
Stół wulkanizatorski roboczy warsztatowy

Stół wulkanizatorski to praktyczny i uniwersalny  mebel, który będzie idealnym rozwiązaniem dla

każdego wulkanizatora. Wyposażony jest w dwie półki na narzędzia, nadstawkę górną umożliwiajacą

zamontowanie w nim świetlówki, blat z dużą powierzchnią roboczą oraz dwie pólki w dolnej części

stołu. Mebel świetnie sprawdzi się do przechowywania wszelkich materiałów naprawczych i narzędzi

oraz akcesoriów warsztatowych.

Dzięki niemu w łatwy sposób utrzymasz porządek w warsztacie oraz znacznie ułatwisz sobie pracę,

gdyż wszystkie narzędzia i materiały naprawcze będą łatwo dostępne i dobrze widoczne.

Podręczne, szerokie i głębokie półki pod blatem pozwalają na przechowywanie większych sprzętów, a

także walizek z narzędziami, jak i wszystkich innych potrzebnych rzeczy.

Stół umożliwia utrzymanie w należytym porządku narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania

napraw. Solidne wykonanie oraz konstrukcja pozwolą cieszyć się długim użytkowaniem mela.  Możesz

mieć pewność, że narzędzia i materiały w końcu znajdą się na swoim miejscu.
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Po lewej stronie blatu umieszczony jest praktyczny uchwyt, pozwalajacy na uporządkowanie

przewodów (elektrycznych, pneumatycznych itp).

Zalety:

konstrukcja stołu wykonana z kształtowników stalowych

wszystkie elementy stołu malowane proszkowo

szeroki blat

podręczne pólki

możliwość zamontowania oświetlenia

dopasowana wysokość

ergonomiczny blat

wymiary 205x150x70 cm

wysokości robocza 75 cm.

Dane techniczne

wymiary: 205x150x70

wysokość robocza 75 cm

waga:  115 kg
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