
 

Technický list na pult 

 STL04  a  STL05 
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I. Technický popis. 

   Pulty jsou zhotoveny jako univerzální montované konstrukce víceúčelového 

určení, jsou určeny pro ukládání zboží a vytváření speciálních vymezených zón 

v obchodních prostorách. 

    Pulty se skládají ze dvou bočních stojin Poz.1 a 2, spojených po délce horní 

stolní deskou Poz.3, předního panelu Poz.4, spojky Poz.8 a policemi Poz.6 a 7. 

Stolní deska je vyrobena z laminované překližky.  

 Montáž se provádí s pomocí šroubů. Dovolené rovnoměrně rozložené zatížení 

je na každou kovovou polici maximálně 50 kg a na horní stolní desku 

maximálně 80 kg. 

Hloubka pultu STL04 - 600 mm, výška - 900 mm, délka -1000mm, hmotnost - 

45 kg. Pult SL05 při pohledu shora je pravoúhlý trojúhelník  se stranami 

600х600х800 mm  a slouží pro spojování jednotlivých pultů pod úhlem 90°.    

 

II. Montáž. Montážní práce provádějí dvě osoby.  

1. Postavit mezi stojiny Poz.1 a 2 spojku Poz.8 a přední panel Poz.4.  

2. Položit stolní desku Poz.3 na rovnou plochu a to lícovou stranou dolů. 

Připojit s pomocí šroubů dříve vzniklou konstrukci ke stolní desce 

(opěrami směrem nahoru) skrz otvory ve stojinách a spojce. 

3. Upevnit boční panely Poz.5 a polici spodní Poz.6.   

4. Otočit vzniklou konstrukci stolní deskou nahoru. V případě potřeby 

dosáhnout rovné stolní desky s pomocí regulačních opěr Poz.9.  

5. Zašroubovat šrouby do obou stojin a umístit na ně polici Poz.7. 

 

III. Výrobky je nutné provozovat v krytých prostorách při teplotě okolního 

prostředí nejméně 0°C a relativní vlhkosti vzduchu od 45% do 70%. 

 

IV. Výroky jsou certifikovány a musí odpovídat požadavkům GOST  26756-85 

a TO 5624-001-41637850-99.  

 

V. Záruční doba na užívané výrobky – 24 měsíců při dodržení podmínek 

dopravy, skladování, montáže i užívání. 

Přepravovat výrobek je možné libovolným způsobem dopravy, v souladu 

s pravidly platnými pro konkrétní způsob dopravy. 

 

Specifikace jednotlivých dílů Pultu STL04: 

              1. Stojina levá - 1 ks.             6. Police spodní  - 1 ks. 

              2. Stojina pravá - 1 ks.             7. Police  - 1 ks. 

              3. Stolní deska - 1 ks.             8. Spojka  - 1 ks. 

              4. Přední panel  - 1 ks.             9. Opěra  - 4 ks. 

              5. Boční panel  - 2 ks. 
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