
Pracovní desky stolů POLAK jsou vyráběny ze dřeva. Dřevo je 
přírodní materiál, a proto může docházet působením změny 
teploty nebo vlhkosti k mírnému zakřivení desek, a to i přesto, 
že jejich povrchové úpravě je věnována zvláštní péče. Stálost 
tvaru pracovní desky je zaručena při relativní vzdušné vlhkosti 
50–60 %. Dřevěné desky stolů by rozhodně neměly přijít do 
přímého styku s vodou a jsou určeny výhradně do interiéru.
Také barevnost desek se může, podle použitého vstupního 
řeziva, vzájemně mírně lišit.

K upevnění noh pracovních stolů nebo zásuvkových skříní  
k deskám se používají speciální čepy – závrtné matice 
s vnitřním a vnějším závitem. Poté, co je deska v patřičném 
sestavení opatřena otvory, se tyto čepy s vnějším závitem  
zašroubují do desky. Vnitřní závit slouží ke spojení dřevěné 
desky a noh, zásuvkových skříní apod. standardním šroubem 
s metrickým závitem.

Desky pracovních stolů
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Buková deska

Vysoce kvalitní robustní pracovní deska z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky 
a následně broušená a ošetřená roztokem lněného oleje s přísadami. Sražené hrany.

Síla
desky Šířka desky 1200 1500 2000 2500

40
hloubka 700 D1274-01 D1574-01 D2074-01 D2574-01
hloubka 800 D1584-01 D2084-01 D2584-01

50
hloubka 700 D1575-01 D2075-01 D2575-01
hloubka 800 D1585-01 D2085-01 D2585-01

Multiplexová deska

Kvalitní tvarově stálá deska vrstvená a lepená z pařené bukové dýhy. Povrch 
následně broušený a ošetřený roztokem lněného oleje s přísadami. Sražené hrany.

Síla
desky Šířka desky 1500 2000 2500

40
hloubka 700 D1574-02 D2074-02 D2574-02
hloubka 800 D1584-02 D2084-02 D2584-02

Zvýšená hrana pracovní desky

Deska s ocelovou plochou

Deska s gumou

Buková deska silná 15 mm o výšce 100 mm se používá k vytvoření mechanické 
zábrany po obvodu pracovní desky. Je povrchově broušená a ošetřená lněným 
olejem s přísadami. K hraně pracovní desky se šroubuje vruty.
Chcete-li desku opatřenou zvýšenou hranou, připojte za objednací číslo Vámi  
zvolené pracovní desky objednací značku ZH.

Pro«lovaný ocelový plech silný 1,5 mm, mírně naolejovaný se na pracovní desky 
lepí. Chcete-li desku opatřenou plechovým povrchem, připojte za objednací číslo 
Vámi zvolené pracovní desky objednací značku PH.

Gumová deska silná 4 mm s textilní vložkou se na pracovní desky lepí.
Chcete-li desku opatřit gumou, připojte za objednací číslo Vámi zvolené pracovní  
desky objednací značku GH.

Objednací číslo ZH

Objednací číslo PH

Objednací číslo GH
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Nohy pro pracovní stoly pro Vás vyrábíme v mnoha
variantách. Můžete volit nohy pevné, s kolečky, výškově
stavitelné i nohy speciální. Kvalitní materiál a perfektní
dílenské zpracování Vás nenechá na pochybách, že volíte 
jistotu a pevnou oporu pro Váš stůl. Všechny nohy jsou 
vyráběny s otvory pro připevnění k našim pracovním deskám 
šrouby M8 x 25. Tyto šrouby jsou standardním
příslušenstvím nohy.

Nohy pracovních stolů

Podrobné informace o kolech 
naleznete v kapitole Kola
na straně 151.

Základní barevné provedení
Barevnost: nohy RAL 7035, dvířka RAL 5012
je použita v případě, že v objednávce není
uvedena požadovaná barevnost.
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Noha pevná                                        výška 840 mm

Standardní provedení nohy pro základní jednoduché stoly.

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

SNP1 603 500 7
SNP2 703 500 8

Noha pevná s policí                            výška 840 mm

Jednoduchá police, která využívá prostor mezi nohami. Její konstrukce 
vychází z pevné nohy, pouze vnitřní části jsou vybaveny perforací, která 
se využije pro výškové stavění police.

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

SNU1 603 500 9
SNU2 703 500 10

Noha s pevnými koly                           výška 840 mm

Pevná noha opatřená platlí s předvrtanými otvory
pro připevnění kol KP 125 mm.

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

SNK1 603 150 8
SNK2 703 150 9

Noha s otočnými koly                          výška 840 mm

Pevná noha opatřená platlí s předvrtanými otvory
pro připevnění kol KPOB 125 mm.

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

SNKM1 603 150 8
SNKM2 703 150 9
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Noha výškově nastavitelná
výška 630 – 1125 mm

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. 
Fixace výšky dvěma šrouby.

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

SNS1 610 200 11
SNS2 710 200 12

Noha výškově nastavitelná s pevnými koly
výška 660 – 1025 mm

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. 
Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřená platlí s předvrtanými otvory 
pro připevnění kol KP125 mm.

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

SNSK1 610 150 10
SNSK2 710 150 11

Elektronoha                                                                   výška 840 mm

Noha je vybavena 3x zásuvkou 230 V
Noha se dodává bez zapojených elektrických zásuvek
Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země
Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

zásuvky E SNEL1 603 800 17
zásuvky F SNEL1F 603 800 17
zásuvky E SNEL2 703 800 19
zásuvky F SNEL2F 703 800 19

Elektropneumatická noha                                              výška 840 mm

1x pevný pneu vývod, 3x zásuvka 230 V
Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země 
Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

zásuvky E SNEP1 603 800 20
zásuvky F SNEP1F 603 800 20
zásuvky E SNEP2 703 800 21
zásuvky F SNEP2F 703 800 21

Noha výškově nastavitelná s otočnými koly
výška 660 – 1025 mm

Konstrukční řešení nohy dovoluje její plynulé výškové nastavení. 
Fixace výšky dvěma šrouby. Noha je opatřená platlí s předvrtanými otvory 
pro připevnění kol KPOB 125 mm. 

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

SNSKM1 610 150 11
SNSKM2 710 150 12

Elektropneumatická noha s navíječem                             výška 840 mm

1x navíjecí pneu vývod, 3x zásuvka 230 V
Elektrické zásuvky typu E pro ČR a jiné země 
Elektrické zásuvky typu F pro Německo a jiné země

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

zásuvky E SNEP3 603 800 21
zásuvky F SNEP3F 603 800 21
zásuvky E SNEP4 703 800 22
zásuvky F SNEP4F 703 800 22

Noha úložná                                           výška 840 mm

Princip úložné nohy spočívá ve využití mrtvého prostoru mezi stojinami nohy.
Za uzamykatelnými dvířky se nachází výškově stavitelná police.

Objednací číslo Hloubka
mm kg kg

SND1 603 800 19
SND2 703 800 20

Vyztužující vzpěra

Slouží jako vyztužující příčka pro zvýšení bezpečnosti a tuhosti především
pojízdných pracovních stolů. K nohám je přišroubovaná.

Objednací číslo Šířka stolu
mm

Délka vzpěry
mm kg

SV12 1200 840 2
SV15 1500 1140 2
SV20 2000 1640 3
SV25 2500 2140 4
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