WORK

VARI

CLASSIC

”Klasická sestava, stabilní konstrukce, mnoho variant”.
Hlavní znaky:
●
●
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●
●
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●
●
●
●
●
●
●

Lehká konstrukce
Moderní ergonomický design
Volitelné antistatické provedení
Výškově stavitelná pracovní plocha
Pevné a stabilní police
Prostorná pracovní plocha
Jednoduchý zdroj napájení
Možno použít přístrojovou nástavbu
Odolné a kvalitní materiály
Jednoduchá kompletace
Standardní šíře stolu:
1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Výška stolní desky 740 mm - 1040 mm
Výška nosníku polic 475 a 875 mm
Výkonné, nastavitelné LED svítidlo

Stůl VariWORK typ CLASSIC

Pracovní stoly VariWORK CLASSIC 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 výškově nastavitelná kovová
podnož, která nese desku stolu a v zadní části k ní může být
připevněna konstrukce pro zavěšení polic. 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
odolnými hranami. Hrany jsou vyrobeny z plastu ABS o síle
2mm a jsou lepeny polyuretanovým lepidlem. Rozměry
pracovní desky stolu jsou dány konkrétní sestavou v šířkách
1200, 1500, 1600, 1800 a 2000 mm, hloubkou 800 mm.
Stoly VariWORK CLASSIC mohou být doplněny o police,
držáky nářadí, boxy na drobný materiál, závěsem pro elektrické
montážní nářadí a svítidlem.
Stoly VariWORK Classic lze doplnit o estetickou lištu z Al profilu
s jednoduchým systémem elektrických zásuvek 230V AC,
případně i přístrojovou nástavbou (pouze na desku stolu).
Stoly typu VariWORK CLASSIC charakterizuje jednoduchá,
robustní konstrukce. Samozřejmostí jsou rektifikační šrouby
pro seřízení stolu do roviny. Tyto stoly nejsou určeny pro
montáž zavěšených nástaveb, ale jsou vhodné pro 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. Úložný prostor navíc
vyřeší zásuvkové kontejnery.

Stůl VariWORK typ CLASSIC
Detail provedení napájecí lišty s
jističem, zásuvkami 230V a vypínačem
svítidla.
Pod policí je vidět výkonné LED svítidlo
(2500 lx).
Svítidlo lze do požadovaného úhlu nastavovat pootočením kolem vodorovné
osy.
Svítidlo je vybaveno elektronickým
stmívačem se senzorovým ovládáním.

Základní sestava stolu VariWork
CLASSIC bez nástavby, polic a
napájecí lišty

