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Stůl využívá běžnou stolovou konstrukci 
z hliníkových profilů se skládací podnoží 
nebo výškově stavitelnou podnož. Jako 
pracovní deska je použit bukový multi-
plex o rozměrech 120x74 cm. Plocha 
desky je profrézována několika příčný-
mi průchozími drážkami slou žícími pro 
kotvení upínacích excentrů, jimiž se 
k desce upevňují různé funkční prvky. 
Mezi ně patří i podpěrné trámce o délce 
120 cm zhotovené z hliníkových profi-
lů, k nimž jsou přišroubovány výměnné 
multiplexové latě. Na horní ploše latí 

Německý výrobce zařízení pro ruční opracování materiálu představil univerzální vysoce flexibilní 
pracovní stůl pro práci zejména s plošnými materiály od překližek a spárovek přes laminované 
a laminátové desky až po plexisklo apod. Materiál stačí pouze položit a bez jakékoliv další fixace 
opracovávat všemi běžnými způsoby (řezání, frézování, vrtání, šroubování atd.). Stůl je vhodný do 
dílny i na stavbu např. pro kompletaci nábytkových dílců, montáž nábytku, zárubní a dveří, délkovou 
úpravu podlahových dílců či stěnových obkladů aj.

Pro ruční opracování materiálu 
bez nutnosti jeho fixace
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Přenosný pracovní stůl s podpěrnými trámci

Trámce lze vzájemně spojovat a pracovní plochu tak přizpůsobit velikosti opracovávaného dílce
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jsou nalepeny cca 10 mm silné pásy 
měkké pryžové pěny s vysoce adhe-
zivními vlastnostmi a protismykovým 
účinkem. (Jedná se o podobný mate-
riál, jakým jsou opatřeny protiskluzové 
podložky, prodávané např. v hobby 
marketech či řemeslných prodejnách.) 
Tento protiskluzový efekt je tak silný, 
že položené dílce není nutné při běž-
ném opracovávání dodatečně fixovat. 
Uživatelskou výhodou latí je také jejich 
snadná výměna. Materiál je tedy možné 
přímo na podložkách řezat, přičemž za-
říznutí do podložky nevadí a nesnižuje 
její funkci. Jsou-li časem silně poško-
zené, vymění se za nové.

Samotné trámce jsou velmi univerzál-
ním prvkem. Díky podélným T-drážkám 
se dají spojovat i vzájemně mezi sebou, 
takže jejich různou kombinací lze plo-
chu pracovního stolu různě zvětšovat 
a přizpůsobovat konkrétní práci či opra-
covávanému materiálu.

Hlavním funkčním prvkem systému je výměnná multiplexová lať opatřená na horní 
straně vysoce adhezivní měkkou pryžovou pěnou

Podpěrné trámce lze prostřednictvím speciálního adaptéru připevnit na přepravní box (Systainer, L-Boxx aj.)

Vysoký protismykový účinek podložek byl demonstrován prostřednictvím nábytkového dílce z LTD položeného na šikmé ploše
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Pracoviště z přepravních boxů

Řemeslníci dnes pro převážení a pře-
nášení pracovního nářadí na stavbách 
používají přepravní boxy (Systainery, 
L-Boxxy aj.), které jim umožňují pře-
hledné systémové uspořádání nářadí. 
Tuto skutečnost využil výrobce výše 
zmíněných pracovních stolů. Aby odlo-
žené boxy na stavbě jen tak „nezahále-
ly“, přidělil jim novou funkci – pracovní 
základny.
Boxy jsou systémově uzpůsobeny pro 
ukládání na sebe, a to především kvůli 
lepší skladovatelnosti a snadnější pře-
pravě. Uložené na sobě ale mohou 
sloužit i jako pracovní základny. K hor-

nímu boxu se připevní speciální adap-
tér s multi plexovou deskou s drážkami 
a k ní se podobně jako u předchozích 
stolů připevní podpěrné trámce s proti-
skluznými podložkami.
Kromě rovných trámců nabízí výrobce 
i variantu lomených, což jsou dva kratší 
trámce spojené délkově otočným zá-
věsem. Ten umožňuje jejich „zlomení“ 
a vytvoření tvaru „V“. Ze dvou lomených 
trámců uložených proti sobě tak může-
me vytvořit podpěrný kříž o libovolném 
tvaru podle opracovávaného materiálu.
Při požadavku na větší pracovní plochu 
můžeme z dalších boxů a podpěrných 
systémů vytvořit libovolný počet zákla-
den.

Kontakt na vyžádání

Velikost pracoviště z přepravních boxů lze přizpůsobit prakticky jakýmkoliv požadavkům

Při použití lomených trámců můžeme libovolně měnit tvar pracovní plochy

Z přepravních boxů si tak můžeme na 
stavbě vytvořit systémovou pracovní 
základnu
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