
Nejprve společně vybereme rozměr stolu

A - stůl se čtyřmi bržděnými koly B - stůl s výškově nastavitelnými nožičkami

V dalším kroku zvolíme, zda bude stůl na kolech či pevných nožičkách. Všechny čtyři kola jsou bržděná 

a díky tomu stůl nabízí dostatečnou stabilitu, ale přesto pokud nepotřebujete stolem často hýbat, 

doporučuji spíše variantu na nožičkách. Výšku nohou je možné regulovat zhruba v rozsahu 40mm.

Nyní zvolíme typ pracovní desky. Pokud preferujete multifunkční stůl, který se dokáže změnit v 

pracovní stroj (pila, fréza…), pak určitě zvolte multifunkční desku s dírou pro vkládání elektrického 

ručního nářadí. Součástí této desky je samozřejmě i vložka s rastrem děr, takže o plnohodnotnou 

pracovní desku s pravidelným rastrem děr v celé ploše stolu při této variantě rozhodně nepřijdete. 

Pokud máte ve své dílně stacionární stroje a možnost přeměny pracovního stolu WORKBENCH v 

pracovní stroj Vás neosloví, pak můžete vybírat z dvou dalších typů desky. Zvolit si můžete z pracovní 

desky, kde pracovní plocha je pouze rastr děr, anebo můžete vybrat variantu, kde je tento rastr 

doplněn "C" lištami mezi každou svislou řadou děr pro výrazně větší variabilitu při upínání obrobků. 

Variantu s "C" lištami doporučuji zejména pokud na stole budete často sesazovat materiál (výroba 

rámů, korpusů, čepované spoje a podobně), ale také v případě, že budete nějakou pracovní operaci 

často opakovat. Systém zarážek a dorazů dokáže takovou práci výrazně urychlit a zpřesnit.

Posledním krokem při výběru Vašeho nového stolu WORKBENCH je volba řešení spodku stolu. První 

možností je otevřený spodek bez police a šuplíků, tento prostor se pak může využít například pro 

umístění vysavače či komresoru. Druhou možností je odkládací police, na kterou můžeme umístit 

zbytky materiálů, systeinery s nářadím a podobně... Poslední možností jsou pak šuplíky - pro všechny 

verze stolů šířky 1200mm jsou to dva šuplíky, ve verzi stolů šířky 1600mm jsou šuplíky tři. U všech verzí 

šuplíků je vždy jeden širší a ten je uzpůsoben pro vkládání desek osazených elektrickým ručním 

nářadím.

A - 600 x 1200 mm
B - 800 x 1200 mm C - 800 x 1600 mm

A - rastr s dírami 20mm       (s 

dírou pro montáž elektrického 

ručního nářadí a s 2x "C" 

lištou)

C - šuplíky

B - rastr s dírami 20mm    (bez 

díry pro montáž elektrického 

ručního nářadí a bez "C" lišt)

B - rastr s dírami 20mm    (bez 

díry pro montáž elektrického 

ručního nářadí a s 11x - 15x 

"C" lištou napříč)

A - otevřený spodek B - odkládací deska

KONFIGURÁTOR



26 390 Kč

WB 016 600 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

nohy

odkládací deska 20 990 Kč

WB 015 600 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

kola 2 x šuplík

WB 013 600 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

WB 014 600 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

nohy 2 x šuplík 24 390 Kč

kola otevřený spodek 19 390 Kč

kola

nohy otevřený spodek 17 490 Kč

600 x 1200 mm nohy odkládací deska 18 990 Kč
deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

19 990 Kč

600 x 1200 mm kola 2 x šuplík 25 390 Kč

600 x 1200 mm

600 x 1200 mm

WB 012

24 890 Kč

600 x 1200 mm kola otevřený spodek

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt
deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt
deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt
deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

WB 010

WB 011

17 990 Kč

19 490 Kč

18 390 Kč

kola odkládací deska

WB 007

WB 008

WB 009

600 x 1200 mm

600 x 1200 mm

600 x 1200 mm

600 x 1200 mm

600 x 1200 mm

multifunkční deska pro 

el. nářadí

WB 001

WB 002

WB 003

WB 004

WB 006
multifunkční deska pro 

el. nářadí
nohy

KCI 1) rozměr

nohy

600 x 1200 mm

600 x 1200 mm

WB 005

otevřený spodek

nohy odkládací deska

multifunkční deska pro 

el. nářadí

odkládací deskakola
multifunkční deska pro 

el. nářadí

multifunkční deska pro 

el. nářadí

multifunkční deska pro 

el. nářadí

2 x šuplík

2) deska 3) mobilita 4) úložný prostor CENA   

kola otevřený spodek 18 890 Kč

20 490 Kč

kola 2 x šuplík 25 890 Kč

18 490 Kč

WB 017 600 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

nohy odkládací deska 19 990 Kč

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

nohy 2 x šuplík

otevřený spodek

25 390 KčWB 018 600 x 1200 mm



WB 019 800 x 1200 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
kola otevřený spodek 19 990 Kč

27 590 Kč

WB 020 800 x 1200 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
kola odkládací deska

multifunkční deska pro 

el. nářadí
nohy otevřený spodek

21 690 Kč

WB 021 800 x 1200 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
kola 2 x šuplík

18 990 Kč

WB 023 800 x 1200 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
nohy odkládací deska 20 790 Kč

WB 022 800 x 1200 mm

19 490 Kč

WB 024 800 x 1200 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
nohy 2 x šuplík

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

kola odkládací deska

26 590 Kč

WB 025 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

kola otevřený spodek

21 190 Kč

WB 027 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

kola 2 x šuplík 27 090 Kč

WB 026 800 x 1200 mm

20 290 Kč

WB 028 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

nohy otevřený spodek

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

nohy 2 x šuplík

18 490 Kč

WB 029 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

nohy odkládací deska

26 090 Kč

WB 031 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

kola otevřený spodek 20 790 Kč

WB 030 800 x 1200 mm

28 390 Kč

WB 032 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

kola odkládací deska

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

nohy otevřený spodek

22 490 Kč

WB 033 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

kola 2 x šuplík

19 790 Kč

WB 035 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

nohy odkládací deska 21 590 Kč

WB 034 800 x 1200 mm

WB 036 800 x 1200 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 11x "C" lištou 

napříč

nohy 2 x šuplík 27 390 Kč



22 790 Kč

multifunkční deska pro 

el. nářadí
kola odkládací deska

WB 037 800 x 1600 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
kola otevřený spodek

24 790 Kč

WB 039 800 x 1600 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
kola 3 x šuplík 31 990 Kč

WB 038 800 x 1600 mm

23 890 Kč

WB 040 800 x 1600 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
nohy otevřený spodek

multifunkční deska pro 

el. nářadí
nohy 3 x šuplík

21 890 Kč

WB 041 800 x 1600 mm
multifunkční deska pro 

el. nářadí
nohy odkládací deska

30 990 Kč

WB 043 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

kola otevřený spodek 22 290 Kč

WB 042 800 x 1600 mm

31 490 Kč

WB 044 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

kola odkládací deska

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

nohy otevřený spodek

24 290 Kč

WB 045 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

kola 3 x šuplík

21 390 Kč

WB 047 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

nohy odkládací deska 23 390 Kč

WB 046 800 x 1600 mm

23 790 Kč

WB 048 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru pro nářadí a bez 

"C" lišt

nohy 3 x šuplík

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 15 x "C" 

lištou napříč

kola odkládací deska

30 490 Kč

WB 049 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 15 x "C" 

lištou napříč

kola otevřený spodek

25 790 Kč

WB 051 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 15 x "C" 

lištou napříč

kola 3 x šuplík 32 990 Kč

WB 050 800 x 1600 mm

WB 052 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 15 x "C" 

lištou napříč

nohy otevřený spodek

800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 15 x "C" 

lištou napříč

nohy odkládací deska 24 890 Kč

31 990 KčWB 054 800 x 1600 mm

deska s rastrem děr bez 

otvoru a s 15 x "C" 

lištou napříč

nohy 3 x šuplík

22 890 Kč

WB 053



   ROZŠÍŘENÍ STOLU

   ODKLÁDACÍ PRVKY

   OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

Drobná pomůcka pro lepší organizaci nářadí a pracovních nástrojů při práci se stolem 

WORKBENCH. Je vhodný pro odkládání drobných předmětů - tužka, metr, bity, 

šroubováky…

Drobná pomůcka pro lepší organizaci nářadí a pracovních nástrojů při práci se stolem 

WORKBENCH. Je vhodný i pro odkládání většího nářadí, například aku šroubovák, palička, 

hoblík…

Toto příslušenství je určeno pro všechny stoly se šuplíky, konkrétně pro menší z nich. S jeho 

pomocí přidáte další přehledný odkládací prostor.

Slouží pro snadné ovládání elektrického ručního nářadí, ať už přímo zabudovaného ve stole 

(při použití multifunkční pracovní desky), nebo i pro běžné nářadí, které při práci požíváte. 

Zdroj elektrické energie přímo na boku pracovního stolu.

Pokud máte stůl s multifunkční pracovní deskou a budete používat vestavěné elektrické 

ruční nářadí, určitě doporučuji použití tohoto příslušenství. Bezpečnostní tlačítko je možné 

přidělat na bok stolu z libovolné strany a je velmi důležité pro bezpečné používání pily, 

frézky a dalších elektrických strojů. Spínání stroje je možné až do výkonu 3.000W a probíhá 

přes stykač.

1 ks

počet: 1 ks

počet:vložka do menšího šuplíku 325 x 300mm

zásuvka s bezpečnostním vypínačem s 

ovládáním přes stykač (pro montáž na bok 

stolu)

WBA 004

WBA 005 trojzázuvka s obyčejným vypínačem

rozšíření stolu 250 x 400mm 1 ksWBA 001

odkládací kaslík 350 x 200mm, hloubka 

200mm (pro montáž na bok stolu)

1.590,- 

Kč s DPH

počet:

počet:

odkládací kaslík 250 x 150mm, hloubka 

70mm (pro montáž na bok stolu)
WBA 002

WBA 003

S tímto přípravkem je možné zvětšit pracovní plochu stolu do libovolného směru o 400mm. 

Tento přípravek oceníte také při použití vodící lišty pro frézování či řezání ponornou pilou.

1 ks
590,- Kč 

s DPH

590,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks

počet: 1 ks
3.490,- 

Kč s DPH
WBA 006

790,- Kč 

s DPH

990,- Kč 

s DPH

KONFIGURÁTOR A CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ



   TRANSPORT STOLU

   UPÍNÁNÍ OBROBKŮ

Tuto zarážku využijete při upínání materiálu na boky stolu v kombinaci se svěrkami do "C" 

lišty.

Jednoduchá svěrka v levnějším provedení určená pro "C" lištu.

Jednoduchá svěrka v levnějším provedení s trnem pro použití kdekoliv v ploše stolu.

Chytrý pomocník pro rychlé upínání materiálů pro "C" lištu v hliníkovém provedení.

Unikátní svěrka, která dokáže vyvynout opravdu obrovský tlak. Ideální pro stahování 

korpusů, výrobu spárovky a další aplikace, kde je potřeba extrémní tlak na spoj. Doporučuji 

používat k krajích stolu pro snazší utahování.

Svěrka malých rozměrů, ale obrovské síly od špičkového výrobce BESSEY a následně námi 

upravené pro použití v "C" liště.

1.519,- 

Kč s DPH
počet: 1 ks

WBA 007
podvozek na kolečkách pro snadný 

transport stolu

2.490,- 

Kč s DPH
počet: 1 ks

zarážka pro použití na ploše desky 80 x 80 

mm s kovovým čepem

úhlová zařážka pro použití na nohách s 

kovovým čepem

svěrka EXTOL ocelová 60 x 250mm určená 

pro C lištu

svěrka ocelová HDM 20 se zarážkou

upínka UNI s kamenem pro lištu

svěrka BESSEY malá ocelová 50 x 300mm 

určená pro C lištu

počet: 1 ks

počet: 1 ks

139,- Kč 

s DPH

219,- Kč 

s DPH

počet: 1 ks
469,- Kč 

s DPH

Pokud jste si vybrali stůl na nožičkách a přesto ho potřebujete občas přesouvat, doporučuji 

tento praktický transportní vozík. Jeho použití je ale možné pouze se stoly hloubky 800mm.

Tuto drobnou "vychytávku" budete mít při práci se stolem WORKBENCH v ruce doslova 

každý den. Použijete jí jako zarážku do plochy stolu při broušení, vrtání a dalších 

činnostech, použijete ji při sestavování výrobků do různých úhlů, neklouzavý povrch 

využijete při obrábění dílců a určitě objevíte ještě mnoho dalších způsobů využití. 

svěrka EXTOL ocelová 60 x 250mm určená 

pro díru v desce s trnem délky 50 a 

průměrem 20mm

WBC 003

WBC 001

WBC 002

WBC 004

WBC 005

WBC 006

499,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks

289,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks

WBC 007
539,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks



   PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STŮL OSAZENÝ PILOU

Univerzální deska tloušťky 12mm určená pro osazení Vaším elektrickým ručním nářadím. 

Po dohodě zajistíme za drobný poplatek osazení Vaším strojem, který je nutné dodat 

předem.

počet: 1 ks

Chytrý pomocník pro rychlé upínání materiálů pro "C" lištu v dřevěném  provedení.

Svěrka malých rozměrů, ale obrovské síly od špičkového výrobce BESSEY a následně námi 

upravené pro použití do plochy stolu za pomocí ocelového čepu.

Svěrka od špičkového výrobce BESSEY pro upínání bez kompromisů. TOP nabídka z naší 

produkce. Uzpůsobeno pro použití v "C" liště.

Svěrka od špičkového výrobce BESSEY pro upínání bez kompromisů. TOP nabídka z naší 

produkce. Uzpůsobeno pro použití do plochy stolu za pomocí ocelového čepu.

Stylová svěrka v kombinaci dřeva a oceli s excentrickým upínáním, určena k použití v ploše 

stolu za pomocí ocelového čepu.

Velmi kvalitní svěrka špičkového výrobce, která je ještě zdokonalena prodloužením 

upínacího čepu pomocí ocelového trnu. Cena je za pár svěrek včetně zarážek a včetně 4 

kusů prodloučení ocelovým čepem.

Stylová svěrka v kombinaci dřeva a oceli s excentrickým upínáním, určena k použití v "C" 

liště.

WBS 001
deska dřevěná univerzální pro montáž 

okružní / kmitací pily - univerzální

109,- Kč 

s DPH

WBC 009

WBC 011

WBC 013

WBC 008

svěrka BESSEY malá ocelová 50 x 300mm 

určená pro díru v desce s trnem délky 50 a 

průměrem 20mm

579,- Kš 

s DPH
počet: 1 ks

svěrka BESSEY velká ocelová 80 x 250mm 

určená pro C lištu

649,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks

WBC 010

svěrka BESSEY velká ocelová 80 x 250mm 

určená pro díru v desce s trnem délky 50 a 

průměrem 20mm

689,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks

svěrka dřevěná excentrická 110 x 200mm 

určená pro C lištu

629,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks

WBC 012

svěrka dřevěná excentrická 110 x 200mm 

určená pro díru v desce s trnem délky 50 a 

průměrem 20mm

669,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks

upínka dřevěná s kamenem pro lištu
329,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks

WBC 014
svěrka excentrická FESTOOL včetně 

prodlužujícího komponentu - cena za pár !

3.349,- 

Kč s DPH
počet: 1 pár



Nezbytný pomocník pro podélné řezy s uchycením z jedné strany pro snadnou manipulaci 

při nastavování. Kratší verze - určena pro stoly WORKBENCH hloubky 600mm.

Nezbytný pomocník pro podélné řezy s uchycením z jedné strany pro snadnou manipulaci 

při nastavování. Delší verze - určena pro stoly WORKBENCH hloubky 800mm.

Pravítko pro podélné řezy, které je ke stolu uchyceno ze dvou stran. Praktické při řezání 

dlouhých dílců či formátování deskového materiálu, pravítko se neprohýbá ani při větším 

přítlaku řezaného materiálu. Kratší - pro stoly WORKBENCH hloubky 600mm.

Pravítko pro podélné řezy, které je ke stolu uchyceno ze dvou stran. Praktické při řezání 

dlouhých dílců či formátování deskového materiálu, pravítko se neprohýbá ani při větším 

přítlaku řezaného materiálu. Delší - pro stoly WORKBENCH hloubky 800mm.

Pravítko, tzv. "polosáňky", je určeno pro přesné řezy s možností nastavení úhlu řezu v 

rozsahu 0 - 45°. Snadná aplikace díky "C" drážce na ploše stolu.

Deska tloušťky 12mm s již vyvrtanými a vyfrézovanými otvory pro montáž konkrétního 

typu elektrického ručního nářadí MAKITA.

Deska tloušťky 12mm s již vyvrtanými a vyfrézovanými otvory pro montáž konkrétního 

typu elektrického ručního nářadí MAKITA.

Deska tloušťky 12mm s již vyvrtanými a vyfrézovanými otvory pro montáž konkrétního 

typu elektrického ručního nářadí MAKITA.

počet: 1 ksWBS 002
deska dřevěná určená pro montáž okružní 

pily MAKITA HS7101

počet: 1 ks

počet: 1 ks
890,- Kč 

s DPH

WBS 003

WBS 005

deska dřevěná určená pro montáž okružní 

pily MAKITA HS7601

podélné pravítko s uchycením z jedné 

strany, délka 450mm

počet:

1 ks

počet: 1 ks

990,- Kč 

s DPH

890,- Kč 

s DPH

WBS 009

WBS 006

WBS 007

počet:
podélné pravítko s uchycením z jedné 

strany, délka 550mm

počet: 1 ks
990,- Kč 

s DPH
WBS 008

počet: 1 kspolosáňky s nastavováním úhlových řezů

podélné pravítko s uchycením ze dvou 

stran, délka 600mm

podélné pravítko s uchycením ze dvou 

stran, délka 800mm

deska dřevěná určená pro montáž kmitací 

pily MAKITA 4351CTJ

199,- Kč 

s DPH

199,- Kč 

s DPH

1.490,- 

Kč s DPH

199,- Kč 

s DPH
WBS 004 1 ks



   PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STŮL OSAZENÝ HORNÍ FRÉZOU

Tento přípravek se skládá ze dvou částí - vodící lišty kterou snadno přiděláte do boční "C" 

lišty stolu a ze samotného pravítka. Použití tohoto přípravku výrazně zvyšuje bezpečnost a 

také přesnost při frézování delších dílců z krátké strany. Používá se v kombinaci s podélným 

frézovacím pravítkem

Pokud budete používat pracovní stůl WORKBENCH osazený frézkou, je použití podélného 

frézovacího pravítka téměř nezbytné. Slouží pro přesné a bezpečné vedení materiálu, 

všechny části pravítka jsou nastavitelné. Samozřejmostí je i příruba pro vysavač či odsavač 

na zadní straně pravítka, dodáváme buď nevyvrtané, nebo s dírou vyvrtanou dle Vašeho 

zadání průměru díry pro připojení Vašeho vysavače.

1 ks

1 ks

1 ks

Univerzální deska tloušťky 12mm určená pro osazení Vaším elektrickým ručním nářadím. 

Po dohodě zajistíme za drobný poplatek osazení Vaším strojem, který je nutné dodat 

předem.

Deska tloušťky 12mm s již vyvrtanými a vyfrézovanými otvory pro montáž konkrétního 

typu elektrického ručního nářadí MAKITA.

Deska tloušťky 12mm s již vyvrtanými a vyfrézovanými otvory pro montáž konkrétního 

typu elektrického ručního nářadí MAKITA.

deska dřevěná určená pro montáž horní 

frézy MAKITA RT 0700C

celosáňky včetně 2ks vodících lišt

postrkovátko pro bezpečné řezání

deska dřevěná určená pro montáž horní 

frézy MAKITA RP2300FCXJ

deska dřevěná univerzální pro montáž horní 

frézy - univerzální

podélné frézovací pravítko

kolmé příčné pravítko s vodící lištou

WBR 001 počet: 1 ks

počet: 1 ks

počet: 1 ks

Jednoduchým způsobem pomocí bočních "C" lišt upneme vodící lišty a mezi ně vložíme 

pravítko, tzv. "sáňky", které jsou vybaveny dvěma dorazy pro opakované řezy. Řezání je 

pak bezpečné a obrobek můžeme bezpečně držet z obou stran. Vhodné zejména pro řezání 

drobnějších dílů.

Nezbytný pomocník pro bezpečné řezání, zejména s podélnými pravítky.

WBS 010

WBS 011

počet:

počet:

WBR 004

WBR 005

počet:WBR 003

počet:

1.490,- 

Kč s DPH

199,- Kč 

s DPH

3.890,- 

Kč s DPH
1 ks

109,- Kč 

s DPH

2.290,- 

Kč s DPH

289,- Kč 

s DPH

199,- Kč 

s DPH
WBR 002



   KONSTRUKČNÍ PRVKY

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

S tímto přípravkem zvýšíte bezpečnost při frézování na podélném frézovacím pravítku. 

Zamezuje zpětnému vrhu při obrábění.

S tímto přípravkem zvýšíte bezpečnost při frézování na podélném frézovacím pravítku. 

Zamezuje zpětnému vrhu při obrábění. 

kámen do C lišty s vnitřním závitem M8 se 

šroubem s plastovou hlavou

bezpečnostní hřeben proti zpětnému vrhu 

pro montáž na desku stolu

počet:

179,- Kč 

s DPH

129,- Kč 

s DPH

kámen do C lišty s vnitřním závitem M6 se 

šroubem s plastovou hlavou

bezpečnostní hřeben proti zpětnému vrhu 

pro montáž na podélné pravítko

kámen do C lišty s vnějším trnem délky 

60mm se závitem M10 a s plastovou maticí

hliníkový váleček průměr 20mm délky 

50mm s vnitřním závitem M8

hliníkový váleček průměr 20mm délky 

100mm s vnitřním závitem M8

WBR 007

WBK 006

WBK 003

WBK 001

WBK 002

počet: 1 ks

počet: 1 ks

389,- Kč 

s DPH

339,- Kč 

s DPH

WBR 006

1 ks

počet: 1 ks

89,- Kč s 

DPH

119,- Kč 

s DPH

WBK 005

počet: 1 ks

počet: 1 ksWBK 004

109,- Kč 

s DPH
WBK 007

kámen do C lišty s vnitřním závitem M10 se 

šroubem s plastovou hlavou

kámen do C lišty s vnějším trnem délky 

60mm se závitem M8 a s plastovou maticí

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství. Tento prvek se 

také bude hodit, pokud používáte vodící lišty pro elektrické ruční nářadí.

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

1 ks

počet: 1 ks

189,- Kč 

s DPH

99,- Kč s 

DPH

počet:

1 kspočet:



Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

WBK 104
pracovní deska WORKBENCH 600 x 1200 

(pouze rastr s otvory s roztečí 96 mm)

3.390,- 

Kč s DPH
počet:

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

1 ks

1 ks

1 ks

Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

pracovní deska WORKBENCH 600 x 1200 

(včetně otvoru pro elektrické ruční nářadí a 

"C" lišt + vložka s dírami rastru

hliníková C lišta s otvory pro přišroubování 

délky 600mm

hliníková C lišta s otvory pro přišroubování 

délky 800mm

počet:

WBK 102

pracovní deska WORKBENCH 800 x 1200 

(včetně otvoru pro elektrické ruční nářadí a 

"C" lišt + vložka s dírami rastru

4.190,- 

Kč s DPH
počet:

WBK 103

pracovní deska WORKBENCH 800 x 1600 

(včetně otvoru pro elektrické ruční nářadí a 

"C" lišt + vložka s dírami rastru

5.490,- 

Kč s DPH
počet:

WBK 011
hliníková C lišta s otvory pro přišroubování 

délky 1600mm

269,- Kč 

s DPH
počet:

Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

3.990,- 

Kč s DPH
počet:WBK101

Doplněk pro vlastní tvorbu přípravků či prvků nejrůznějšího příslušenství.

159,- Kč 

s DPH
WBK 008

229,- Kč 

s DPH

189,- Kč 

s DPH
WBK 009

WBK 010

počet:

hliníková C lišta s otvory pro přišroubování 

délky 1200mm

počet:

WBK 012
kámen do C lišty s vnitřním závitem M12 se 

šroubem s plastovou hlavou

129,- Kč 

s DPH
počet: 1 ks



   ELEKTRICKÉ RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

WBK 106
pracovní deska WORKBENCH 800 x 1600 

(pouze rastr s otvory s roztečí 96 mm)

4.990,- 

Kč s DPH
počet:

WBK 105
pracovní deska WORKBENCH 800 x 1200 

(pouze rastr s otvory s roztečí 96 mm)

3.690,- 

Kč s DPH
počet:

počet: 1 ks

WBN 004
MAKITA RP2300FCXJ Vrchní frézka 2100W v 

systaineru

11.490,- 

Kč s DPH
počet: 1 ks

WBN 003
MAKITA RT0700C Vrchní frézka 710W 

(krabice)

3.190,- 

Kč s DPH

WBN 002
MAKITA HS7601 Kotoučová pila 1200W s 

kotoučem 190mm (krabice)

3.290,- 

Kč s DPH
počet: 1 ks

WBK 107
pracovní deska WORKBENCH 600 x 1200 

(rastr s otvory a 11 x "C" lišta příčně)

4.390,- 

Kč s DPH
počet:

WBK 108
pracovní deska WORKBENCH 800 x 1200 

(rastr s otvory a 11 x "C" lišta příčně)

4.990,- 

Kč s DPH
počet:

pracovní deska WORKBENCH 800 x 1600 

(rastr s otvory a 15 x "C" lišta příčně)

6.390,- 

Kč s DPH
počet:

WBN 001
MAKITA HS7101 Kotoučová pila 1400W s 

kotoučem 190mm s brzdou (krabice)

5.890,- 

Kč s DPH
počet:

Pokud si chcete postavit pracovní stůl vlastní konstrukce, můžete si od nás zakoupit pouze 

hotovou pracovní desku. Deska se dá použít i pro mobilní použití na stavbách a při 

montážích, stačí pouze doplnit dva stabilní podstavce, například kozy…

WBK 109



1 ks

1 ks

WBN 005
MAKITA 4351CTJ Kmitací pila 720W v 

systaineru (hříbek)

WBN 008 MAKITA vodící lišta 1400mm
2.190,- 

Kč s DPH
počet:

1 ks

WBN 006
MAKITA DSP600Z Aku ponorná pila 165mm 

Li-ion 2x18V (bez aku, krabice !)

8.990,- 

Kč s DPH
počet: 1 ks

WBN 007

MAKITA VC4210LX Vysavač 42 l. s 

automatickým čištěním filtru 1400W, 

kategorie prachu L

13.990,- 

Kč s DPH
počet:

3.190,- 

Kč s DPH
počet:


