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Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/stol-warsztatowy-solid-500-z-wyposazeniem-2000x800-mm-stal-aj-produktyp-2704.html

Stół warsztatowy
SOLID 500, z
wyposażeniem,
2000x800 mm, stal
AJ Produkty
Cena brutto

4 303,77 zł

Cena netto

3 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_22320

Producent

AJ Produkty

Opis produktu
Kompletny stół warsztatowy z blatem wyposażonym w podwyższoną krawędź, 8 szynami do zawieszania pojemników, 60
pojemnikami w dwóch rozmiarach, podwieszaną szufladą, panelem narzędziowym, zestawem haczyków 25 szt. oraz 3
słupkami.
Więcej informacji o produkcie
Praktyczny stół warsztatowy z wyposażeniem, oferujący mnóstwo miejsca do przechowywania narzędzi, pojemników oraz
innych niewielkich przedmiotów niezbędnych na stanowisku pracy. Stół posiada trwałą stalową ramę, lakierowaną proszkowo
na kolor szary, która sprawia, że produkt nadaje się do codziennej intensywnej eksploatacji. Nogi z ręczną regulacją wysokości
w zakresie 740-995 mm, dzięki czemu można łatwo dostosować wysokość roboczą do aktualnego zajęcia oraz osiągnąć
ergonomiczną pozycję przy pracy. Nie zapomnij dokupić maty podłogowej, która odciąży stopy, kolana, biodra i plecy podczas
pracy na stojąco. Blat wykonano z 22 mm płyty wiórowej, 18 mm sklejki oraz 2 mm warstwy blachy stalowej. Stal jest
niezwykle wytrzymała i doskonale znosi intensywne użytkowanie w trudnych warunkach. Posiada też odporność na uderzenia i
ostre przedmioty. Dzięki panelowi i załączonym haczykom, uzyskasz efektywne, funkcjonalne przechowywanie narzędzi oraz
stały dostęp do nich. Panel posiada perforację, która sprawia, że haczyki łatwo zawieszać i przewieszać zgodnie z potrzebą.
Pojemniki to doskonałe rozwiązanie do przechowywania gwoździ, śrub i małych części. Łatwy montaż pojemników ponad
stołem. Słupki służą do zamontowania panelu i szyn do zawieszania pojemników. Podwyższona krawędź blatu zapobiega
spadaniu narzędzi oraz innych przedmiotu ze stołu. Szufladę zaprojektowano do montażu bezpośrednio pod blatem.
Wykonana została z twardej blachy stalowej, co czyni ją wyjątkowo mocną i trwałą. Szufladę wyposażono w zamek z kluczami,
aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Łatwe i płynne otwieranie oraz zamykanie dzięki prowadnicom z łożyskami
kulkowymi.
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