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Mazovia Metal
nastawione są głównie na produkcję 

metalową w zakresie obróbki skrawaniem, 

obróbki plastycznej, spawalnictwa 

oraz innych pokrewnych procesów. 

Wyroby w końcowej fazie poddawane 

są procesowi mycia, fosforanowania 

oraz malowania w profesjonalnej malarni 

proszkowej. Aktualnie trzon produkcji 

stanowi gama wyrobów przeznaczonych 

na potrzeby jednostek penitencjarnych 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby 

Więziennej, policji, wojska, samorządów, itp.

Dominującą produkcją są wyroby służące 

Marka Mazovia Metal jest własnością IGB 

Mazovia i obejmuje trzy zakłady produkcyjne 

we Włocławku, Koszalinie i Wadowicach. 

Nasze zakłady rozpoczynały swoją 

działalność w latach sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku jako Zakłady Pomocnicze 

przy zakładach karnych. Doświadczenia 

zdobyte w czasie kilkudziesięcioletniej 

działalności oraz baza produkcyjna 

zgromadzona w tym czasie umożliwiają dziś 

zakładom marki Mazovia Metal podjęcie 

realizacji zadań realizujących wymagające 

potrzeby klientów. Nasze zakłady metalowe 

kompletnemu wyposażeniu cel więziennych 

oraz inne wyroby niezbędne lub nieodzowne 

w funkcjonowaniu Zakładów Karnych 

i Aresztów Śledczych. Wielką satysfakcję 

przynosi nam fakt, że produkty nasze 

znalazły zainteresowanie w większości 

nowych jednostek penitencjarnych 

na terenie całego kraju.

TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE
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01 Zamek mechaniczny 03 Zamek mechaniczny 04 Zamek mechaniczny

05 Wizjer łezkowy 06 Zapornica 07 Zasuwa ocynkowana

do cel ZC-3M (lewy) do krat ZO-3M
dwustronny lewy 

do krat ZO-3M 
dwustronny prawy 

ocynkowany z plexi tradycyjna typu „Włocławek”

3Wyroby zabezpieczające typu „Włocławek”

02 Zamek mechaniczny
do cel ZC-3M (prawy)
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08 Zamek mechaniczny 10 Zamek mechaniczny 11 Zamek mechaniczny

12 Zamek mechaniczno
-elektryczny

13 Blokada 14 Zasuwa do drzwi

jednostronny do drzwi
cel ZM-02

jednostronny z głowicą 
magnetyczną do drzwi
ZMK-02

dwustronny do krat 
więziennych ZMD-01

do krat ZCE
silnikowa typu „Sieradzkiego”

Wyroby zabezpieczające typu „Sieradzkiego”

09 Zamek mechaniczny
głowicą magnetyczną
do krat ZMK-02
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16 17 18
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15 Wizjer więzienny 18 Siatka na okno 19 Blenda okienna

16 Wizjer więzienny 20 Krata specjalna

optyczny pod wymiar
ocynkowana

pod wymiar
ocynkowana 

typu „Hrubieszów” ocynkowana

5Wizjery, drzwi, siatki, blendy i kraty

17 Drzwi więzienne
metalowe, malowane
proszkowo



21 S Pantofle 22 S Naczynia
A męskie
B damskie

A sztućce
B talerz
C miska
D kubek 

Nie zapomnij o asortymencie z tworzyw sztucznych!

Małgorzata Starzyk
Kierownik Zakładu w Tarnowie
tel. 512 232 231, e-mail: m.starzyk@igbmazovia.pl

21 S-A 21 S-B

22 S-A 22 S-B

22 S-C 22 S-D

22 S
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A

23 Ł�żko metalowe piętrowe z drabinką 24 Ł�żko pojedyncze 25 Ł�żko pojedyncze

A 

malowane proszkowo, dostępne: wersji ze skrzyniami
pod łóżkiem

bez skrzyń

B 
w różnych kolorach
zgodnych z paletą RAL

Sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych 7

24 25

Nasze łóżka metalowe i łóżka metalowe piętrowe z drabinką

są wykonywane zgodnie z normami PN-EN 1725:2001, PN-EN 1022:2005, 

PN-EN 13453-1i2:2006 oraz posiadają pozytywny atest badań 

wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

B

w wersji ze skrzyniami 
pod łóżkiem lub bez nich ZOBACZ NA STRONIE 10 Ł�ŻKO PIĘTROWE 3-OSOBOWE

Kolor standardowy wszystkich ł�żek to szary RAL 7040
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26 Szafka metalowa 28 Szafka metalowa 29 Skrzynia podł�żkowa

30 Lustro 31 Stolik koszarowy 32 Taboret okrągły 33 Uchwyt metalowy

wisząca 2-osobowa na środki czystości zasobnik pod łóżko 

w obudowie z metalu różne blaty i kolory siedzisko drewniane pod TV

8 Sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych 

27 Szafka metalowa 
wisząca 3-osobowa
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39 40

34 Drabinka z barierką 38 Prycza matalowa

36 Wieszak metalowy 37 Wieszak metalowy 39 St�ł z taboretami 40 St�ł i taboret składany

do łóżek piętrowych przykręcana

garderobiany na ręczniki wariant
krótki lub długi

uchylno-obrotowymi mocowany do ściany

35 P�łka metalowa
na przybory toaletowe

9Sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych 
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43

45

44
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41 Ł�żko ze skrzynią 44 Szafka szpitalna

42 St�ł z taboretem 46 Szafka szpitalna

do celi monitorowanej z płyty na stojaku 

do celi monitorowanej

43 Ł�żko szpitalne metalowe

45 Ł�żko specjalne

z atestem

do pasa obezwładniającego metalowa z szufladą

10 Sprzęt do celi monitorowanej, sprzęt do szpitali
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49 Regał Mazovia Storage 
to modułowe systemy 
regałów według 
projektu i produkcji 
pod naszą marką 
Mazovia Metal
o mocnej konstrukcji

47 W�zek magazynowy
tradycyjny z naklejkami
odblaskowymi

48 W�zek transportowy z koszem
klasyczny na 2 gumowych kołach
i stopce postojowej

47 48

W�zki i regały magazynowe 11



50 Ławka zewnętrzna  

53

51 Mini ławka - krzesło

53 Donica tr�jdzielna

metalowo-drewniana
malowana proszkowo

metalowo-drewniana
malowana proszkowo
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54 Biurka narzędziowe dla warsztat�w 

55 Odpływy liniowe, r�żnego typu

metalowe, przemysłowe stoły 
warsztatowe o różnych parametrach

wykonane zestali nierdzewnej
chromowo-niklowej

5451
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metalowo-drewniana
malowana proszkowo

52 Kosz zewnętrzny  
metalowo-drewniana
malowana proszkowo

12 Mała architektura miejska, odpływy, biurka narzędziowe

Wizualizacja poglądowa, ilustracyjna Wizualizacja poglądowa, ilustracyjna Wizualizacja poglądowa, ilustracyjna

Wizualizacja poglądowa, ilustracyjna Wizualizacja poglądowa, ilustracyjna Wizualizacja poglądowa, ilustracyjna



Metalowe wyroby niestandardowe

58 Wysokie Ł�żko metalowe piętrowe
3-osobowe z drabinką
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57

58 Szuflada prostokątna

57 Stojak na obuwie

metalowa, malowana
proszkowa RAL

metalowy, malowany
proszkowo RAL
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Nasze łóżka metalowe i łóżka metalowe piętrowe 

z drabinką są wykonywane zgodnie z normami 

PN-EN 1725:2001, PN-EN 1022:2005, 

PN-EN 13453-1i2:2006 oraz posiadają pozytywny 

atest badań wytrzymałościowych w zakresie 

bezpieczeństwa użytkowania.
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60

59 Elementy ozdobne

60 Projekty nietypowe

na zamówienie 

tj. rekonstrukcja
torpedy dla muzeum
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Dane kontaktowe
Zakładów Metalowych „Mazovia Metal”

Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Zakład produkcyjny we Włocławku
(wyroby zabezpieczające typu „Włocławek” i „Sieradzkiego”, wizjery, drzwi, siatki, blendy i kraty,  
sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych, cel niebezpiecznych oraz cel monitorowanych)

87-800 Włocławek, ul. Bartnicka 10, 
tel. 54 235 05 24, e-mail:   wloclawek@igbmazovia.pl, www.wyposazeniecel.igbm.pl

Zakład produkcyjny w Koszalinie
(sprzęt do celi monitorowanej, sprzęt do szpitali, siatki, blendy, kraty, wózki i regały magazynowe, 
mała architektura miejska, odpływy, biurka narzędziowe, metalowe wyroby niestandardowe, 
obróbka metalu - usługi: frezowanie, gięcie, spawanie, tłoczenie, laser, cięcie wodne, drążenie)

75-124 Koszalin, ul. Strefowa 15
tel. 501 958 722, e-mail: koszalin@igbmazovia.pl
usługi: tel. 696 751 707, e-mail:   laser@igbmazovia.pl, www.mazoviametal.pl

Zakład produkcyjny w Wadowicach
(siatki, blendy i kraty, sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych oraz cel monitorowanych,
mała architektura miejska, meble metalowe z elementami drewnianymi)

34-100 Wadowice, ul. Trybunalska 8
tel. 33 823 48 04, e-mail:  wadowice@igbmazovia.pl


