
Stoły warsztatowe Stw 
 

 OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WYMIARY 

blatu stołu wm 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

 

OPIS 

 

Stw 111 STWS 

01010201 

850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 22 Elementy korpusu stołu warsztatowego 

wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z 

blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem 

cylindrycznym. Za drzwiami umieszczona półka. 

Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 

elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 121 STWS 

02010202 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 29 Elementy korpusu stołu warsztatowego 

wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, nogi z 

blachy gr. 1,5 mm. Drzwi zamykane zamkiem 

cylindrycznym. Blat ze sklejki liściastej. Stoły 

dostarczane są w elementach umożliwiających 

łatwy montaż. 

 

Stw 321 STWS 

02010103 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 24 Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej 

gr. 2,0 mm, półka i ścianka tylna z blachy gr. 1,0 

mm. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są 

w elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

 

Stw 322 STWS 

02010104 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 48 Nogi-podpory stołu wykonane z blachy stalowej 

gr. 2,0 mm, półka, ścianka tylna stołu oraz 

elementy korpusu i szuflad szafki z blachy gr. 1,0 

mm. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat ze 

sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 

elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

 

Stw 323 STWS 

02010305 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 53 Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 

mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 

Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 

cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na 

prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 

Stoły dostarczane są w elementach 

umożliwiających łatwy montaż. 

 

    

Stw 324 STWS 

02010306 

850 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 61 Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 

mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 

Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 

cylindrycznym jest jedna półka. Dwie szuflady na 

prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 

Stoły dostarczane są w elementach 

umożliwiających łatwy montaż. 



 

Stw 311 STWS 

01010207 

850 x 600 x 600 30 x 600 x 600 39 Nogi-podpory wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 

mm, pozostałe elementy stołu z blachy gr. 1,0 mm. 

Za drzwiczkami zamkniętymi zamkiem 

cylindrycznym jest jedna półka. Szuflada na 

prowadnicach rolkowych. Blat 

ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 

elementach umożliwiających łatwy montaż. 

    

    

Stw 122 STWS 

02020211 

750 x 1200 x 600 30 x 1200 x 600 41 Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 

elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 

elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami 

zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna 

półka. Szuflady na prowadnicach rolkowych. Blat 

ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 

elementach umożliwiających łatwy montaż. 

    

    

Stw 112 STWS 

01020207 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 29 Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 

elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 

elementy z blachy gr. 0,8mm. Za drzwiczkami 

zamykanymi zamkiem cylindrycznym jest jedna 

półka. Szuflada na prowadnicach rolkowych. Blat 

ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 

elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 
    

Stw 113 STWS 

01020212 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 21 Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 

pozostałe elementy z blachy gr. 0,8mm. Za 

drzwiczkami zamykanymi zamkiem 

cylindrycznym jest jedna półka. 

Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane są w 

elementach umożliwiających łatwy montaż.  

 

    

Stw 114 STWS 

01020113 

750 x 600 x 600 30 x 600 x 600 40 Nogi wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm, 

elementy szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe 

elementy z blachy gr. 0,8mm. Szuflady na 

prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 

Stoły dostarczane są w elementach 

umożliwiających łatwy montaż. 

 

Stw 401 STWS 

04010209 

850 x 1200 x 750 40 x 1200 x 750 88 Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z 

stalowych profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym. Szafka zamykana zamkiem 

cylindrycznym, wyposażona w cztery szuflady na 

prowadnicach rolkowych. Blat ze sklejki liściastej. 

Stoły dostarczane są w elementach 

umożliwiających łatwy montaż. 



 

Stw 402 

 

 

Stw 403 

STWS 

05010310 

 

STWS 

06010310 

850 x 1600 x 750 

 

 

850 x 2000 x 750 

40 x 1600 x 750 

 

 

40 x 2000 x 750 

118 

 

 

124 

Nogi – podpory oraz stelaż ramy stołu wykonany z 

stalowych profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym. Szafki zamykane zamkami 

cylindrycznymi, rozdzielone półką dolną. Jedna 

szafka wyposażona w cztery szuflady na 

prowadnicach rolkowych, a druga w nieprzestawną 

półkę. Blat ze sklejki liściastej. Stoły dostarczane 

są w elementach umożliwiających łatwy montaż. 

 

StbG 45 

 

 

StbG 47 

 

 

 

 

 

 

GST 02020202 

 

 

GST 01010201 

 

725-

920x1200x600 

 

900x1000x600 

 36 

 

 

   20 

Stół warsztatowy na kółkach. 

 


