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Pracovní 
a balicí stoly

Jsme česká rodinná firma, která již od roku 2014 vyvíjí a vyrábí praktické stoly  
do provozoven, skladů, montážních a výrobních závodů. 
Naším cílem je být spolehlivým a dlouhodobým partnerem našim zákazníkům  
a neustále rozvíjet a zdokonalovat naše produkty a služby. Tímto katalogem bychom 
Vám rádi představili naše pracovní a balicí stoly, určené k montážním pracím, balení  
a expedici zboží. V nabídce také naleznete bohaté příslušenství, které zjednoduší  
a zefektivní práci. 
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tloušťka 21 mm tloušťka 27 mm tloušťka 25 mm tloušťka 25 mm
Multiplex Deska Buková spárovka Lamino deska Plechová deska

RAL 5015 RAL 7035 RAL 7016 RAL 3000
Modrá Červená Antracit Šedá

Stoly jsou vyráběné ve dvou délkách a ve třech základních provedeních: S pevnou výškou  
pracovní plochy, Manuálně výškově nastavitelné a Elektricky výškově nastavitelné.

Barevné provedení 
a typy pracovních desek

Základem každého stolu  
je robustní konstrukce tvořená 
z ocelových profilů ošetřených 
práškovou barvou a prostorná 
pracovní plocha ve třech možných 
provedeních a to překližka multiplex, 
buková spárovka a lamino deska.
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Balicí a pracovní stůl 
1520x750x840 mm

 • Rám stolu z ocelových profilů 40x40x2 mm
 • Povrchová úprava práškovým lakováním
 • Pevná výška stolu s vyrovnáním pomocí  

stavitelných nohou
 • Možnost volby desky multiplex o tl. 21mm, nebo 

lamino tl. 25 mm
 • Max. zatížení desky 300kg

katal.číslo název rozměr (d x h x v)

1001 deska multiplex 1520x750x840

1002 deska lamino 1520x750x840

1013 deska plechová 1520x750x840

Balicí a pracovní stůl 
1520x750x700 - 950 mm

 •  Rám stolu z ocelových profilů 45x45x2 mm
 •  Povrchová úprava práškovým lakováním
 •  Manuálně nastavitelná výška stolu -pomocí 

alu-profilů v rozsahu 700-950mm
 •  Možnost volby desky multiplex o tl. 21mm, nebo 

lamino tl. 25 mm
 •  Max. zatížení desky 300kg

katal.číslo název rozměr (d x h x v)

1005 deska multiplex  1520x750x700-950

1006 deska lamino  1520x750x700-950

1015 deska plechová  1520x750x700-950

Balicí a pracovní stůl 
2000x750x840 mm

 •  Rám stolu z ocelových profilů 40x40x2 mm
 •  Povrchová úprava práškovým lakováním
 •  Pevná výška stolu s vyrovnáním pomocí  

stavitelných nohou
 •  Možnost volby desky buková spárovka tl. 27mm, 

nebo lamino tl. 25 mm
 •  Max. zatížení desky 300kg

katal.číslo název rozměr (d x h x v)

1003 deska buk. 
spárovka

2000x800x840

1004 deska lamino 2000x800x840

1014 deska plechová 2000x800x840

Balicí a pracovní stůl 
2000x750x700 - 950 mm

 •  Rám stolu z ocelových profilů 45x45x2 mm
 •  Povrchová úprava práškovým lakováním
 •  Manuálně nastavitelná výška stolu -pomocí 

alu-profilů v rozsahu 700-950mm
 •  Možnost volby desky buková spárovka tl. 27mm, 

nebo lamino tl. 25 mm
 •  Max. zatížení desky 300kg

katal.číslo název rozměr (d x h x v)

1007 deska buk. 
spárovka

 2000x750x700-950

1008 deska lamino 2000x750x700-950

1016 deska plechová 2000x750x700-950

Stoly s pevnou výškou pracovní plochy

Manuálně výškově nastavitelné stoly

Jedná se o základní řadu pracovních a balicích stolů.

Možnost úpravy pracoviště pro práci jak ve stoje, tak v sedě
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Balicí a pracovní stůl 
2000x750x700 - 950 mm

 •  Povrchová úprava práškovým lakováním
 •  stoly mají elektrický pohon s tichým  

chodem - méně než 50 dB
 •  El. motor uložen v každé noze 

jednoduché ovládání pomocí ovladače
 •  Celková výška stolu 700 - 950mm. Rychlost 

zdvihu 8mm/s
 •  Možnost volby desky multiplex o tl. 21mm, nebo 

lamino tl. 25 mm
 •  Max. zatížení desky 300kg

katal.číslo název rozměr (d x h x v)

1011  deska buk. 
spárovka

2000x750x700-950

1012 deska lamino 2000x750x700-950 

1018 deska plechová 2000x750x700-950

Balicí a pracovní stůl 
1520x750x700 - 950 mm

 •  Povrchová úprava práškovým lakováním
 •  stoly mají elektrický pohon s tichým  

chodem - méně než 50 dB
 •  El. motor uložen v každé noze 

jednoduché ovládání pomocí ovladače
 •  Celková výška stolu 700 - 950mm. Rychlost 

zdvihu 8mm/s
 •  Možnost volby desky multiplex o tl. 21mm, nebo 

lamino tl. 25 mm
 •  Max. zatížení desky 300kg

katal.číslo název rozměr (d x h x v)

1009 deska multiplex 1520x750x700-950

1010 deska lamino 1520x750x700-950

1017 deska plechová 1520x750x700-950

Elektricky výškově nastavitelné stoly
Ergonomické stoly, kde je kladen důraz na nastavení výšky stolu podle výšky pracovníka.
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Horní police

 •  Police z ocelového plechu
 •  2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak  

v barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Max. nosnost 30kg

katal.číslo název rozměr

2003 horní police - lak 1324x256

2004 horní police - pozink 1324x256

2005 horní police - lak 1800x256

2006 horní police - pozink 1800x256

Horní police s oddělovači

 •  Police z ocelového plechu s oddělovači
 •  Standardní balení – 6ks oddělovačů
 •  Možnost nastavení mezer po 200mm
 •  2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak  

v barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Max. nosnost 30kg

katal.číslo název rozměr

2007 horní police 
+ oddělovače - lak

1324x256

2008 horní police 
+ oddělovače - pozink

1324x256

2009 horní police 
+ oddělovače - lak

1800x256

2010 horní police 
+ oddělovače - pozink

1800x256 

2011 oddělovač samostatný 240x240

Variabilní příslušenství 
nad pracovní  
desku

Montážní sloupky

 •  Perforovaný profil
 •  Výška nad stolem 750mm, nebo 1250mm
 •  Max. zatížení 80kg
 •  Práškové lakování
 •  Množství montážních otvorů 16/1m

katal.číslo název rozměr (d x h x v)

2001  montážní sloupky 
(2ks)

 40x20x1000

2002  montážní sloupky 
(2ks)

 40x20x1500

Horní široká police

 •  Police z materiálu shodného s pracovní deskou
 •  Police podepřená rámem z ocelových profilů 

v barvě konstrukce stolu
 •  Max. nosnost 50kg

katal.číslo název rozměr

2017  police multiplex 1324x400

2018 police lamino 1324x400

2019 police lamino 1800x400 

Rampa na osvětlení

 •  Perforovaný profil
 •  Výška nad stolem 1200 – 1500mm
 •  Max. zatížení 80kg
 •  Osvětlení lze objednat samostatně
 •  Práškové lakování
 •  Množství montážním otvorů 16/1m

katal.číslo název rozměr (d x h x v)

2020 Rampa na osvětelní 
ke stolu délky 1500 

1400x400x1800

2021 Rampa na osvětelní 
ke stolu délky 2000

1880x400x1800

2022 Zářivkové svítidlo (2 
trubice)

 délka 1270mm

Závěsné držáky Tarifold 
s rámečky

 •  Nástěnné držáky s průhlednými informačními 
tabulkami.

 •  Vhodné použití tam, kde je zapotřebí zviditelnit 
více dokumentů na malém prostoru.

 •  Držák vyroben z lakovaného kovu RAL 7035, 
kapsy z polyvinylchloridu v černé, červené, 
žluté, zelené a modré barvě.

 •  Součástí balení jsou informační tabulky 
(mix černé, červené, žluté, zelené a modré).

katal.číslo název

169041 Závěsné držáky Tarifold 
s rámečky

5 x A4

169019 Závěsné držáky Tarifold 
s rámečky

10 x A4
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Perfopanel

 •  Určen pro závěsný program, v systému s otvory 
10x10mm s roztečí 38mm

 •  Panel z ocelového plechu
 •  2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak v 

barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Max. nosnost 50kg

katal.číslo název rozměr

2023 perfopanel - lak 1400x420

2024 perfopanel - pozink 1400x420

2025 perfopanel - lak 1880x420

2026 perfopanel - pozink 1880x420

Háčky na nářadí jednoduché, 0 °, 45 °, 90 °

 •  Držáky na nářadí z pozinkovaného plechu a drátu pr. 5 mm mají úhel zahnutí  
0 °, nebo 45 °, nebo 90 °. Součástí jsou plastové pojistky proti vypadnutí držáků 
z perforovaného panelu.

 •  délka: 5, 10, 15 cm 
 •  materiál: galvanicky pozinkovaný plech a drát pr. 5 mm
 •  barva: stříbrná 
 •  typ háčků: jednoduchý balení: 5 ks vhodné pro panely s roztečí 38 mm, plastová 

pojistka proti vypadnutí držáku, vhodné do rastrových panelů s pravoúhlými 
otvory 10 x 10 mm

katal.číslo název rozměr mm

42900 Háčky na nářadí, jednoduché, 0 ° 50

42901 Háčky na nářadí, jednoduché, 0 ° 100

42902 Háčky na nářadí, jednoduché, 0 ° 150

42903 Háčky na nářadí, jednoduché, 45 ° 35

42904 Háčky na nářadí, jednoduché, 45 ° 50

42905 Háčky na nářadí, jednoduché, 45 ° 100

42906 Háčky na nářadí, jednoduché, 45 ° 150

42907 Háčky na nářadí, jednoduché, 90 ° 35

42908 Háčky na nářadí, jednoduché, 90 ° 50

42909 Háčky na nářadí, jednoduché, 90 ° 100

42910 Háčky na nářadí, jednoduché, 90 ° 150

Háčky na nářadí, dvojité, 0 °, 45 °, 90 °

 •  Dvojité držáky na nářadí z pozinkovaného plechu a drátu pr. 5 mm mají úhel 
zahnutí 0 °, nebo 45 °, nebo 90 °.

 •  Součástí jsou plastové pojistky proti vypadnutí držáků z perforovaného  
panelu. 

 •  délka: 5, 10, 15 cm 
 •  materiál: galvanicky pozinkovaný plech a drát pr. 5 mm 
 •  barva: stříbrná 
 •  typ háčků: dvojitý  
 •  balení: 5 ks 
 •  vhodné pro panely s roztečí 38  mm, plastová pojistka proti vypadnutí držáku, 

vhodné do rastrových panelů s pravoúhlými otvory 10 x 10 

katal.číslo název rozměr mm

42911 Háčky na nářadí, dvojité, 0 ° 50

42912 Háčky na nářadí, dvojité, 0 ° 100

42913 Háčky na nářadí, dvojité, 0 ° 150

42914 Háčky na nářadí, dvojité, 45 ° 35

42915 Háčky na nářadí, dvojité, 45 ° 50

42916 Háčky na nářadí, dvojité, 45 ° 100

42917 Háčky na nářadí, dvojité, 45 ° 150

42918 Háčky na nářadí, dvojité, 90 ° 35

42919 Háčky na nářadí, dvojité, 90 ° 50

42920 Háčky na nářadí, dvojité, 90 ° 100

42921 Háčky na nářadí, dvojité, 90 ° 150

Horní police s dratovými 
oddělovači

 •  Rám police je z ocelového plechu s drátovými 
oddělovači

 •  Standardní balení – 5ks oddělovačů
 •  Možnost nastavení mezer po 200mm
 •  2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak v 

barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Max. nosnost 30kg

katal.číslo název rozměr

2012 horní police 
+ oddělovače - lak

1324x300

2013 horní police 
+ oddělovače - pozink

1324x300

2014 horní police 
+ oddělovače - lak

1800x300

2015 horní police 
+ oddělovače - pozink

1800x300 

2016 oddělovač samostatný 300x390

Perfopanel úzký

 •  Určen pro závěsný program, v systému s otvory 
10x10mm s roztečí 38mm

 •  Panel z ocelového plechu
 •  2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak v 

barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Max. nosnost 50kg

katal.číslo název rozměr

2027 perfopanel - úzký  1400x110

2028 perfopanel - úzký  1400x110

Háčky na nářadí
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Háčky na nářadí, smyčka, 0 °, 45 °,  90 °

 •  Držáky na nářadí z pozinkovaného plechu a drátu pr. 5 mm mají smyčku s úhlem 
zahnutí 0 °, nebo 45 °,  nebo 90 °. 

 •  Součástí jsou plastové pojistky proti vypadnutí držáků z perforovaného 
 • panelu. 
 • délka: 6; 11; 16 cm 
 • materiál: galvanicky pozinkovaný plech a drát pr. 5 mm 
 • barva: stříbrná  
 • typ háčků: smyčka 
 • balení: 5 ks 
 • vhodné pro panely s roztečí 38 mm, plastová pojistka proti vypadnutí držáku, 

vhodné do rastrových panelů s pravoúhlými otvory 10 x 10 mm

katal.číslo název rozměr mm

42922 Háčky na nářadí, smyčka, 0 ° 35

42923 Háčky na nářadí, smyčka, 0 ° 50

42924 Háčky na nářadí, smyčka, 0 ° 100

42925 Háčky na nářadí, smyčka, 45 ° 60

42926 Háčky na nářadí, smyčka, 45 ° 110

42927 Háčky na nářadí, smyčka, 45 ° 160

42928 Háčky na nářadí, smyčka, 90 ° 60

42929 Háčky na nářadí, smyčka, 90 ° 110

42930 Háčky na nářadí, smyčka, 90 ° 160

Sada držáků na nářadí, 22ks

 •  Dvaceti dvou dílná sada kovových držáků na nářadí se uchycuje zasunutím  
do rastrových panelů s pravoúhlými otvory 10 x 10 mm. Součástí jsou plastové 
pojistky proti vypadnutí držáků z perforovaného panelu. 

 •  materiál: galvanicky pozinkovaný plech a drát pr. 5 mm 
 •  barva: stříbrná 
 •  počet kusů: 22 ks 
 •  Obsah sady: 2 ks háček jednoduchý 90 °, délka 35 mm 
 •  2 ks háček jednoduchý 45 °, délka 50 mm 
 •  2 ks háček dvojitý 90 °, délka 35 mm 
 •  2 ks háček dvojitý 90 °, délka 50 mm 
 •  2 ks háček dvojitý 45 °, délka 50 mm 
 •  1 ks háček smyčka 0 °, délka 50 mm 
 •  1 ks háček smyčka 45 °, délka 60 mm 
 •  1 ks držák imbus klíčů 
 •  1 ks držák ráčen 
 •  1 ks držák pilníků 
 •  1 ks držák šroubováků 
 •  1 ks držák klíčů 1 
 •  1 ks držák klíčů 2 
 •  1 ks držák klíčů 3 
 •  1 ks držák klíčů 4 
 •  1 ks držák vyražečů 
 •  1 ks držák nástrčných hlavic 1/2 vhodné pro panely s roztečí 38 mm,  

pravoúhlé otvory 10 x 10 mm, plastová pojistka

katal.číslo název rozměr

42950  Lišta pro zavěšení plastových boxů

Závěsná lišta

 • Určena pro zavěšení KLT boxů, držáku papíru, 
lepící pásky

 • 2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak  
v barvě konstrukce, nebo pozink

 • Max. nosnost 50kg

katal.číslo název rozměr

2029 Závěsná lišta - lak 1400x95

2030 Závěsná lišta - pozink 1400x95

2031 Závěsná lišta - lak 1880x95

2032 Závěsná lišta - pozink 1880x95

Zásobník papíru

 •  Určen na odkládání dokumentů 
 •  2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak  

v barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Max. nosnost 5kg

katal.číslo název rozměr

2033 Zásobník papíru - lak 220x300x50

2034 Zásobník papíru - pozink 220x300x50

Držák lepící pásky

 • Určen jako držák pro lepící pásku
 • 2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak  

v barvě konstrukce, nebo pozink
 • Max. nosnost 5kg

katal.číslo název rozměr

2035 Držák pásky - lak 100x140x50

2036 Držák pásky - pozink 100x140x50

Háčky na nářadí

Závěsné lišty a příslušenství
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Držáky na spreje

 •  Držáky z galvanického plechu  
a drátu pr. 5 mm jsou určené 
maximálně pro tři spreje.

 •  Součástí je plastová pojistka proti 
vypadnutí držáku  
z perforovaného panelu. 

 •  barva: stříbrná 
 •  balení: 5 ks 
 •  vhodné pro panely s roztečí 

38 mm, plastová pojistka proti 
vypadnutí držáku, vhodné do 
rastrových panelů s pravoúhlými 
otvory 10 x 10 mm, určeno  
maximálně pro 3 spreje průměru 
7 cm

katal.číslo název rozměr

42946 Držáky na 
spreje

237

Magnetické držáky

 •  Magnetické držáky jsou vyrobené 
z galvanicky pozinkovaného 
plechu a drátu pr. 5 mm. 

 •  Jsou opatřené plastovou pojistkou 
proti vypadnutí z perforovaného 
panelu. 

 •  barva: stříbrná 
 •  balení: 5 ks 
 •  vhodné pro panely s roztečí 

38 mm, plastová pojistka proti 
vypadnutí držáku, vhodné do 
rastrových panelů s pravoúhlými 
otvory 10 x 10 mm

katal.číslo název rozměr

42948 Lišta pro zavě-
šení 
plastových boxů

65

Držáky na šroubováky

 •  Držáky šroubováků jsou vyrobené 
z galvanicky pozinkovaného 
plechu a drátu pr. 5 mm. 

 •  Jsou opatřené plastovou pojistkou 
proti vypadnutí z perforovaného 
panelu. 

 •  barva: stříbrná 
 •  balení: 5 ks 
 •  vhodné pro panely s roztečí 38 

mm, plastová pojistka proti  
vypadnutí držáku, vhodné do 
rastrových panelů s pravoúhlými 
otvory 10 x 10 mm, určeno maxi-
málně pro 4 šroubováky

katal.číslo název rozměr

42940 Držáky na 
šroubováky

190

Lišty pro zavěšení plas-
tových boxů

 •  Lišty z galvanického plechu  
a drátu pr. 5 mm slouží pro 
zavěšení plastových boxů 174001 
až 174010.  

 •  barva: stříbrná 
 •  balení: 5 ks 
 •  vhodné pro panely s roztečí 

38 mm, plastová pojistka proti 
vypadnutí držáku, vhodné do 
rastrových panelů s pravoúhlými 
otvory 10 x 10 mm

katal.číslo název rozměr

42931 Lišta pro 
zavěšení 
plastových boxů

 100

42932 Lišta pro 
zavěšení 
plastových boxů

200

42933 Lišta pro 
zavěšení 
plastových boxů

300

Držáky a boxy
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Plastové boxy PP 7,5 x 
10,2 x 16 cm

 •  Plastové boxy vyrobeny z vysoce 
jakostního polypropylenu. Odolné 
vůči olejům, pryskyřicím  
a zásadám. Boxy lze použít buď 
jako volně stojící, nebo  
stohovatelné.

 •  materiál: polypropylen
 •  vnější rozměry v x š x h: 7,5 x 10,2 

x 16 cm
 •  vnitřní rozměry v x š x h: 6 x 8,2 x 

12,9 cm
 •  objem: 0,63 l
 •  nosnost: 3 kg
 •  stohovací nosnost: 9 kg
 •  provozní teplota min./max.: 

-5/+30 °C
 •  barva: modrá, červená, žlutá, 

zelená, šedá
 •  balení: 1 ks
 •  integrovaný držák etiket

katal.číslo název barva

174006 Plastové boxy 
PP 7,5 x 10,2 x 
16 cm

Modrá

174007 Plastové boxy 
PP 7,5 x 10,2 x 
16 cm

Červená

174008 Plastové boxy 
PP 7,5 x 10,2 x 
16 cm

Žlutá

174009 Plastové boxy 
PP 7,5 x 10,2 x 
16 cm

Zelená

174010 Plastové boxy 
PP 7,5 x 10,2 x 
16 cm

Šedá

Plastové boxy PP 6 x 
10,2 x 10 cm

 •  Plastové boxy vyrobeny z vysoce 
jakostního polypropylenu. Odolné 
vůči olejům, pryskyřicím  
a zásadám. Boxy lze použít buď 
jako volně stojící, nebo  
stohovatelné.

 •  materiál: polypropylen
 •  vnější rozměry v x š x h: 6 x 10,2 x 

10 cm
 •  vnitřní rozměry v x š x h: 4,5 x 8,2 

x 7,4 cm
 •  objem: 0,26 l
 •  nosnost: 2 kg
 •  stohovací nosnost: 6 kg
 •  provozní teplota min./max.: 

-5/+30 °C
 •  barva: modrá, červená, žlutá, 

zelená, šedá
 •  balení: 1 ks
 •  integrovaný držák etiket

katal.číslo název barva

174001 Plastové boxy 
PP 6 x 10,2 x 
10 cm

Modrá

174002 Plastové boxy 
PP 6 x 10,2 x 
10 cm

Červená

174003 Plastové boxy 
PP 6 x 10,2 x 
10 cm

Žlutá

174004 Plastové boxy 
PP 6 x 10,2 x 
10 cm

Zelená

174005 Plastové boxy 
PP 6 x 10,2 x 
10 cm

Šedá

Plastové boxy PP 8,2 x 
13,7 x 16 cm

 •  Plastové boxy vyrobeny z vysoce 
jakostního polypropylenu. Odolné 
vůči olejům, pryskyřicím  
a zásadám. Boxy lze použít buď 
jako volně stojící, nebo  
stohovatelné.

 •  materiál: polypropylen
 •  vnější rozměry v x š x h: 8,2 x 13,7 

x 16 cm
 •  vnitřní rozměry v x š x h: 6,5 x 11,9 

x 12,7 cm
 •  objem: 0,98 l
 •  nosnost: 3 kg
 •  stohovací nosnost: 9 kg
 •  provozní teplota min./max.: 

-5/+30 °C
 •  barva: modrá, červená, žlutá, 

zelená, šedá
 •  balení: 1 ks
 •  integrovaný držák etiket

katal.číslo název barva

174125 Plastové boxy 
PP 8,2 x 13,7 x 
16 cm

Modrá

174126 Plastové boxy 
PP 8,2 x 13,7 x 
16 cm

Červená

174127 Plastové boxy 
PP 8,2 x 13,7 x 
16 cm

Žlutá

174128 Plastové boxy 
PP 8,2 x 13,7 x 
16 cm

Zelená

174129 Plastové boxy 
PP 8,2 x 13,7 x 
16 cm

Šedá

Plastové boxy PP 12,5 x 
15 x 23,5 cm

 •  Plastové boxy vyrobeny z vysoce 
jakostního polypropylenu. Odolné 
vůči olejům, pryskyřicím  
a zásadám. Boxy lze použít buď 
jako volně stojící, nebo  
stohovatelné.

 •  materiál: polypropylen
 •  vnější rozměry v x š x h: 12,5 x 15 x 

23,5 cm
 •  vnitřní rozměry v x š x h: 10,5 x 

11,9 x 18,9 cm
 •  objem: 2,36 l
 •  nosnost: 10 kg
 • stohovací nosnost: 40 kg
 • provozní teplota min./max.: 

-5/+30 °C
 • barva: modrá, červená, žlutá, 

zelená, šedá
 • balení: 1 ks
 • <integrovaný držák 

katal.číslo název barva

174016 Plastové boxy 
PP 12,5 x 15 x 
23,5 cm

 Modrá

174017 Plastové boxy 
PP 12,5 x 15 x 
23,5 cm

Červená

174018 Plastové boxy 
PP 12,5 x 15 x 
23,5 cm

Žlutá

174019 Plastové boxy 
PP 12,5 x 15 x 
23,5 cm

Zelená

42933 Lišta pro 
zavěšení 
plastových 
boxů

30

Horní odvíjecí tyč

 •  Určena pro odvíjení obalového materiálu
 •  Ocelová trubka průměru 25mm, tl. 2mm
 •  Standardně dodávána bez středících trnů
 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Max. nosnost 20kg

katal.číslo název rozměr

2037 Odvíjecí tyč ke stolku 1525 1400x25x2

2038 Odvíjecí tyč ke stolku 2000 1880x25x2

2039 Středící trny (2ks) dutinky 
45-55mm

2040 Středící trny (2ks) dutinky 
65-90mm

Pomocná odvíjecí tyč

 •  Usnadňuje proces balení
 •  Upevněná k vrchní částí pracovní desky

katal.číslo název rozměr

2046 Pomocná odvíjecí tyč Délka 1400

2047 Pomocná odvíjecí tyč Délka 1880

Boční odvíječ vertikální

 •  Určen pro odvíjení obalového materiálu  
o max- šířce 300mm

 •  Standardně dodávána bez středících trnů
 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Upevnění k rámu stolu
 •  Max. nosnost 10kg

katal.číslo název rozměr

2044 Boční odvíječ vertikální Výška 500

2039 Středící trny (2ks) dutinky 45-
55mm

Odvíječe, hrany a další příslušenství

09 www.mo-tools.cz



Boční odvíječ horizontální

 •  Určen pro odvíjení obalového materiálu  
o max- šířce 500mm

 •  Standardně dodávána bez středících trnů
 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Upevnění k rámu stolu
 •  Max. nosnost 10kg

katal.číslo název rozměr

2045 Boční odvíječ horizontální Šířka 540

2039 Středící trny (2ks) dutinky 
45-55mm

Zadní hrana

 •  Zamezuje propadávaní předmětů v zádní časti 
stolu

 •  Ocelový profil 40x30 mm
 •  Povrchová úprava – práškový lak

katal.číslo název rozměr

3001 Zadní hrana 1520 40x30x1520

3002 Zadní hrana 2000 40x30x2000

Boční hrany

 •  Zamezuje padání předmětu z pracovní plochy 
stolu

 •  Vyrobeno z ocelového plechu 
 •  upevňuje se k spodní straně desky
 •  Přesah nad desku 30 mm
 •  Povrchová úprava – práškový lak

katal.číslo název rozměr

3003 Boční hrana L Délka 
720mm

3004 Boční hrana P Délka 
720mm

Pracovní deska s kuličkami

 •  Usnadní manipulaci se zbožím
 •  Nosnost 200kg
 •  Počet kuličkových kladek na prac. desce 30ks

katal.číslo název rozměr

3006 Pracovní deska 
multiplex s kuličkami

1520x750x21

3007 Pracovní deska lamino 
s kuličkami

40x30x2000

3008 Pracovní deska buková 
spárovka s kuličkami

2000x800x27

3009 Pracovní deska lami-
no s kuličkami

2000x800x25

Energo kanál

 •  4 ks vestavných zásuvek na 230V
 •  jednofázovým jističem B 10A
 •  Rozměry: 100x135x1500
 •  Energetický kanál je možný přizpůsobit dle přání 

zákazníka

katal.číslo název rozměr

3060 Energokanál 100x135x1500

Zásuvkový panel

 •  Počet zásuvek 4
 •  Délka kabelu 1,8m
 •  Barva černa/  hliník

katal.číslo název rozměr

3005 Zásuvkový panel 255x44x44

Válečkový dopravník s nohama

 •  Dopravník z hliníkových profil
 •  Šířka dopravníku 700mm,  

délka 1000 – 2000mm
 •  Konstrukce práškově lakovaná

katal.číslo název rozměr

3013 Válečkový 
dopravník 
s nohama

1000-2000x700x840

Odvíječe, hrany a další příslušenství

Otočné kolo se šroubem a brzdou

 •  Možnost připevnit ke stolu případně odvíječi 
folie

 •  Průměr kola 50mm 
 •  Materiál: PP
 •  Barva: černá
 •  Balení 4ks
 •  Max. nosnost kola 50kg

katal.číslo název rozměr

4060 Otočné kolo se šrou-
bem a brzdou

d50
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Počítačové
příslušenství

Držák na 
notebook/tablet

 •  Ergonomické řešení pro umístění 
obrazovky

 •  Kompatibilní VESA 75x75
 •  Materiál ocel
 •  Nosnost 9kg

katal.
číslo

název rozměr

3011 Držák na 
notebook/
tablet

420x280x65

Držák na 
notebook/tablet

 •  Univerzální mechanický držák  
na monitor s úhlopříčkou  13“ – 27“ 

 •  Náklon 45°, natočení 90°
 •  Uchycení na hranu desky  stolu
 •  Držák podporuje standardy VESA 
 •  Materiál ocel
 •  Nosnost 8kg

katal.
číslo

název rozměr

3010 Držák na 
notebook/
tablet

75x75x100x100

Držák PC pod desku

 •  Zajistí dostatek místa na pracovní 
desce

 •  Vhodný pro počítače o výšce  
až 540mm a šířce max. 234mm

 •  Materiál ocel
 •  Nosnost 30kg
 •  Uchycení pod desku pomocí čtyř 

šroubů

katal.
číslo

název rozměr

3012 Držák PC pod 
stůl

420x280x65

Police na klavesnici

 •  Zajistí dostatek místa na pracovní 
desce

 •  Materiál ocel
 •  Nosnost 20kg
 •  Uchycení pod desku pomocí čtyř 

šroubů
 •  Rozměry 550x450x80 mm

katal.
číslo

název rozměr

3059 Police na 
klavesnici

 550x450x80
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Boční police horní

 •  Velikost odkládací plochy 500x500mm
 •  Materiál ocel
 •  Práškové lakování
 •  Nosnost 25kg

katal.číslo název rozměr

3014 Horní boční police 500x500mmx35

Drzak tiskarny pod pracovni desku

 •  Velikost odkládací plochy 450x500mm
 •  Materiál ocel
 •  Práškové lakování nebo pozink
 •  Nosnost 25kg

katal.číslo název rozměr

3053 drzak tiskarny pod 
pracovni  desku - lak

450x500mm

3054 drzak tiskarny pod 
pracovni  desku - pozink

Délka 1880

Lišta pro uchycení zásuvek pod 
stůl

 •  Určena pro upevnění zásuvek pod pracovní 
desku stolu 

 •  Povrchová úprava:  práškový lak v barvě  
konstrukce, nebo pozink

 •  Max. nosnost 50kg

katal.číslo název rozměr

3055 Lišta pro uchycení 
zásuvek  - lak

1400x95

3056 Lišta pro uchycení 
zásuvek - pozink

1400x95

3057 Lišta pro uchycení 
zásuvek - lak

1880x95

3058 Lišta pro uchycení 
zásuvek  - pozink

1880x95

Počítačové příslušenství

Zásuvkový panel

 •  Počet zásuvek 4
 •  Délka kabelu 1,8m
 •  Barva černa/  hliník

katal.číslo název rozměr

3005 Zásuvkový panel 255x44x44
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Variabilní 
příslušenství 
pod pracovní 
desku

Zásobník dlouhý

 •  Odkladová plocha umístěná pod stolem
 •  Připevněná k pracovní desce a k základní 

kostrukci
 •  2 možnosti povrchové úpravy – práškový lak  

v barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Materiál ocel
 •   Nostnost 20 kg

katal.číslo název rozměr

3015 Zásobník dlouhý- 
lak

1324x350x130

3016 Zásobník dlouhý- 
pozink

1324x350x130

3017 Zásobník dlouhý- 
lak

1800x350x130

3018 Zásobník dlouhý- 
pozink

1800x350x130

Zásobník krátký

 •  Odkladová plocha umístěná pod stolem
 •  Připevněná k pracovní desce a k základní 

kostrukci
 •  2 možnosti povrchové úpravy – práškový lak  

v barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Materiál ocel
 •  Nostnost 20 kg

katal.číslo název rozměr

3019 Zásobník krátký- lak 550x350x130

3020 Zásobník krátký- pozink 550x350x130

Plastové boxy PP12,5x15x23,5 cm

 •  Plastové boxy vyrobeny z vysoce jakostního  
polypropylenu. Odolné vůči olejům,  
pryskyřicím a zásadám. Boxy lze použít buď jako 
volně stojící, nebo stohovatelné.

 •  materiál: polypropylen
 •  vnější rozměry v x š x h: 12,5 x 15 x 23,5 cm
 •  vnitřní rozměry v x š x h: 10,5 x 11,9 x 18,9 cm
 •  objem: 2,36 l
 •  nosnost: 10 kg
 •  stohovací nosnost: 40 kg
 •  provozní teplota min./max.: -5/+30 °C
 •  barva: modrá, červená, žlutá, zelená, šedá
 •  balení: 1 ks
 •  integrovaný držák 

katal.číslo název barva

174016 Plastové boxy PP 12,5 x 
15 x 23,5 cm

 Modrá

174017 Plastové boxy PP 12,5 x 
15 x 23,5 cm

Červená

174018 Plastové boxy PP 12,5 x 
15 x 23,5 cm

Žlutá

174019 Plastové boxy PP 12,5 x 
15 x 23,5 cm

Zelená

174020 Plastové boxy PP 12,5 x 
15 x 23,5 cm

Šedá
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Závěsný kontejner – 1 zásuvka

 •  Závěsný kontejner pod stů
 •  Materiál ocelový plech 0,7-2mm
 •  Povrchová úprava – práškové lakování
 •  Uzamykatelný cylindrickým zámkem na klíč
 •  Nosnost 40kg

katal.číslo název rozměr

315206 závěsný kontejner mod-
rá/šedivá

260x510x590

315207 závěsný kontejner 
červerná/černá

260x510x590

Zásuvkový kontejner – 5 zásuvek

 •  Materiál ocelový plech 0,7-2mm
 •  Povrchová úprava – práškové lakování
 •  Uzamykatelný cylindrickým zámkem na klíč
 •  Nosnost 40kg

katal.číslo název rozměr

315210 zásuvkový kontejner 
modrá/šedivá

800x510x590

315211 zásuvkový kontejner 
červerná/černá

800x510x590

Závěsný kontejner - skříň

 •  Závěsný kontejner pod stůl
 •  Materiál ocelový plech 0,7-2mm
 •  Povrchová úprava – práškové lakování
 •  Uzamykatelný cylindrickým zámkem na klíč
 •  Nosnost 40kg

katal.číslo název rozměr

315204 závěsný kontejner mod-
rá/šedivá

470x510x590

315205 závěsný kontejner 
červerná/černá

470x510x590

Skříňový kontejner

 •  Materiál ocelový plech 0,7-2mm
 •  Povrchová úprava – práškové lakování
 •  Uzamykatelný cylindrickým zámkem na klíč
 •  Nosnost 40kg

katal.číslo název rozměr

315212 skříňový kontejner 
modrá/šedivá

800x510x590

315213 skříňový kontejner 
červerná/černá

800x510x590

Závěsný kontejner – 3 zásuvky

 •  Závěsný kontejner pod stůl
 •  Materiál ocelový plech 0,7-2mm
 •  Povrchová úprava – práškové lakování
 •  Uzamykatelný cylindrickým zámkem na klíč
 •  Nosnost 40kg

katal.číslo název rozměr

315208 závěsný kontejner mod-
rá/šedivá

470x510x590

315209 závěsný kontejner 
červerná/černá

470x510x590
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Pořadač obalového materiálu

 •  Rám pořadače je z ocelového plechu s drátovými 
oddělovači

 •  Standardní balení – 5ks oddělovačů
 •  Možnost nastavení mezer po 200mm
 •  povrchová úpravy: práškový lak v barvě  

konstrukce
 •  Max. nosnost 30kg

katal.číslo název rozměr

3052 Pořadač obalového 
materiálu

1300x300x400

Držák odpadkového koše 
s plastovým košem

 •  Ddržák z ocelového plechu připevněn k základní 
konstrukci stolu

 •  2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak  
v barvě konstrukce, nebo pozink

 •  Objem koše 20l

katal.číslo název rozměr

3031 Držák + plastový koš 
– lak

20l

Boční police

 •  Ddržák boční police z ocelového plechu
 •  Povrchová úprava – práškové lakování v barvě 

konstrukce
 •  Výškově stavitelná pozice pomocí šroubů

katal.číslo název rozměr

3032 Boční police – lak, 
multiplex

400x750

3033 Boční police – lak, lamino 400x750

3034 Boční police – lak, buk. 
spárovka

400x750

Stolek 

 •  Stolek z ocelových profilů 40x40x2
 •  Povrchová úprava – práškové lakování v barvě 

konstrukce
 •  Pevná výška stolu s vyrovnáním pomocí  

stavitelných nohou

katal.číslo název rozměr

3035 Stolek– lak, multiplex 750x750x650

3036 Stolek – lak, lamino 750x750x650

3037 Stolek – lak, buk. 
spárovka

750x750x650

Spodní police

 •  Police z ocelového plechu
 •  Přichycená dvěma šrouby k základní konstrukci
 •  2 možnosti povrchové úpravy: práškový lak v 

barvě konstrukce, nebo pozink
 •  Max. nosnost 40kg

katal.číslo název rozměr

3038 spodní police - lak  1400x350

3039 spodní police - pozink 1400x350

3040 spodní police - lak 1400x630

3041 spodní police - pozink 1400x630

Spodní odvíjecí tyč

 •  Určena pro odvíjení obalového materiálu
 •  Ocelová trubka průměru 25mm, tl. 2mm
 •  Standardně dodávána bez středících trnů
 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Max. nosnost 20kg

katal.číslo název rozměr

3047 Odvíjecí tyč ke stolku 
1525

1400x25x2

3048 Odvíjecí tyč ke stolku 
2000

1880x25x2

3049 Středící kříž (2ks) 1400x630

Spodní široká police

 •  Police z materiálu shodného s pracovní deskou
 •  Max. nosnost 40kg

katal.číslo název rozměr

3042 Spodní široká police – 
multiplex

1400x570

3043 Spodní široká police – 
lamino

1400x570

3044 Spodní široká police – 
buk. spárovka

1800x570

3045 Spodní široká police - 
lamino

1800x570

Přídržná lišta pro obalový 
materiál

 •  Usnadňuje proces balení
 •  Upevněná k nohám konstrukce 

katal.číslo název rozměr

3050 Přídržná lišta Délka 1400

3051 Přídržná lišta Délka 1880

Spojník pro zvýšení nosnosti 
spodní police

 •  Spojník z ocelových profilů 40x40x2 mm
 •  Povrchová úprava práškovým lakováním v barvě 

konstrukce
 •  Max. zatížení desky 100kg

katal.číslo název rozměr

3046 Spojník 1400

3047 Spojník 1800
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Nožní opěrka I.

 •  Opěrka pod nohy napomáhá správnému držení 
těla při sezení a snižuje napětí a únavu zad, 
nohou a krční páteře.

 •  Nastavení výšky opěrné plochy ve čtyřech 
krocích od 60 do 145 mm.

 •  Nastavení úhlu sklonu opěrné plochy tlakem 
nohou.

 •  Opěrná plocha z plastu s masážními  
a protiskluzovými proužky.

 •  Kovový rám opěrky opatřen gumovými  
protiskluzovými patkami pro vysokou stabilitu.

 •  Rozměry opěrné plochy v x š x h - 25 x 278 x 88 
mm.

katal.číslo název rozměr

150809 Nožní opěrka I. 25 x 278 x 88

Masážní nožní opěrka

 •  Opěrka pod nohy se strukturovaným povrchem 
pro masáž nohou. 

 •  Nastavitelná ve třech různých výškách: 9, 12 a 15 
cm.

 •  Spodní strana opěrky je pokryta protiskluzovým 
materiálem, který zajišťuje stabilitu podnožky.

katal.číslo název rozměr

150810 Masážní nožní opěrka 450x330

Nožní opěrka II.

 •  Opěrka pod nohy pro použití při práci v kanceláři 
nebo doma, kde snižuje napětí a únavu nohou, 
zad a krku.

 •  Sklon podnožky je určován tlakem nohou a je 
nastavitelný do čtyř výškových úrovní po 30 mm 
(60 - 90 - 120 - 150 mm).

 •  Protiskluzové nožky z gumy.
 •  Podnožka má výklopnou konstrukci. 
 •  Změna sklonu opěrné plochy tlakem nohou.

katal.číslo název rozměr

165125 Nožní opěrka II. 345x335

Zvýšená pracovní 
stolička s kluzáky

 •  Vyvýšené pracovní stoličky s 
omyvatelným sedákem  
ze syntetické kůže a opěrným  
kovovým kruhem pro větší 
pohodlí. Stolička je z důvodu větší 
stability vybavena plastovými 
kluzáky.

 •  barva sedáku: černá, modrá
 •  barva konstrukce: černá
 •  materiál sedáku: syntetická kůže
 •  materiál kříže: plast
 •  nosnost: 100 kg
 •  rozměry v x š x h: 52 - 78,5 x 64,5 x 

64,5 cm
 •  rozměry sedáku š x h: 36 x 36 cm
 •  výška sedáku: 52 - 78,5 cm
 •  opěrka nohou: ano
 • typ opěrky nohou: pevné
 •  odolnost: standardní (50 000 

cyklů)
 •  dodáváno v rozloženém stavu, 

plynový píst

katal.číslo název barva

1026187 Zvýšená 
pracovní stolička 
s kluzáky

černá

1026188 Zvýšená
pracovní stolička 
s kluzáky

modrá

Pracovní stoličky 
s kolečky 

 •  Pracovní stoličky s omyvatelným 
povrchem ze syntetické kůže. 
Plynový píst umožňuje plynulé 
nastavení výšky sedáku. Stolička 
má kovovou základnu  
s plastovými kryty.

 •  barva sedáku: černá, modrá
 •  barva konstrukce: černá
 •  materiál sedáku: syntetická kůže
 •  materiál kříže: plast
 •  nosnost: 100 kg
 •  rozměry v x š x h: 39,5 - 53 x 64,5 x 

64,5 cm
 •  rozměry sedáku š x h: 36 x 36 cm
 •  výška sedáku: 39,5 x 53 cm
 •  područky: ne
 •  opěrka nohou: ne
 •  odolnost: standardní (50 000 

cyklů)
 •  dodáváno v rozloženém stavu, 

plynový píst

katal.číslo název barva

1026185 Pracovní 
stoličky s 
kolečky 

černá

1026186 Pracovní 
stoličky s 
kolečky 

modrá

Pracovní židle s kolečky 

 • Sedák a opěrák této pracovní židle 
je vyroben z měkkého  
polyuretanu, který umožňu-
je snadné čištění i dezinfekci 
běžnými prostředky. Materiál 
je odolný prachu, chemikáliím, 
olejům i mechanickému poškození 
v běžném provozu. Vhodná jako 
průmyslová židle nebo dílenská 
židle. Nastavení výšky sedu za  
pomocí plynového pístu. Pevná 
záda zaručuje opěrka bez  
možnosti nastavení. Nosný kříž 
z pružného plastu v černé barvě 
s tvrdými kolečky pro měkké 
povrchy.

 •  barva sedáku: černá
 •  barva opěradla: černá
 •  barva konstrukce: černá
 •  materiál sedáku: polyuretanová 

pěna
 •  materiál opěradla: polyuretanová 

pěna
 •  materiál kříže: plast
 •  nosnost: 110 kg
 •  rozměry v x š x h: 96 x 60 x 60 cm
 •  rozměry sedáku š x h: 45,5 x 42,5 

cm
 •  výška sedáku: 40 - 52 cm
 •  výška opěradla: 30,5 cm
 •  hmotnost: 9,5 kg
 •  dodáváno v rozloženém stavu, 

plynový píst

katal.číslo název barva

1650799 Pracovní židle 
s kolečky

černá

Zvýšená pracovní židle 
s kluzáky

 •  Sedák a opěrák této pracovní židle 
je vyroben z měkkého  
polyuretanu, který 
 umožňuje snadné čištění  
i dezinfekci běžnými prostředky. 
Materiál je odolný prachu,  
chemikáliím, olejům i mechanické-
mu poškození v běžném provozu. 
Vhodná jako průmyslová židle 
nebo dílenská židle. Nastavení 
výšky sedu za pomocí  
plynového pístu. Pevná záda 
zaručuje opěrka bez možnosti 
nastavení. Nosný kříž z pružného 
plastu v černé barvě s tvrdými 
kolečky pro měkké povrchy.

 •  barva sedáku: černá
 •  barva opěradla: černá
 •  barva konstrukce: černá
 •  materiál sedáku: polyuretanová 

pěna
 •  materiál opěradla: polyuretanová 

pěna
 •  materiál kříže: plast
 •  nosnost: 110 kg
 •  rozměry v x š x h: 96 x 60 x 60 cm
 •  rozměry sedáku š x h: 45,5 x 42,5 

cm
 •  výška sedáku: 40 - 52 cm
 •  výška opěradla: 30,5 cm
 •  hmotnost: 9,5 kg
 •  dodáváno v rozloženém stavu, 

plynový píst

katal.číslo název barva

1650800 Zvýšená 
pracovní židle 
s kluzáky

černá
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Protiúnavová průmyslová  
rohož, 120 x 90 cm

 •  Protiúnavová rohož určená do suchého bezole-
jového průmyslového prostředí. Snižuje bolest 
kloubů a páteře při delším stání. Bublinový 
povrch stimuluje po dobu stání krevní oběh  
v chodidlech a následně v celém těle, čímž  
snižuje únavu a zvyšuje koncentraci.

 •  rozměry d x š: 120 x 90 cm
 •  výška: 1,2 cm
 •  materiál: kaučuková směs
 •  odolnost proti oděru: střední (500 - 1 000 lidí za 

den)
 •  protiskluzová: ano
 •  barva: černá
 •  použitelné v prostředí: suché
 •  použití: interiér
 •  hmotnost: 7,5 kg
 •  balení: 1 ks
 •  náběhová hrana, protiskluzová spodní strana

katal.číslo název rozměr

1171005 Protiúnavová průmyslo-
vá rohož

1200x900x12

Protiúnavová průmyslová rohož  
s granulovaným povrchem, šířka 
60 cm, metrážová 

 •  Protiúnavové ergonomické rohože  
s granulovaným povrchem vhodné do středně 
náročných provozů v suchém prostředí.

 •  Jsou vyrobeny z mikro-celulárního vinylu (PVC 
s miliony vzduchových bublinek) pro zvýšení 
komfortu při práci.

 •  Hrany rohoží jsou zkosené pro zamezení  
zakopávání.

 •  Rohože splňují protiskluzovou  
(DIN51130 R10 a BGR181) a protipožární normu 
(NFPA 101 třída II).

 •  Splňují podmínky REACH - neobsahují toxické 
látky DOP a DMF.

 •  Snadné čištění a bezpečný pohyb všemi směry 
díky granulovanému povrchu. 

 •  DIN 51130 R10: Norma stanovuje protiskluznost 
pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným 
nebezpečím uklouznutí. Protiskluznost se zkouší 
na nakloněné rovině. Třída R10 definuje  
uklouznutí na nakloněné  
v rozmezí od 10 ° do 19 °.

 •  NFPA Safety Code 101, třída II: Tento zákon 
definuje možnosti nebezpečí požáru a jiných 
rizik v prostorech, kde se pohybují lidé. Třída II 
zahrnuje podlahové krytiny uvnitř budov, které 
splňují výši hořlavosti v rozmezí 0.22 W/cm2 - 
0.45 W/cm2.

katal.číslo název rozměr

995311 Protiúnavová průmyslo-
vá rohož s granulovaným 
povrchem, šířka 60 cm, 
metrážová 

Délka role 
18m

Rohožky

16



Řezačky 
stolní, nástěnné 
a stojanové

Stolní řezačka

 •  Určená k řezání fólie, nebo papíru  
o max. šířce: 300, 500, 1000 mm

 •  Řezací mechanismus pozůstává z plastové  
kazety ve které je uložený břit. 

 •  Jednoduchá výměna břitu.
 •  Lze připevnit k desce stolu pomocí šroubů. 

Spojovací materiál není součástí řezačky.

katal.číslo název rozměr

3101 Stolní řezačka 500x100

3102 Stolní řezačka 700x100

3103 Stolní řezačka 1200x100

Stolní řezačka s odvíječem

 •  Určená k řezání fólie, nebo papíru  
o max. šířce: 300, 500, 1000 mm

 •  Řezací mechanismus pozůstává 
z plastové kazety ve které je uložený břit. 

 •  Jednoduchá výměna břitu.
 •  Středící trny součástí řezačky
 •   Lze připevnit k desce stolu pomocí šroubů. 

Spojovací materiál není součástí řezačky.

katal.číslo název rozměr

3105 Stolní řezačka s odvíječem 450x330

3106 Stolní řezačka s odvíječem 150x810

3107 Stolní řezačka s odvíječem 150x810

Nástěnná řezačka s odvíječem

 •  Určená k řezání fólie, nebo papíru  
o max. šířce: 300, 500, 1000 mm

 •  Řezací mechanismus pozůstává  
z plastové kazety ve které je uložený břit. 

 •  Jednoduchá výměna břitu.
 •  Středící trny součástí řezačky
 • Lze připevnit na zeď pomocí šroubů. Spojovací 

materiál není součástí řezačky.

katal.číslo název rozměr

3110 Nástěnná řezačka 
s odvíječem

500x100

3111 Nástěnná řezačka 
s odvíječem

700x100

3112 Nástěnná řezačka 
s odvíječem

1200x100
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Odvíječ fólie

 •  Určena pro odvíjení bublinkové 
fólie, pěnové fólie (miralon), 
 strečové fólie a papíru v max. šíř-
kách: 500, 1000, 1500, 2000mm

 •  Ocelová konstrukce
 •  Možnost výškového nastavení 

odvíjeného materiálu
 •  Dodávaný v nesmontovaném sta-

vu včetně spojovacího materiálu a 
středících trnů

 •  Povrchová úprava – práškový lak
 • Max. nosnost stojanu 50kg

katal.
číslo

název rozměr

4001 Odvíječ 
folie 500

800x800x1200

4002 Odvíječ 
folie 1000

1300x800x1200

4003 Odvíječ 
folie 1500 

1800x800x1200

4004 Odvíječ 
folie 2000

2300x800x1200

Odvíječ fólie dvojitý

 •  Určena pro odvíjení bublinkové 
fólie, pěnové fólie (miralon),  
strečové fólie a papíru v max. šíř-
kách: 500, 1000, 1500, 2000mm

 •  Ocelová konstrukce
 •  Možnost výškového nastavení 

odvíjeného materiálu
 •  Dodávaný v nesmontovaném sta-

vu včetně spojovacího materiálu a 
středících trnů

 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Max. nosnost stojanu 50kg

katal.
číslo

název rozměr

4005 Odvíječ 
folie 500

800x800x1600

4006 Odvíječ 
folie 1000

1300x800x1600

4007 Odvíječ 
folie 1500 

1800x800x1600

4008 Odvíječ 
folie 2000

2300x800x1600

Odvíječ fólie s řezačkou

 •  Určena pro odvíjení a řezání 
bublinkové fólie, pěnové fólie 
(miralon), strečové fólie a papíru 
v max. šířkách: 500, 1000, 1500, 
2000mm

 •  Ocelová konstrukce
 •  Možnost výškového nastavení 

odvíjeného materiálu i řezačky
 •  Dodávaný v nesmontovaném  

stavu včetně spojovacího  
materiálu a středících trnů

 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Max. nosnost stojanu 50kg

katal.
číslo

název rozměr

4009 Odvíječ 
folie 500

800x800x1200

4010 Odvíječ 
folie 1000

1300x800x1200

4011 Odvíječ 
folie 1500 

1800x800x1200

4012 Odvíječ 
folie 2000

2300x800x1200

Odvíječ fólie dvojitý  
s řezačkou

 •  Určena pro odvíjení a řezání 
bublinkové fólie, pěnové fólie 
(miralon), strečové fólie a papíru 
v max. šířkách: 500, 1000, 1500, 
2000mm

 •  Ocelová konstrukce
 •  Možnost výškového nastavení 

odvíjeného materiálu i řezačky
 •  Dodávaný v nesmontovaném  

stavu včetně spojovacího  
materiálu a středících trnů

 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Max. nosnost stojanu 50kg

katal.
číslo

název rozměr

4013 Odvíječ 
folie 500

800x800x1600

4014 Odvíječ 
folie 1000

1300x800x1600

4015 Odvíječ 
folie 1500 

1800x800x1600

4016 Odvíječ 
folie 2000

2300x800x1600

Odvíječ fólie dvojitý  s řezačkami

 •  Určena pro odvíjení a řezání bublinkové fólie, 
pěnové fólie (miralon), strečové fólie a papíru  
v max. šířkách: 500, 1000, 1500, 2000mm

 •  Ocelová konstrukce
 •  Možnost výškového nastavení odvíjeného mate-

riálu i řezačky
 •  Dodávaný v nesmontovaném stavu včetně 

spojovacího materiálu a středících trnů
 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Max. nosnost stojanu 50kg

katal.číslo název rozměr

4017 Odvíječ folie 300 500x100

4018 Odvíječ folie 500 700x100

4019 Odvíječ folie 1000 1200x100

4020 Odvíječ folie 2000 3103

Závěsná lišta k odvíječům

 •  Určena pro zavěšení KLT boxů, držáku
 •  Povrchová úprava – práškový lak
 •  Max. nosnost 50kg

katal.číslo název rozměr

4050 Závěsná lišta k odví-
ječům

800x95

4051 Závěsná lišta k odví-
ječům

1300x95

4052 Závěsná lišta k odví-
ječům

1800x95

4053 Závěsná lišta k odví-
ječům

2300x95

Otočné kolo se šroubem a brzdou

 •  Možnost připevnit ke stolu případně odvíječi 
folie

 •  Průměr kola 50mm 
 •  Materiál: PP
 •  Barva: černá
 •  Balení 4ks
 •  Max. nosnost kola 50kg

katal.číslo název rozměr

4060 Otočné kolo se šroubem 
a brzdou

d 50

Odvíječe
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