
Hlavní znaky:

● Lehká konstrukce

● Moderní ergonomický design
● Volitelné antistatické provedení 
● Ergonomické provedení

●

Prostorná pracovní plocha

●

Jednoduchý zdroj napájení

● Čtyři různé šíře stolu:

●

● Odolné a kvalitní materiály
● Jednoduchá kompletace

VARIWORK ECONOMY

Stůl VariWORK typ ECONOMY

Základní verze stolu. 

● 1200, 1400, 1600 a 1800 mm
● Výška stolní desky 730 +/- 15 mm

Možno použít přístrojovou nástavbu

Stůl VariWORK typ ECONOMY

Provedení s přístrojovou nástavbou
umístěnou na desce stolu.

Pracovní stoly VariWORK ECONOMY jsou primárně určeny 
pro vybavení výrobních, či opravárenských pracovišť. 
Základní charakteristickou vlastností stolu VariWORK je volná 
pracovní plocha stolu, umístěná na dostatečně robustní, 
stabilní konstrukci. Stoly jsou koncipovány jako samostatně 
stojící. Základní sestavu tvoří pevná kovová podnož, která 
nese desku stolu. Pod stolní deskou je umístěn kabelový kanál 
pro jednoduché rozvody elektřiny a datové kabely. Nohy jsou 
vybavené občními odnímatelnými panely a průchodkami pro 
skryté umístění elektrických rozvodů.  Kovová konstrukce je 
opatřena práškovou vypalovací barvou Comaxit a galvanickým 
zinkem. Pracovní deska stolu je vyrobena z odolného HPL, 
nebo antistatického laminátu tloušťky 25 mm s ergonomickou 
přední hranou. Hrany jsou vyrobeny z plastu ABS o síle 2mm. 
Rozměry pracovní desky stolu jsou dány konkrétní sestavou v 
šířkách 1200, 1400, 1600  a 1800 mm a hloubkou 800 mm.  
Stoly VariWORK ECONOMY mohou být doplněny o funkční 
lištu z Al profilu s jednoduchým systémem elektrických zásuvek 
230 V AC, případně i přístrojovou nástavbou (pouze na desce 
stolu).
Svým charakterem jsou předurčené pro elektronickou výrobu, 
opravárenství, nebo jemnou mechaniku.

Stoly typu VariWORK ECONOMY mají pevně danou výšku 
pracovní plochy. Představují jednoduchou robustní a přitom 
elegantní konstrukci nohou ve tvaru písmene „L”, připomínající 
stoly VarioLAB+. Samozřejmostí jsou rektifikační šrouby pro 
seřízení roviny. Doplňková výbavu tvoří především zásuvkové 
kontejnery. Tyto stoly nejsou určeny pro montáž zavěšených 
nástaveb a dalších doplňků, ale jsou dostatečně robustní pro 
případné umístění menší přístrojové nástavby s některými 
vybranými moduly VarioLAB+. V takovém případě je vždy 
součástí elektrické výbavy modul s hlavním jističem, 
proudovým chrániče a tlačítkem TOTAL STOP a kontrolkami.

                  ”Elegantní, praktický a ekonomický”.   
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