
Perete perforat 
 
Peretele perforat pantru bancurile de lucru este un mod de stocare la vedere care economiseşte mult spaţiu în 

atelier şi reduce timpii de căutare. 

Fără căutări prin sertare, descoperi dintr-o singură privire dacă ceva lipseşte. 

Este realizat din tablă rezistentă de oţel, cu grosimi de 0,8 şi 1,5 mm şi protecţie antizgârieturi. Este întărit prin 

sudare în puncte pentru durabilitate crescută. 

Perforat simetric cu găuri pătrate, respectă toate calităţile standard din industrie pentru păstrarea unei game largi 

de scule şi accesorii. 
 

 

 

Sistem de iluminare 
 
Sistemul de iluminare este construit modular pentru ataşare, chiar şi ulterioară, la peretele perforat. 

Este realizat din tablă rezistentă de oţel cu grosimi de 0,8 şi 1,5 mm cu protecţie anti-zgârieturi, întărit prin 

sudare în puncte pentru durabilitate crescută. 

Sistemul este rezistent şi uşor de întreţinut. Corpul de iluminare are gradul de protecţie IP66, ceea ce înseamnă 

că garantează protecţia împotriva oricărui obiect străin, indiferent cât de mic, inclusiv împotriva pătrunderii 

prafului. 

 

 
 

Poliță suplimentară pentru bancurile demontabile 
 
De diverse dimensiuni, poliţa vă ajută să folosiţi spaţiul liber de sub bancurile de lucru TORO, EASY şi TWIN, 

indiferent ce versiune preferaţi. 

Este realizată din tablă cu grosimea de 0,8 mm ştanţată, îndoită şi vopsită în câmp electrostatic cu pulbere 

structurată antizgârieturi la 200°C. 

 



 
 

Poliță suplimentară pentru panoul perforat 
 

Poliţa suplimentară permite depozitarea la vedere a obiectelor mici (cuie, şuruburi, etc). Este 

realizată din tablă rezistentă de oţel calitatea 0,8 şi 1,5 mm, vopsită electrostatic cu protecţie 

anti-zgârieturi. 

Poate fi montată orizontal sau în 3 poziţii înclinate, pentru o mai bună reţinere a pieselor. 

 
 

Panou cu prize 
 
Panoul cu prize și întrerupător este un accesoriu care poate fi montat şi ulterior achiziționării produsului, este 

construit din tablă cu grosimea de 0,8 şi 1,5 mm, se livrează demontat. 

Accesoriile electrice sunt produse de firma Gewiss, fiecare panou este echipat cu 2 prize monofazice şi 2 

întrerupătoare în partea stângă şi în partea dreaptă. 

La cerere panoul poate fi echipat cu mai multe prize de diferite tipuri. 

Sistemul este complet cu cablaj. 

 



 
 

Blat stratificat şi îmbinat din lemn de fag 
 
Blatul din fag pentru bancul de lucru este realizat din lemn de fag cu grosime de 40 mm care rezistă la şocuri şi 

nu se deformează. 

Este lăcuit cu lac ecologic. 

Bancurile cu blat din lemn oferă o suprafaţă de lucru durabilă şi rezistentă.  

 

 
 

Blat metalic 
 
Blatul metalic pentru bancuri este confectionat din tablă cu grosime de 2 mm rezistentă la şocuri şi deformări. 

O suprafaţă de lucru din metal este indicată pentru a elimina riscul aprinderii în cazul expunerii la temperaturi 

înalte, de obicei pentru operaţiunile de producţie pentru care este necesară o suprafaţă de lucru şi presupun lucrul 

cu flacară deschisă, suduri etc.  



 
 

Picioare reglabile 
 
Picioarele cu înălţime reglabilă sunt un accesoriu care permite reglarea în orice moment a înălţimii suprafetei de 

lucru folosind numai câteva şuruburi. Un banc de lucru este compus din 2 picioare fixe sau reglabile şi 4 

lonjeroane.  

 


