450 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa - 19” 6U 450 mm, metal-czarna/ metal-szara

Server cabinet - 19” 6U 350 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet - 19” 6U 350 mm, metal-black/ metal-grey
Server cabinet - 19” 6U 450 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet - 19” 6U 450 mm, metal-black/ metal-grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Szafa serwerowa w standardzie RACK 19”, samodzielny montaż.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Server cabinet in RACK 19” standard, self-assembly.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

RC19-6U-350GB
RC19-6U-350MB
RC19-6U-450GB
RC19-6U-450MB

RC19-6U-350GG
RC19-6U-350MG
RC19-6U-450GG
RC19-6U-450MG



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
17.09.2020

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Szafa serwerowa BASIC - 19” 6U 350 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa BASIC - 19” 6U 450 mm, szkło-czarna/ szkło-szara

Server cabinet BASIC - 19” 6U 350 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet BASIC - 19” 6U 450 mm, glass-black/ glass-grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Szafa serwerowa w standardzie RACK 19”, samodzielny montaż.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Server cabinet in RACK 19” standard, self-assembly.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

RC19-6U-350GB_BASIC
RC19-6U-450GB_BASIC

RC19-6U-350GG_BASIC
RC19-6U-450GG_BASIC



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
20.05.2021

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Szafa serwerowa - 19” 9U 450 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa - 19” 9U 450 mm, metal-czarna/ metal-szara
Szafa serwerowa - 19” 9U 600 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa - 19” 9U 600 mm, metal-czarna/ metal-szara

Server cabinet - 19” 9U 450 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet - 19” 9U 450 mm, metal-black/ metal-grey
Server cabinet - 19” 9U 600 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet - 19” 9U 600 mm, metal-black/ metal-grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Szafa serwerowa w standardzie RACK 19”, samodzielny montaż.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Server cabinet in RACK 19” standard, self-assembly.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

RC19-9U-450GB
RC19-9U-450MB
RC19-9U-600GB
RC19-9U-600MB

RC19-9U-450GG
RC19-9U-450MG
RC19-9U-600GG
RC19-9U-600MG



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
20.05.2021

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Szafa serwerowa BASIC - 19” 9U 450 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa BASIC - 19” 9U 600 mm, szkło-czarna/ szkło-szara

Server cabinet BASIC - 19” 9U 450 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet BASIC - 19” 9U 600 mm, glass-black/ glass-grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Szafa serwerowa w standardzie RACK 19”, samodzielny montaż.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Server cabinet in RACK 19” standard, self-assembly.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

RC19-9U-450GB_BASIC
RC19-9U-600GB_BASIC

RC19-9U-450GG_BASIC
RC19-9U-600GG_BASIC



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
19.08.2020

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Szafa serwerowa - 19” 12U 450 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Szafa serwerowa - 19” 12U 600 mm, szkło-czarna/ szkło-szara

Server cabinet - 19” 12U 450 mm, glass-black/ glass-grey
Server cabinet - 19” 12U 600 mm, glass-black/ glass-grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Szafa serwerowa w standardzie RACK 19”, samodzielny montaż.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Server cabinet in RACK 19” standard, self-assembly.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

RC19-12U-450GB
RC19-12U-600GB

RC19-12U-450GG
RC19-12U-600GG



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

Stalflex sp. z o. o.

(nazwa i adres producenta/ manufacturer’s name and address)
Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Maz., PL

(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

Tomaszów Mazowiecki
14.07.2020

www.stalflex.pl
www.sklep.stalflex.pl

Stalflex sp. z o. o. ul. Piaskowa 134A
97-200 Tomaszów Mazowiecki PL

(symbol produktu/ product code)

(nazwa produktu/ name of the product)

Narożna szafa serwerowa - 19” 6U 330 mm, szkło-czarna/ szkło-szara
Narożna szafa serwerowa - 19” 6U 330 mm, szkło-czarna/ szkło-szara

Corner server cabinet - 19” 9U 330 mm, glass-black/ glass-grey
Corner server cabinet - 19” 9U 330 mm, glass-black/ glass-grey

Rodzaj wyrobu/ type of product

Narożna szafa serwerowa w standardzie RACK 19”, samodzielny montaż.
Mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Wykonana ze stali malowanej proszkowo na jeden z dwóch kolorów:
RAL 9005 (czarny), RAL 7035 (szary)

 
Corner server cabinet in RACK 19” standard, self-assembly.

 Wall-mounting with the use of wall plugs.
Made of powder coated steel in one of two colors:

RAL 9005 (black), RAL 7035 (grey)
 

Dane techniczne dostępne w karcie produktu / technical data avaiable in product card.
 

CRC19-6U-330GB
CRC19-9U-330GB

CRC19-9U-330GG
CRC19-9U-330GG


