STP

Wymiary szafek i bloku szuﬂad
Dimensions – shelves and block of the drawers:

Wymiary stołu
Dimensions of the bench:

Wysokość / Height – 500 mm
Szerokość / Width – 500 mm
Głębokość / Depth – 500 mm

Wysokość / Height – 850 mm
Długość / Length – 1 600mm
Szerokość / Width – 800 mm

Stół warsztatowy – STP
Workshop Benches – STP
Konstrukcja stołów wykonana jest ze stalowych proﬁli zamkniętych
40 mm x 40 mm x 2 mm, daje to dużą wytrzymałość na obciążenia i trwałość
eksploatacyjną. Szafki wykonane są z blachy stalowej, wszystkie elementy stalowe
malowane są farbą proszkową.
Stół wyposażony jest w blat drewniany o wymiarach 800 mm x 1 600 mm
i grubości 30 lub 40 mm. Na życzenie klienta blat może być pokryty gumą ryﬂowaną
i zabezpieczony kątownikami z blachy stalowej.
Szafki zamykane są zamkiem cylindrycznym, wewnątrz szafki znajduje się 1 półka,
wszystkie szuﬂady zamykane są również jednym zamkiem centralnym. Szuﬂady
osadzone są na prowadnicach teleskopowych kulkowych, nośność szuﬂady 45 kg,
wysokość czół szuﬂad 150 mm.
Construction of the benches is made with the closed iron proﬁles dimension
(40 mm x 40 mm x 2 mm). It gives high resistance, persistence of usage and extra
long life. All workshop benches are covered with the powder paint and equipped
with wooden table top with 30 or 40 mm thickness, dimension (1 600 x 800 mm).
We produce also wooden table tops with special ﬁttings such as steel sheet angle
and grooved robber.
Cabinets and drawers are made with steel sheet. Cabinets are locked with cylindrical lock
and the drawers by one central lock. The height of the front of each drawer is 150 mm.
Drawers are ﬁxed with telescope and sphere guides with load capacity up to 45 kg.

Wymiary stołu – STSz1
Dimension of the table:
Wysokość / Height – 800 mm
Długość / Length – 1 600 mm
Szerokość / Width – 600 mm

STSZ1
Stół STSz1 – zmontowany na bazie jednej lub dwóch szafek szuﬂadowych.
Blat o wymiarach 1 500 mm x 600 mm.
Bench STSz – Workshop Bench
It is based on (STSz1) or two (STSz2) shelf-drawers SSz1. Wooden table top with
dimension 1500 x 600 mm and thickness 30 mm.

Wysokość czół szuﬂad – WSz1
The height of the front of each drawer:
2 szt. / 2-parts – 150 mm
4 szt. / 4-parts – 100 mm
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Szafka SSz1 – stopki regulacyjne zamiast kółek.
The cabinet SSz1 – technical data are same as in WSz1 trolley speciﬁcation, instead
of wheels we placed regulated legs.

Stoły warsztatowe typ ST
System stołów warsztatowych przeznaczony jest zarówno do profesjonalnych,
jak i przydomowych warsztatów. Stół wykonany jest z blachy stalowej malowanej
farbami proszkowymi, wyposażony jest w blat drewniany ze sklejki grubości
30 mm o wymiarach 600 mm x 1 200 mm. Szuﬂady na prowadnicach rolkowych,
szafki i bloki szuﬂad zamykane są zamkami cylindrycznymi. Stoły posiadają
regulację wysokości za pomocą ruchomych stopek – wysokość stołu może wynosić
od 840 mm do 960 mm. Dzięki zuniﬁkowanym elementom można dobrać najbardziej
odpowiednią konﬁgurację stołu. Wszystkie elementy stołów ze względu na swoją
wymienność i blokową obudowę są bardzo łatwe w montażu.

ST011

Szczegółowy wykaz konﬁguracji i dane techniczne stołów w cenniku wyrobów.

Wymiary stołu: – ST
Wysokość
Długość
Szerokość

– 840 mm
– 1 200mm
– 600 mm

Workshop Benches – ST
The system of workshop benches is designed for professional or home made workshops.
The bench is made of steel sheet painted with powder paint. It is equipped with wooden
table top made with 30 mm thickness plywood and dimension 1 200 mm x 600 mm.
It is possible to regulate the bench by using movable legs. The height of the bench
is 840 or 960 mm. Shelves and blocks of drawers are locked with cylindrical locks.
Drawers with roll guide. All parts of the bench are interchangeable, easy to assemble
and easy to select suitable conﬁguration.

ST037

Oﬀered RAL system colours are the following:
RAL 5017 – blue
RAL 6021 – light green
Detailed list of conﬁguration and technical data of the benches inside the price list
of the goods.

Dimensions of the bench – ST
Height
Length
Width

– 840 mm
– 1 200mm
– 600 mm
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BT 10/3

Stół składany, wykonany z rurek stalowych blat ze sklejki liściastej, stelaż malowany
farbami proszkowymi, brzegi wzmocnione stalowym kątownikiem.
Ciężar 23 kg.
Collapsible Bench – is made with steel pipes, table top is made with plywood, the frame
is painted with powder paint and table top is reinforced by steel angels.
Weight 23 kg.

Wymiary stołu – BT 10/3
Dimensions:
Wysokość / Height – 850 mm
Szerokość / Width – 1 000 mm
Głębokość / Depth – 700 mm

STSZ3

Stół STSZ3 – stół warsztatowy z szafką zamykaną na zamek oraz dwiema
szuﬂadami. Szafka wykonana w całości z blachy stalowej malowanej farbami
proszkowymi. Szuﬂady osadzono na prowadnicach teleskopowo-kulowych,
maksymalne obciążenie każdej z szuﬂad do 45 kg. Stół z blatem ze sklejki liściastej
o wymiarach 1 500 x 600 mm.
Bench STSZ3 – workshop bench with lockable cabinet and 2 drawers. The cabinet
is made with steel sheet covered with powder paint. The drawers are ﬁxed on telescope
and sphere guides, load capacity of each drawer is 45 kg. Table top is made with
plywood with dimension 1 500 x 600 mm
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