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Stół warsztatowy składany 
* Uniwersalny i praktyczny składany stół Work Table sprawdzi 
się w różnych warunkach pracy, a jego funkcjonalność 
zostanie doceniona zarówno przez profesjonalistów, jak i 
amatorów. 
* Unikatowa konstrukcja stołu pozwala na szybkie i proste 
jego składanie i rozkładanie, a spora przestrzeń robocza 
umożliwia wykonywanie na nim rozmaitych prac – do 453kg 
obciążenia. 
* Maksymalny wymiar blatu po rozłożeniu to aż 550mm x 
850mm (wysokość złożonego - 110mm, rozłożonego - 
755mm, długość robocza zacisku - 300mm, wysokość zacisku - 
65mm). 
* Do stołu dołączono dwa zaciski 30 cm/12” clamps, zwiększa-
jące dodatkowo stabilność blatu roboczego i bezpieczeństwo 
pracy
* Ogromnym atutem stołu jest jego przenośna konstrukcja i 
kilkusekundowy montaż, dzięki czemu może być wykorzysty-
wany przy rozmaitych pracach, w różnych miejscach.

Foldable work table 
* The universal and practical foldable work table will work in 
various working conditions, and its functionality will be appre-
ciated by both professionals and amateurs.
* The unique design of the table allows it to be folded and 
unfolded quickly and easily, and the large working space 
allows you to perform various tasks on it - up to 453kg loads.
* The maximum size of the top after unfolding is as much as 
550mm x 850mm (height of folded - 110mm, unfolded - 
755mm, working length of the clamp - 300mm, height of the 
clamp - 65mm).
* Two 30cm / 12 ”clamps are attached to the table, which 
additionally increases the stability of the worktop and work 
safety
* The great advantage of the table is its portable design and 
several seconds of assembly, so it can be used for various 
works in different places
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