
AKCE - VYBAVENÍ LAKOVNY

ZA KAŽDÝCH 5.000,- NÁKUPU POLOŽEK V AKCI
MONTÁŽNÍ STOLIČKA ZDARMA

MONTÁŽNÍ STOLIČKA
Dílenská otočná stolička na pěti kolečkách, s
pneumatickým nastavením výšky 38 - 50 cm, se
spodní policí pro odkládání nástrojů a montážních
dílů. Otočné a polstrované sedátko průměru 30
cm, hmotnost 5,3 kg, nosnost 120 kg.

OTOČNÝ LAKÝRNICKÝ STOJAN
Lakýrnický stojan s prodloužením pro
karosářské díly s možností otočení o 360°,
vybavený šesti univerzálními háky a dvěma
podpěrami pro jisté pevné upevnění
lakovaných dílů, které stabilně, a dále kolečky
pro snadné přesouvání v lakovně nebo kabině.
2200 x 810 x 1050 mm, 22 kg.

UNIVERZÁLNÍ LAKÝRNICKÝ STOJAN
Lakýrnický stojan pro univerzální
použití v lakovně, středový kloub
pro nastavení výšky, dvě
stavitelné podpory pro nárazníky.
1270 x 600, 8 kg.

STOJAN PRO 3 ROLE MASKOVACÍCH PAPÍRŮ

VOZÍK PRO KAROSÁŘSKÉ DÍLY
Vozík pro ukládání karosářských a dalších
demontovaných dílů a vybavení vozidel pro
udržení pořádku na pracovišti. Pojezdová
kolečka, stabilní konstrukce, nastavitelná
výška police a držáků, pěnový profil pro
ochranu dílů, maximální nosnost 150 kg. 900
x 600 x 1900 mm, 41 kg.

Pojezdový stojan pro 3 role maskovacích
papírů šíře 30, 60 a 90 cm, vybavený
držáky maskovacích pásek pro společné
odvíjení a nalepování a příložníky pro
snadné a přesné utržení požadované délky
papíru. 1500 x 620 x 1100 mm, 12 kg.

HORIZONTÁLNÍ STOJAN PRO 3 ROLE
MASKOVACÍCH PAPÍRŮ
Stojan pro horizontální umístění 3 rolí
maskovacích papírů šíře 30, 60 a 90 cm,
vybavený držáky maskovacích pásek pro
společné odvíjení a nalepovaní a příložníky
pro snadné a přesné utržení požadované
délky papíru. 1200 x 620 x 1140 mm, 23 kg.

UNIVERZÁLNÍ UKLÁDACÍ VOZÍK
Robustní, ocelový dílenský vozík určený
pro skladování a přepravu nástrojů, nářadí
a různého vybavení, práškově lakovaný,
vybaven třemi policemi s gumovými
rohožemi, pogumovanými koly s brzdami,
vysoká nosnost až 300 kg. 800 x 390 x
835 mm, 22 kg.

PRACOVNÍ LAKÝRNICKÝ STŮL
Lakýrnický stůl s možností napojení na odsávání
výparů, vyrobený z nerezové oceli, s konektorem
pro připojení tlakového vzduchu, 3 háčky pro
zavěšení stříkacích pistolí, odtokovým kohoutem
pro vypouštění kalů barev nebo znečištěných
ředidel, spodní police pro ukládání lakýrnického
materiálu. 560 x 1180 x 960 mm.

STOJAN NA NÁRAZNÍKY
Mobilní stojan na nárazníky,
spojlery a velké plastové díly
pro jejich bezpečné uložení.
1200 x 1200 x 2400 mm, 26 kg.

MOBILNÍ PRACOVNÍ STŮL
Mobilní pracovní stůl pro lehké
práce, stabilní konstrukce, vybaven
kolečky s brzdou, pracovní deska i
police chráněny 3 mm silnou
gumou. 1350 x 760 x 900 mm.
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