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manekiny krawieckie

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny
CZA – czarny

ECR – ecrú
ORZ – orzech

SRE – srebrny

Manekin krawiecki (tworzywo) WT4 dzieci´cy
wiek – 3-4 lata
WT5 dziewcz´cy
WT5A ch∏opi´cy
wiek – 10-12 lat

pokrycie – lycra

g∏ówka, 
podstawa – 
drewno

Manekin krawiecki (tworzywo) WT6 m´ski
rozmiar 50÷52
WT7 damski
rozmiar 36÷38

pokrycie – lycra

g∏ówka, 
podstawa trójnóg
– drewno

Manekin krawiecki (tworzywo) WT15 damski
rozmiar 36÷38
WT16 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka, 
podstawa  
trójnóg – stal 
(rura Ø25 mm)

ECR CZA

Manekin krawiecki (tworzywo) WT8 damski
rozmiar 36÷38
WT9 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka, 
podstawa okràg∏a
– drewno

Manekin krawiecki (tworzywo) WT17 damski
rozmiar 36÷38
WT18 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka,
podstawa trójnóg
wysoki – stal

ECR CZA

ECR CZA

CHR

ECR CZA

Manekin krawiecki (tworzywo) VWT10 damski
rozmiar 36÷38
WT11 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka, 
podstawa okràg∏a
niska – drewno

ECR

ORZ

ORZ

ORZ

ORZ

CZA

ECR CZA

Manekin krawiecki (tworzywo) WT24 damski
rozmiar 36÷38
WT25 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka,
podstawa okràg∏a
wypuk∏a – stal

ECR CZA

CHR

Manekin krawiecki (tworzywo) WT22 damski
rozmiar 36÷38
WT23 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka, 
podstawa trójnóg
niski – stal

ECR

CHR

CHR SRE

CZA

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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manekiny krawieckie, torsy, podstawy

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny
CHM – chrom metalizowany

SRE – srebrny
CZA – czarny

BRA – bràzowy
ECR – ecrú

SNA – szary nakrapiany
PIA – piaskowy

CIE – cielisty
BZB – bezbarwny

Manekin krawiecki (tworzywo) WT26 damski
rozmiar 36÷38
WT27 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka,
podstawa 
trójnóg – stal

Manekin krawiecki (tworzywo) WT28 damski
rozmiar 36÷38
WT29 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka,
podstawa 
prostokàtna – stal

Manekin krawiecki (tworzywo) WT30 damski
rozmiar 36÷38
WT31 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka,
podstawa  
okràg∏a – stal

ECR CZA

ECR CZA

CHR

CHR

CHR

ECR CZA

Manekin krawiecki (tworzywo) WT34 damski
rozmiar 36÷38
WT35 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka,
podstawa  
trójnóg – stal
CHR

ECR CZA

Manekin krawiecki (tworzywo) WT36 damski
rozmiar 36÷38
WT37 m´ski
rozmiar 50÷52

pokrycie – lycra

g∏ówka,
podstawa okràg∏a
schodkowa – stal
CHR SRE

ECR CZA

Tors wiszàcy/stojàcy (tworzywo) WT210 m´ski
WT211 damski
do podstawy 
WT219
oraz do SW636 
do AR5120
do RD846 
do MD423 

BRA

Tors wiszàcy/stojàcy (tworzywo) WT217 m´ski
WT218 damski
do podstawy
WT219
oraz do SW636 
do AR5120
do RD846 
do MD423 

SNA

CIE BZB CZA CHM

PIA

75
÷

11
5

Podstawa do torsów WT219
do WT210,
WT211, WT217,
WT218

SRE

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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manekiny damskie

Manekin damski stojàcy (tworzywo) WT213 NPT BS
w∏osy modelowane
podstawa okràg∏a
– stal

Manekin damski siedzàcy (tworzywo) WT214 NPT
w∏osy modelowane

CIE

Manekin damski wielopozycyjny (tworzywo) WT281 NPT
w∏osy modelowane
dodatkowa para
nóg
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

Manekin damski stojàcy z perukà (tworzywo) WT213 W/W 
podstawa okràg∏a
– stal 

CIE

Manekin damski siedzàcy z perukà (tworzywo) WT214 W/W 

CIE

Manekin damski wielopozycyjny z perukà WT215 W/W
(tworzywo)

dodatkowa para
nóg
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

MLT

MLT MLT

MLT

CIE

wykoƒczenie:
CIE – cielisty
MLT – szary m∏otkowy

Wszystkie manekiny ca∏opostaciowe majà regulowanà wysokoÊç w zakresie 8 cm. Cz´Êci manekinów damskich sà wzajemnie wymienialne. 
Manekiny oraz torsy sà wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, barwionego strukturalnie w trakcie produkcji (technologia japoƒska). 

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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manekiny m´skie

wykoƒczenie:
CIE – cielisty
MLT  – szary m∏otkowy

Wszystkie manekiny ca∏opostaciowe majà regulowanà wysokoÊç w zakresie 8 cm. Cz´Êci manekinów m´skich sà wzajemnie wymienialne. 
Manekiny oraz torsy sà wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, barwionego strukturalnie w trakcie produkcji (technologia japoƒska). 

Manekin m´ski stojàcy (tworzywo) W111 NPT
w∏osy modelowane
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

Manekin m´ski siedzàcy (tworzywo) W112 NPT
w∏osy modelowane

CIE

Manekin m´ski wielopozycyjny (tworzywo) W113 NPT
w∏osy modelowane
dodatkowa para
nóg
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

Manekin m´ski wielopozycyjny (miejsca ruchome)113 W/WManekin damski wielopozycyjny (miejsca ruchome) 113 W/W

Manekin m´ski stojàcy z perukà (tworzywo) W111 W/W 
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

MLT

MLT

MLT

Manekin m´ski siedzàcy z perukà (tworzywo) W112 W/W 

CIE

Manekin m´ski wielopozycyjny z perukà W113 W/W
tworzywo

dodatkowa para
nóg
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

MLT

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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manekiny dzieci´ce, biodra

wykoƒczenie:
CIE – cielisty
MLT – szary m∏otkowy

BIA – bia∏y
CZA – czarny

Manekin damski stojàcy bez g∏owy (tworzywo) WT213 ST
podstawa okràg∏a
– stal

CIE BIA CZA

Manekin m´ski stojàcy bez g∏owy (tworzywo) WT111 ST
podstawa okràg∏a
– stal

CIE BIA CZA

Manekin dziewcz´cy z perukà (tworzywo) WT303 W/W D
wiek – 3 lata
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

Manekin ch∏opi´cy z perukà (tworzywo) WT303 W/W M
wiek – 3 lata
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

MLT MLT

Manekin dziewcz´cy z perukà (tworzywo) WT308 W/W D
wiek – 8 lat
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

Manekin ch∏opi´cy z perukà (tworzywo) WT308 W/W M
wiek – 8 lat
podstawa okràg∏a
– stal

CIE

MLT MLT

MLT M∑

Biodra damskie (tworzywo) WTPBD-1

CIE

Biodra m´skie (tworzywo) WTPBM-1

CIE

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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torsy GIO

wykoƒczenie:
BNA – bia∏y nakrapiany

Tors damski (tworzywo) WTGIO-C

BNA

Tors m´ski (tworzywo) WTGIO-D

BNA

Tors damski (tworzywo) WTGIO-G

BNA

Tors m´ski (tworzywo) WTGIO-H

BNA

Tors damski (tworzywo) WTGIO-A

BNA

Tors m´ski (tworzywo) WTGIO-B

BNA

Tors dziewcz´cy (tworzywo) WTGIO-E

BNA

Tors ch∏opi´cy (tworzywo) WTGIO-F

BNA

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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póltorsy, nogi

wykoƒczenie:
CZE – czerwony
ZLO – z∏oty

CZA – czarny
BIA – bia∏y

CIE – cielisty
BZB – bezbarwny

CHR– chrom galwaniczny

Noga damska stojàca z podstawà (tworzywo) WTJAM-102

CIE

Stopa m´ska stojàca (tworzywo) WTJAM-103

CIE

Trzy nogi damskie z podstawà (tworzywo) WTJAM-133
podstawa –
tworzywo

BZB

CZA

Nogi damskie na podstawie (tworzywo) WTJAM-112
podstawa – stal 

matowy

CIE

CHR

Pó∏tors damski (tworzywo) WTNYC-2
z zaczepem

Pó∏tors damski z g∏owà (tworzywo) WTNYC-4
z zaczepem

CZE ZLO

CIEBIA

CZA

Piersi damskie (tworzywo) WTNYC-3

CZE ZLO

BIA CIE

CZA

CZE ZLO

BIA CIE

CZA

Nogi m´skie na podstawie (tworzywo) WTJAM-113
podstawa – stal 

matowy

CIE

CHR

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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manekiny rurowe, ekspozytory

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny

 1
40

Manekin ch∏opi´cy rurowy WTMCH-4
rura Ø20 mm

CHR

16
5

Manekin damski rurowy WTMCH-1
rura Ø28 mm

CHR

17
5

Manekin m´ski rurowy WTMCH-2
rura Ø28 mm

CHR

30

12

65
÷

10
5

Ekspozytor konfekcyjny WT162
rura Ø12 mm
podstawa
12 x 16

CHR

30

25

65
÷

10
5

Ekspozytor konfekcyjny WT163
rura Ø12 mm
podstawa
12 x 16

CHR
47

Ekspozytor cenowy z uchwytem WT165

CHR

78
÷

14
8

Ekspozytor do odzie˚y WT164
rura Ø18 mm
podstawa
19 x 19

CHR

12
5

Manekin dziewcz´cy rurowy WTMCH-3
rura Ø20 mm

CHR

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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wieszaki ubraniowe, galanteryjne

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny
CZA – czarny

BZB – bezbarwny

Wieszak lekki (tworzywo) ST944
ST944P
z poprzeczkà

CZA

Wieszak cienki (tworzywo) ST945

CZA

Wieszak cienki z klipsami (tworzywo) ST946

CZA

Wieszak p∏aski (tworzywo) ST742

CZA

Wieszak sk∏adany (tworzywo) ST740

CZA

L

Wieszak z klipsami (tworzywo) ST992
L = 40
ST992A
L = 25

CZA

Wieszak do bielizny (plexi) ST743

BZB

Wieszak p∏aski dzieci´cy (tworzywo) ST938

CZA

Wieszak do pasków (tworzywo) ST149

CZA

Wieszak do krawatów (tworzywo) ST150

CZA

CZA

CZA

Wieszak do skarpetek (tworzywo) ST151

Wieszak do chust (tworzywo) ST152

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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wieszaki, oznaczniki, ramki reklamowe

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny
SRE – srebrny

CZA – czarny
BZB – bezbarwny

A4 A5

Ramka reklamowa (tworzywo) ST181A 
format A4
ST181B
format A5

BZB

22 16

30
÷

60

Podstawa ramki reklamowej z nogà ST183

SRE

L

Uchwyt ramki na transporter ST184A 
L = 40
ST184B 
L = 20

rura Ø10 mm
CHR

35

Wieszak prosty na transporter ST160 
drut Ø10 mm

CHR

35

Wieszak ukoÊny na transporter ST161
drut Ø10 mm

CHR

4013

Ekspozytor do rajstop ze Êciàgaczem W145

CHR

Wieszak do bielizny ST744
Ø 32

CHR

Oznacznik rozmiarowy na wieszaki (tworzywo) ST949
rozmiary 34÷44
ka˚dy rozmiar
w innym kolorze

Uchwyt do zdejmowania wieszaków ST950
L = 110
rura Ø13 mm

CHR

Oznacznik rozmiarowy na stendery (tworzywo) ST155

CZA

BZB

Uchwyt ramki reklamowej (tworzywo) ST182

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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zestawy cenowe, podstawki ekspozycyjne

wykoƒczenie:
CZA – czarny
BZB – bezbarwny

ZLO – z∏oty
MAH – mahoniowy

BIA – bia∏y
ORZ – orzechowy

H – wysokoÊç
L – szerokoÊç

H

Zestaw cenowy z∏oty (tworzywo) WT254 ON
H = 5 mm
WT255 ON
H = 15 mm
t∏o
cyfry
40÷50 cen

H

Zestaw cenowy mahoniowy (tworzywo) WT254 TGA
H = 5 mm
WT255 TGA
H = 15 mm
t∏o
cyfry
40÷50 cen

H

Zestaw cenowy bia∏y (tworzywo) WT254 AN
H = 5 mm
WT255 AN
H = 15 mm
t∏o
cyfry
40÷50 cen

H

Zestaw cenowy czarny (tworzywo) WT254 GR
H = 5 mm
WT255 GR
H = 15 mm
t∏o
cyfry
40÷50 cen

H

L

Podstawka cenowa (plexi) WT146P
H = 4, L = 6
WT146PD
H = 7, L = 12
WT146PS
H = 6, L = 10

BZB

6

4

Podstawka cenowa na pó∏k´ (plexi) WT147

4

Podstawka cenowa (plexi) WT148

BZB

BZB

CZA

BZB

6÷
12

Podstawka do butów (tworzywo) WT153

10

Podstawka do butów (plexi) WT154

Podstawka do wizytówek (plexi) WT156

BZB

Podstawka ekspozycyjna (plexi) WT159A
18 x 7 x 27 
WT159B
17 x 7 x 22
WT159C
15 x 7 x 15

BZB

H

Zestaw cenowy orzechowy (tworzywo) WT254 ORZ
H = 5 mm
t∏o
cyfry
40÷50 cen

ZLO

CZA

MAH

ZLO

BIA

CZA

CZA

ZLO

ORZ

CZA

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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∏àczniki CLAMP, MINICUBE

wykoƒczenie:
CHR – chrom galwaniczny
CHM – chrom metalizowany

ZLM – z∏oty metalizowany

Naro˚nik CLAMP (znal) WTCL-1
do szk∏a
gr. 4÷6 mm

∑àcznik uniwersalny MINICUBE (tworzywo) WTM-1
do szk∏a 
gr. 4 mm

CHR

CHR

CHR

CHR

CHR

CHR

CHM ZLM

Trójnik CLAMP (znal) WTCL-2
do szk∏a
gr. 4÷6 mm

∑àcznik do podstaw MINICUBE (tworzywo) WTM-2
do szk∏a 
gr. 4 mm

CHM ZLM

Krzy˚ak CLAMP (znal) WTCL-3
do szk∏a
gr. 4÷6 mm

∑àcznik uniwersalny MINICUBE (tworzywo) WTM-3
do szk∏a 
gr. 4 mm

CHM ZLM

Krzy˚ak przelotowy CLAMP (znal) WTCL-4
do szk∏a
gr. 4÷6 mm

∑àcznik do podstaw MINICUBE (tworzywo) WTM-4
do szk∏a 
gr. 4 mm

CHM ZLM

Trójnik przelotowy CLAMP (znal) WTCL-5
do szk∏a
gr. 4÷6 mm

∑àcznik do szeÊciokàtów MINICUBE (tworzywo) WTM-5
do szk∏a 
gr. 4 mm

CHM ZLM

Naro˚nik zawiasowy CLAMP (znal) WTCL-6
do szk∏a
gr. 4÷6 mm

Wszystkie wymiary podano w centymetrach, chyba ˚e w opisie
artuku∏u jest inne oznaczenie, w kolejnoÊci: d∏ugoÊç, szero-
koÊç, wysokoÊç.
JeÊli w opisie artyku∏u nie podano materia∏u, z którego zosta∏
wykonany, oznacza to , ˚e jest metalowy. W artyku∏ach chromo-
wanych pow∏oka galwaniczna sk∏ada si´ z trzech warstw (nikiel
matowy, nikiel b∏yszczàcy, chrom b∏yszczàcy). 
Artyku∏y metalowe z oznaczeniami MLT, SRE, SZA, CZA sà
malowane proszkowo.

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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Witryna sklepu jest jego wizytówkà. Do zakupów najlepiej zaprosi atrakcyjnie wyeksponowana odzie˚ na torsie lub ma-

nekinie. Proponujemy Paƒstwu zbiór elementów ekspozycyjnych i dekoracyjnych WITRYNA. Bogactwo kszta∏tów

i kolorystyki manekinów krawieckich, ca∏opostaciowych, rurowych, torsów, pó∏torsów, g∏ówek, nóg oraz du˚y wybór

podstawek, ramek reklamowych, wieszaków ubraniowych i galanteryjnych, jak równie˚ zestawów cenowych, daje

nieograniczone mo˚liwoÊci dekoratorom stanowiàc dope∏nienie meblowego wyposa˚enia wn´trza sklepu.

Japoƒska technologia formowania manekinów i torsów z polistyrenu strukturalnie barwionego, odporne-

go na uderzenia, zapewnia wysokà jakoÊç i d∏u˚szà ˚ywotnoÊç w porównaniu z manekinami wykonanymi

z malowanych ˚ywic poliestrowych. W∏oska stylizacja odpowiadajàca najnowszym tendencjom w modzie

gwarantuje wspó∏czesny wyglàd manekinów. Szeroka gama podstaw do manekinów krawieckich, od drew-

nianych po stalowe chromowane, zapewnia pe∏nà harmoni´ z wystrojem sklepu i witryny.

pe∏na oferta na: www.shop-line.com.pl
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SHOP LINE ® sp.  z  o .o .  WYPOSA˙ENIE SKLEPÓW, u l .  Rodziny Po∏an ieck ich 34,  01-924 Warszawa
tel./fax: (0 22) 669 19 62, 669 44 55, 864 65 60, www.shop-line.com.pl, e-mail: office@shop-line.com.pl
Uwaga w 2010 roku nowa siedziba firmy: 05-830 NADARZYN k/Warszawy, RUSIEC, Aleja Katowicka 139 


