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přesně pro vás

Společnost POLAK CZ je ryze českým výrobcem DÍLENSKÉHO NÁBYTKU 
a MONTOVANÝCH HAL. Moderní výrobní areály vybudované podle 
nejnovějších požadavků na flexibilitu a efektivitu výroby zajišťují maximální 
kvalitu našich výrobků. Robotizace a nejnovější použité technologie jsou 
zárukou kvality této značky. Společnost je hrdá na roli jedné z hlavních 
českých průmyslových společností v oblasti výroby dílenského nábytku. 
V moderním výrobním areálu vybudovaném s ohledem na ochranu přírody 
vzniká výrobek obchodní značky POLAK. 

Plný zákaznický servis a odborné po-
radenství jsou pro nás samozřejmou 
součástí podpory uživatelů našeho 
nábytku, k nimž se naše produkty 
dostanou díky rozsáhlé prodejní 
síti. Rádi vám dokážeme, že se naše 
výrobky stanou dobrými pomocníky 
při vaší práci.

POLAK dílenský nábytek

- to je systém, se kterým můžete růst,
  rychle a efektivně reagovat 
  na momentální potřeby provozu 
  a vzájemně kombinovat na základě
  stavebnicového principu
- to je vysoká užitná hodnota, moderní
  a uživatelsky příjemný design
- to je kvalita a velmi dlouhá životnost
- to je neustálá práce našeho                                                                                                                                           
  vývojového týmu v inovačním
  a vývojovém procesu

značka POLAK

- je tady pro vaši dílnu, provoz;  
  s ní zavládne při práci a skladování                                                                               
  přehled, pořádek a vaše práce 
  se stane efektivnější
- je tady pro podporu každodenní práce
  profesionálů s produkty ve velkém
  množství typů a variant
- je tady pro každého odborníka, který
  klade důraz na kvalitu svého  
  pracovního prostředí, potřebuje volit 
  ze systémové nabídky mnoha velikostí 
  korpusu, zásuvek, skříní, úložných 
  systémů a barev

POLAK CZ s.r.o. Czech Republic www.polakcz.cz



Elektronické zámky 

Zamykání 

Elektronické zámky navržené pro přímý přístup do zásuvkových skříní
bez klíče jsou vyvinuté a vyráběné společností POLAK. Napájení běžnou 
baterií 4x AA. Životnost doporučených baterií je až 50 000 zamykacích cyklů. 
Optická signalizace vybití baterií. Podrobný návod použití naleznete na www.smfu.eu.

Pro sortiment dílenského nábytku platí pro nekombinované výrobky 
standardní barevnost RAL 7035 (např. noha stolu). Pro kombinované 
výrobky RAL 7035/5012 (např. korpus/zásuvky/dvířka). Tato barevnost 
je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná 
barevnost výrobku. 

Program ESD je opatřen antistatickou barvou pro kombinované 
výrobky RAL 7016/1028 (např. korpus/zásuvky/dvířka) a nelze ji měnit.

Barevné provedení 

RAL 7035 RAL 5012 ESD RAL 7016 ESD RAL 1028

Zamykání klíčem
Standardně jsou všechny výrobky dílenského nábytku a šatníků osazeny cylindrickými 
zámky, ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Pracovní stoly nebo zásuvkové 
skříně dodáváme v systému jednoho klíče, kterým odemknete i několik zámků 
na jednom výrobku. Originální konstrukce zámků vám na přání umožní jedním hlavním 
klíčem otevřít několik zámků na různých výrobcích dílenského nábytku. 

Barevné provedení bez příplatku

Barevné provedení s příplatkem 8  % 

generální klíč

jednotlivé klíče společný klíč

RAL 5007 RAL 6011

RAL 5015

RAL 5018 RAL 6024 RAL 7040 RAL 3000 RAL 8011

RAL 6019 RAL 7016 RAL 2008 RAL 9005

RAL 7000 RAL 1023 RAL 9010

RAL 7035 RAL 5012 RAL 5010

6



Elektro skříně



9

Elektro skříně

Dobíjecí skříně pro 
mobilní telefony Boxové dobíjecí skříně Dílenské dobíjecí skříně

Skříně na kapaliny Nástavby 
pracovních stolů

Dobíjecí skříně pro mobilní telefony
Originální konstrukce a design značky POLAK vytváří z dobíjecí skříně 
pro mobilní telefony jedinečnou technologii, která umožňuje dobití až 
šestnácti mobilních telefonů najednou. Díky trojici konektorů je možné 
dobíjet téměř každý typ mobilního zařízení na trhu. Po vložení zařízení 
a připojení ke konektoru, začne procesorem ovládaný zdroj dodávat 
potřebnou energii nejrychlejším možným způsobem. Jednotlivé dobíjecí 
boxy jsou plně uzamykatelné uživatelsky pohodlným mincovním zám-
kem nebo standardním cylindrickým zámkem. Až tři dobíjecí skříně lze 
vzájemně propojit mezi sebou pomocí propojovacího kabelu. Jedná se 
o ideální zařízení do společných prostor, jako jsou jídelny nebo šatny, 
ale i do kanceláří a provozů.

ochrana
krytem

IP20

20

Pro dobíjecí skříně pro mobilní telefony je 
určena barevnost RAL 7035/7016 (korpus/
dvířka), kterou není možné měnit.

electromagnetic
compatibility

EMC
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Ergonomická 
pracoviště ESD program

Skříně jsou určeny k zavěšení 
na zeď, dodáváno bez 
montážního materiálu.

Propojovacím kabelem lze vzájemně propojit 
až tři dobíjecí stanice. Celá sestava je pak 
napájena jedním přívodním kabelem.

Zámky

Konektory

Polstrování

Dobíjecí boxy jsou osazeny 
cylindrickými zámky nebo zámky 
mincovními, které jsou pro mince 
v měnách: česká koruna, euro, 
polský zlotý a maďarský forint. 

Každý ze šestnácti dobíjecích boxů dis-
ponuje třemi konektory – mikro USB, 
USB-C a Apple lightning. Konektory 
s bezpečnými dobíjecími kabely.

Vnitřní prostor boxů je vyložen 3D 
textilií, která zajistí komfortní uložení 
a zabrání poškození mobilního 
telefonu.

16x dobíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro mobilní zařízení maximál-
ních rozměrů 180 x 100 x 22 mm, přívodní kabel 2 m

Dobíjecí skříň pro mobilní telefony

Propojovací kabel

Zamykání Měna Objednací číslo W x D x H 
mm kg

cylindrický zámek 20DSMT 830 x 57 x 1155 35

mincovní zámek

CZK 20DSMTCZ 830 x 57 x 1155 35
EUR 20DSMTEU 830 x 57 x 1155 35
PLN 20DSMTPL 830 x 57 x 1155 35
HUF 20DSMTHU 830 x 57 x 1155 35

Objednací číslo Délka

20PRKAB  1 m
57 m

m

830 mm

115
5 

m
m

W

H

D



Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby
pracovních stolů
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Dobíjecí skříně pro 

mobilní telefony Boxové dobíjecí skříně Dílenské dobíjecí skříně

Boxové dobíjecí skříně
Tato skříň umožní systémové uložení elektrického nářadí a současné 
dobíjení jeho akumulátoru. V každém z osmi boxů naleznete dvojici zá-
suvek, které lze využít pro potřeby nabíjení více zařízení současně. Inte-
grovaný středový elektro kanál šetří potřebnou podlahovou plochu. 
Z půdorysu vystupuje pouze přívodní kabel s vidlicí. Boxová skříň se 
dodává se zapojením elektrických komponentů s certifikací elektrické 
bezpečnosti k okamžitému použití nebo bez zapojení komponentů a bez 
certifikace elektrické bezpečnosti. Skříně jsou dodávány s elektrickými 
zásuvkami typu E pro Českou republiku a zásuvkami typu F, používanými 
například v Německu.

ochrana
krytem

IP20

20

Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka 
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.

Boxovou skříň je možné objednat se 
zapojením el. komponentů s certifikací 
el. bezpečnosti nebo bez zapojení 
komponentů a bez certifikace el. 
bezpečnosti.

Ergonomická 
pracoviště ESD program

12

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, 8x cylindrický zámek, 
varianta skříně bez zapojení je dodávána bez vnitřní kabeláže, přívodní kabel 2 m

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, 8x mincovní zámek,
varianta skříně bez zapojení je dodávána bez vnitřní kabeláže, přívodní kabel 2 m

Boxová dobíjecí skříň s cylindrickým zámkem

Boxová dobíjecí skříň s mincovním zámkem

Typ 
zásuvky

Objednací číslo
bez zapojení

Objednací číslo
se zapojením

W x D x H 
mm kg

E (CZ)   20BDS   20BDSM 800 x 500 x 1850 65
F (CZ)   20BDSF   20BDSFM 800 x 500 x 1850 65

Typ 
zásuvky

Objednací číslo
bez zapojení

Objednací číslo
se zapojením

W x D x H 
mm kg

E (CZ)

CZK 20BDSCZ CZK 20BDSMCZ

800 x 500 x 1850 65
EUR 20BDSEU EUR 20BDSMEU
PLN 20BDSPL PLN 20BDSMPL
HUF 20BDSHU HUF 20BDSMHU

F (DE)

CZK 20BDSFCZ CZK 20BDSFMCZ

800 x 500 x 1850 65
EUR 20BDSFEU EUR 20BDSFMEU
PLN 20BDSFPL PLN 20BDSFMPL
HUF 20BDSFHU HUF 20BDSFMHU

Zamykání

Velikost boxů

Elektrické zásuvky

Dobíjecí boxy jsou osazeny cylindrickými 
zámky nebo zámky mincovními, které jsou pro 
mince v měnách: česká koruna, euro, polský 
zlotý a maďarský forint. 

Boxy jsou ideální pro uložení pracovních 
nástrojů nebo notebooků. Vnitřní prostor 
každého boxu je 390 x 325 x 475 mm.

tzv. francouzský typ, 
používán v České 
republice a dalších 
zemích

Zásuvka typu E

tzv. německý typ, 
používán v Německu 
a dalších zemích

Zásuvka typu F

Boxovou skříň je možné objednat se 
zapojením el. komponentů s certifikací 
el. bezpečnosti nebo bez zapojení 
komponentů a bez certifikace el. 
bezpečnosti.

V každém boxu dobíjecí skříně jsou dvě elek-
trické zásuvky 230V/16A. Elektrické zásuvky 
ve dvou variantách – typ E pro Českou republiku 
a další země a typ F pro Německo a další země.

Katalogové označení 
E (CZ)

Katalogové označení 
F (DE)



Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby 
pracovních stolů
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Dobíjecí skříně pro 

mobilní telefony Boxové dobíjecí skříně Dílenské dobíjecí skříně

Dílenské dobíjecí skříně
Dobíjecí stanice s odvětráním a průchodkou pro kabeláž vycházející 
z konstrukce skříně SK2 ze současného sortimentu nábytku POLAK. 
Skříň umožňuje využití širokého příslušenství vč. elektropříslušenství, díky 
čemuž si zákazník může vytvořit dobíjecí stanici pro akumulátory 
s velkým množstvím úložného prostoru. Právě pro tuto variantu byl 
vytvořen prodlužovací přívod PP300 ze dvou propojených těles s celkem 
osmi zásuvkami a nezávislým spínáním. Prodlužovací přívod lze přichytit 
k bočnici skříně ve dvou výškových úrovních. Další možností je využití 
prodlužovacího přívodu PP700 s devíti zásuvkami na zadní stěnu skříně. 

ochrana
krytem

IP20

20

Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka 
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.

Police plech Zn, nosnost 100 kg, výškově stavitelná, 4x háček 
pro zavěšení police

Police

Objednací číslo W x D 
mm kg kg

  SK2-004P 1010 x 350 100 4,0

Panel perforovaný / kapsa na dokumenty

Objednací číslo W
mm kg

do dveří - 2 ks SK1-P1 350 0,7 / ks
do bočnice - 2 ks SK2-P2 308 1,0 / ks
do zadní stěny SK1-P3 1032 2,3
kapsa na dokumenty SK1-P4 350 1,2

Oba přívody celkem: 8x zásuvka 230V/16A, 2x spínač 230V/16A, 
přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu, dodáváno 
s držákem do bočnice dílenské dobíjecí skříně

9x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel 
3 m s vývodem z boční části profilu, dodáváno s magnetickým 
uchycením

Prodlužovací přívod 2x 300 mmProdlužovací přívod 700 mm
Typ

zásuvky Objednací číslo W x D x H 
mm kg

E (CZ)   20PP300 300 x 73 x 34 0,8
F (DE)   20PP300F 300 x 73 x 34 0,8

Typ
zásuvky Objednací číslo W x D x H 

mm kg
E (CZ) 20PP700.EKU2 700 x 73 x 34 0,8
F (DE) 20PP700F.EKU2 700 x 73 x 34 0,8

Ergonomická 
pracoviště ESD program
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Pro dílenské dobíjecí skříně jsou zkonstruovány dva typy 
prodlužovacích přívodů. Prvním z nich je prodlužovací přívod PP300 
s celkem 8 el. zásuvkami, sestavený ze dvou jednotlivých profilů, 
vzájemně propojených mezi sebou. Každý profil má vlastní spínač. 
Dodáván je včetně držáku pro připevnění do bočnice skříně. Druhou 
variantou je prodlužovací přívod PP700 s 9 el. zásuvkami dodávaný 
s magnetickým uchycením.

2x police 
bezpečnostní tvrzená skla

Dílenská dobíjecí skříň

Prodlužovací přívody pro dobíjecí skříň

Dveře Objednací číslo W x D x H 
mm kg kg

plné   20SK2PP 1044 x 405 x 1950 600 83
prosklené   20SK2PPS 1044 x 405 x 1950 600 84

Zvolte vhodný prodlužovací přívod 
a příslušenství pro dílenskou dobíjecí 
skříň. Prodlužovací přívod nelze umístit 
na perforovaný panel.

Sortiment závěsného pro-
gramu naleznete na 
www.nabytek-polak.cz 
nebo v hlavním katalogu 
Dílenský nábytek 2018/1.



Skříně na kapaliny



Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby
pracovních stolů
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Skříně na kapaliny
Skříň vychází ze stávající konstrukce skříní SK s křídlovými dveřmi s úhlem 
otevření 180°. Skříně jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného 
programu jako jsou perforované panely do dveří, bočnic nebo na zadní 
stěnu. V nabídce je i široká škála držáků a háčků. Dveře skříně pro 
kapaliny jsou opatřeny větracími otvory. Skříně lze vybavit záchytnou 
vanou o tloušťce materiálu 1 nebo 3 mm s policí s roštem, který je vyroben 
z pozinkované oceli o tloušťce 1 mm. Skříň na kapaliny vybavená vanou 
o síle materiálu 3 mm umožní bezpečné uložení agresivních látek a sníží 
riziko jejich úniku.

20

Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka 
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.

Ergonomická 
pracoviště ESD program
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Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

Vana s roštem

Vana

Police

Panel perforovaný / kapsa na dokumenty

H
mm Objednací číslo kg kg

1950   20CHSK1-100 600 63
1000   20CHSK1-200 300 43

Objednací číslo W
mm kg

do dveří - 2 ks SK1-P1 350 0,7 / ks
do bočnice - 2 ks SK1-P2 / SK2-P2 528 / 308 1,0 / ks
do zadní stěny SK1-P3 1032 2,3
kapsa na dokumenty SK1-P4 350 1,2

H
mm Objednací číslo kg kg

1950   20CHSK2-100 600 72
1000   20CHSK2-200 300 43

Hloubka skříně 
mm

Síla 
plechu mm Objednací číslo kg kg

625
1 20CHSK1-P1 100 11,4
3 20CHSK1-P2 100 23,3

405
1 20CHSK2-P1 100 7,4
3 20CHSK2-P2 100 15,4

Hloubka skříně 
mm

Síla 
plechu mm Objednací číslo kg kg

625
1 20CHSK1-V1 100 6,4
3 20CHSK1-V2 100 18,3

405
1 20CHSK2-V1 100 4,4
3 20CHSK2-V2 100 12,4

Hloubka skříně 
mm Objednací číslo kg kg
625 SK1-007P 100 5,0
405 SK2-004P 100 4,0

SK1-P2 panel do bočnice je určen pro skříně hloubky 625 mm, 
SK2-P2 panel do bočnice je určen pro skříně hloubky 405 mm

Police plech Zn, výškově stavitelná,
4x háček pro zavěšení police

Rošt plech Zn, výškově stavitelná



Nástavby
pracovních stolů



Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby 
pracovních stolů

21 Sloupková nástavbaSkříňová nástavba

Skříňová nástavba 
Pomocí skříňové nástavby můžete na několika metrech čtverečních umístit 
veškeré své nářadí. Základem skříňové nástavby na pracovní stůl jsou 
podstavce, na které umístíte roletové skříně. Skříně s dveřmi místo rolety 
doporučujeme především k zavěšení na zeď, aby otevřené dveře nepřekážely 
nad pracovním prostorem. Podstavce je možné doplnit perfopanely, celou 
nástavbu pak závěsným programem a elektro příslušenstvím. Osvětlení je 
vhodné umístit pomocí magnetů pod nástavbovou skříň. Podstavce i skříně 
jsou k dostání ve dvou šířkových variantách. 

20

Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka 
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.

Ergonomická 
pracoviště ESD program

22

Skříň šířka 1000 mm

Podstavec skříně nástavby Osvětlení

Magnetické uchycení

Skříň šířka 1500 mm
Typ

dveří Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

s dveřmi   20SK5 1000 x 350 x 736 40 25
s roletou   20SR5 1000 x 350 x 736 40 28

Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

20SR5P 1000 x 350 x 500 40 18
  20SR5P2 1500 x 350 x 500 40 20

Objednací číslo 
přírodní elox

Objednací číslo 
černý elox

W x D x H
mm kg

SLIMp58 SLIMp58B 1000 x 136 x 26 2,4
SLIMp30 SLIMp30B 600 x 136 x 26 2,0

Objednací číslo EKU2

Typ
dveří Objednací číslo W x D x H

mm kg kg
s roletou   20SR6 1500 x 350 x 736 40 32

Perforovaná záda, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením 
s rozvorovým zámkem, varianta s dveřmi je vhodná k zavěšení na zeď

Perforovaná záda, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navíjením
s rozvorovým zámkem

Pro umístění osvětlení pod skříň je nutné objednat magnetické uchycení

Skříň s dveřmi je především určena 
k zavěšení na zeď. Na zadní stěně 
skříně jsou výztuhy s otvory určené ke 
kotvení skříní. Spojovací materiál není 
součástí. 

Panel plný / panel perforovaný
Objednací číslo

plný panel
Objednací číslo

perforovaný panel
H x W 
mm kg

8NP10      8NPP10 380 x 1000 3
8NP15      8NPP15 380 x 1500 4,7

 8NPP10H 190 x 1000 1,7
 8NPP15H 190 x 1500 2,6

Police

Objednací číslo W x D
mm kg

8NPO10-1 1000 x 206 3,2
8NPO15-1 1500 x 206 4,5

Sortiment elektro 
příslušenství  a závěsného 
programu naleznete na 
www.nabytek-polak.cz 
nebo v hlavním katalogu 
Dílenský nábytek 2018/1.

Osvětlení

osvětlení s magnetickým uchycením



Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby 
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23 Sloupková nástavbaSkříňová nástavba

Sloupková nástavba KOMBI stolu
Nástavba rozšiřuje možnosti využití Kombi stolů s hloubkou pracovní 
desky 700 mm. Jejím použitím zákazník získává možnost využít celou
šíři závěsného programu, včetně polohovatelného příslušenství 
ergonomického programu. Obsluha si tak může lépe přizpůsobit 
a zorganizovat svůj pracovní prostor, což mimo jiné vede ke snížení  
únavy a souvisejícímu nárůstu produktivity. Tímto typem nástavby je 
možno vybavit všechny varianty a šířky pracovních stolů Kombi hloubky 
pouze 700 mm.   

20

Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka 
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.

Na vedlejší straně zvolte vhodnou 
variantu ramenového závěsného 
systému. Rozšířenou nabídku 
závěsného systému naleznete 
na straně 32.

Ergonomická 
pracoviště ESD program
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SloupkyRameno s Al profilem
W

mm Objednací číslo Počet 
panelů kg kg

1500 20NS4 3 100 25,5
2000 20NS5 3 100 29,0
2500 20NS6 3 100 33,0

W
mm Objednací číslo kg kg

1500 8ALNR15 6 6,2
2000 8ALNR20 6 7,2
2500 8ALNR25 6 8,1

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze 
měnit, výška nad pracovní plochou je 1142 mm

Rameno lze doplnit pneumatickou rychlospojkou
Posuvné o 130 mm, profil 40 x 40 mm

Perfopanel lze umístit 
z obou stran vidlice

Perfo panel lze umístit 
z obou stran vidlice, 
box není součástí

Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo
plný panel

Objednací číslo
perfopanel

H x W 
mm kg

8NP10 8NPP10 380 x 1000 3,0
8NP12 8NPP12 380 x 1200 3,7
8NP15 8NPP15 380 x 1500 4,7

8NPP10H 190 x 1000 1,7
8NPP12H 190 x 1200 2,1
8NPP15H 190 x 1500 2,6
20NPP6E 380 x 600 2,0

Police

Objednací číslo D x W
mm kg

8NPO10-1 206 x 1000 3,2
8NPO12-1 206 x 1200 3,8
8NPO15-1 206 x 1500 4,5
8NPO10-2 370 x 1000 5,0
8NPO12-2 370 x 1200 5,8
8NPO15-2 370 x 1500 7,0
20NPO6E 206 x 600 2,0

Závěsný systém

Objednací číslo kg

20ERY3 5

Objednací číslo kg

20ERY4 5,5

Objednací číslo provedení
držáku kg

20ERY6 na monitor 1
20ERY7 na 

klávesnici 3
20ERY8 na monitor 

i klávesnici 4

Vidlice
s perfopanelem

Vidlice
s držáky na boxy

Držák na monitor
a klávesnici

 380 m
m

  190 m
m

 

Objednací číslo kg kg

20ERY1 10 3

Rameno 10 kg

Objednací číslo kg kg

20ERY2 30 4

Rameno 30 kg

Rameno s nosností 30 kg je možné 
připevnit na sloupky v jedné výšce. 
Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.
Rozšířená nabídka na straně 32.

Rameno s nosností 10 kg je možné 
připevnit na sloupky v libovolné výšce. 
Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.
Rozšířená nabídka na straně 32.

Objednací číslo kg

20ERY9 5

Pevná police

Objednací číslo kg

20ERY5 7

Vidlice se 
sklopnou policí



Ergonomická pracoviště



ERGO pracoviště 400

Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby 
pracovních stolů

27 ERGO pracoviště 400 ERGO pracoviště 240 ERGO příslušenství

Program ergonomických pracovišť nabízí ucelenou nabídku produktů umožňujících efektivnější 
a plynulejší tok zpracovávaného materiálu. Přehlednější a snadno nastavitelné pracoviště dle fyzických 
potřeb obsluhy přispívá ke snížení její únavy a zvýšení výkonnosti. Výškově stavitelné stoly s nosností 
noh 400 kg jsou vhodným řešením pro tvorbu individuálních i systémových pracovišť. Tyto stoly je 
možno vybavit třemi typy noh (nastavitelné skokově po 15 mm, plynule ruční klikou nebo elektricky). 
Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště. 
Sloupková nástavba umožňuje zavěšení tří řad perfopanelů a širokou škálu navzájem zaměnitelných 
prvků závěsného systému s nosností ramen 30 nebo 10 kg.
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Liší se v závislosti na fyzických dispozicích uživatele. Variabilita ergonomického 
pracoviště a závěsných programů zajistí co nejpohodlnější dosah. 
1. zóna – pracovní prostor pro obě ruce
2. zóna – komfortní dosah pro obě ruce
3. zóna – snadná manipulace s nástroji jednou rukou
4. zóna – ukládací prostor a nejvzdálenější pracovní prostor

nástavba

Zóny dosahu 

sloupky pro max. 3 panely, 
možnost doplnění ramenem s osvětlením

mobilní rám

ve třech variantách, pro zavěšení panelů,
polic a drobného příslušenství

závěsný program

ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů a krabiček, 
háčky různých velikostí, magnetické lišty a další

123

Ergonomická 
pracoviště ESD program
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20

Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka 
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.

nohy stolu, nosnost 400 kg
ve třech variantách – krokově stavitelné, 
klikou stavitelné a elektricky 
stavitelné nohy

12
73

 m
m

 

pracovní deska
ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm,
světle šedá lamino deska tl. 38 mm,
hloubka pracovní desky 700 mm

nosný rám

robustní rám pracovní desky pro absolutní 
tuhost, maximální nosnost
a stabilitu pracoviště



29 ERGO pracoviště 400 ERGO pracoviště 240 ERGO příslušenství

Standardní konfigurace

Elektricky stavitelný ERGO stůl s nástavbou
Pracovní

deska Objednací číslo W
mm

H
mm kg kg

multiplex 40 mm 20ERGO14N 2000 770 - 1170 260 151
lamino 38 mm 20ERGO17N 2000 770 - 1170 260 151

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 
700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby

Krokově stavitelný ERGO stůl s nástavbou
Pracovní

deska Objednací číslo W
mm

H
mm kg kg

multiplex 40 mm 20ERGO2N 2000 770 - 1170 260 147
lamino 38 mm 20ERGO5N 2000 770 - 1170 260 147

Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka 
pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby

Klikou stavitelný ERGO stůl s nástavbou
Pracovní

deska Objednací číslo W
mm

H
mm kg kg

multiplex 40 mm 20ERGO8N 2000 790 - 1100 240 164
lamino 38 mm 20ERGO11N 2000 790 - 1100 240 164

Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, 
sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby, konstrukce neumožňuje zavěšení 
zásuvkové skříně

Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby 
pracovních stolů
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Stoly a příslušenství

Krokově stavitelný ERGO stůl

Klikou stavitelný ERGO stůl

Elektricky stavitelný ERGO stůl

Pracovní
deska Objednací číslo W

mm
H

mm kg kg

multiplex 40 mm 20ERGO1 1500 770 - 1170 325 82,5
multiplex 40 mm 20ERGO2 2000 770 - 1170 300 100,0
multiplex 40 mm 20ERGO3 2500 770 - 1170 275 116,5

lamino 38 mm 20ERGO4 1500 770 - 1170 325 82,5
lamino 38 mm 20ERGO5 2000 770 - 1170 300 100,0
lamino 38 mm 20ERGO6 2500 770 - 1170 275 116,5

Pracovní
deska Objednací číslo W

mm
H

mm kg kg

multiplex 40 mm 20ERGO7 1500 790 - 1100 300 99,5
multiplex 40 mm 20ERGO8 2000 790 - 1100 275 117,0
multiplex 40 mm 20ERGO9 2500 790 - 1100 250 133,5

lamino 38 mm 20ERGO10 1500 790 - 1100 300 99,5
lamino 38 mm 20ERGO11 2000 790 - 1100 275 117,0
lamino 38 mm 20ERGO12 2500 790 - 1100 250 133,5

Pracovní
deska Objednací číslo W

mm
H

mm kg kg

multiplex 40 mm 20ERGO13 1500 770 - 1170 325 86,5
multiplex 40 mm 20ERGO14 2000 770 - 1170 300 104,0
multiplex 40 mm 20ERGO15 2500 770 - 1170 275 120,5

lamino 38 mm 20ERGO16 1500 770 - 1170 325 86,5
lamino 38 mm 20ERGO17 2000 770 - 1170 300 104,0
lamino 38 mm 20ERGO18 2500 770 - 1170 275 120,5

Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka 
pracovní plochy 700 mm

Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, 
konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm

Ergonomická 
pracoviště ESD program

Zásuvková skříň 27 x 27D
H

mm Objednací číslo Skladba
zásuvek kg

390 ZA39-2ERGO 100E, 200E 34
390 ZA39-3ERGO 100E, 100E, 100E 40
390 ZA39-4ERGO 75E, 100E, 125E 40
390 ZA39-5ERGO 75E, 75E, 150E 40

Hloubka x šířka: 578 x 600 mm, zásuvkovou skříň nelze umístit pod stůl 
stavitelný klikou
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Sloupková nástavba

W
mm Objednací číslo Počet 

panelů kg kg

1500 20NS7E 3 120 14
2000 20NS8E 3 120 21
2500 20NS9E 3 120 22

Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo
plný panel

Objednací číslo
perfo panel

H x W 
mm kg

8NP10 8NPP10 380 x 1000 3,0
8NP12 8NPP12 380 x 1200 3,7
8NP15 8NPP15 380 x 1500 4,7

8NPP10H 190 x 1000 1,7
8NPP12H 190 x 1200 2,1
8NPP15H 190 x 1500 2,6
20NPP6E 380 x 600 2,0

Police

Objednací číslo D x W
mm kg

8NPO10-1 206 x 1000 3,2
8NPO12-1 206 x 1200 3,8
8NPO15-1 206 x 1500 4,5
8NPO10-2 370 x 1000 5,0
8NPO12-2 370 x 1200 5,8
8NPO15-2 370 x 1500 7,0
20NPO6E 206 x 600 2,0

 380 m
m

 
 190 m

m
 

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze 
měnit, výška nad pracovní plochou je 1142 mm

Objednací číslo W
mm kg kg

8ALNR15 1500 6 6,2
8ALNR20 2000 6 7,2
8ALNR25 2500 6 8,1

Objednací číslo W x D x H
mm kg

8NV1 35 x 60 x 20 5

Posuvný závěs

Rameno s Al profilem

130 mm
Rameno lze doplnit pneumatickou rychlospojkou
Posuvné o 130 mm, profil 40 x 40 mm, dodáváno bez sloupků

Osvětlení, elektro příslušenství 
a další závěsné systémy naleznete 
na www.nabytek-polak.cz nebo 
v katalogu dílenského nábytku 2018/1.

Ergonomická 
pracoviště ESD program
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Perfopanel lze umístit z obou stran 
vidlice

Perfo panel lze umístit z obou stran 
vidlice, box není součástí

Lze umístit pouze na perfopanel

Závěsný systém

Objednací číslo kg

20ERY3 5

Objednací číslo kg

20ERY4 5,5

Objednací číslo kg

20ERY9 5

Objednací číslo kg

20NPO6E 2

Objednací číslo kg

20ERY5 7

Objednací číslo provedení
držáku kg

20ERY6 na monitor 1
20ERY7 na klávesnici 3

20ERY8 na monitor 
i klávesnici 4

Vidlice s perfopanelem Vidlice s držákem boxů

Pevná police Police

Vidlice se sklopnou policí

Držák monitoru a klávesnice

Objednací číslo kg

20YV4 0,4

Držák boxů

Objednací číslo kg

20ERY52 3,5

Sklopná police

Objednací číslo kg

20NPP6E 1,7

Perforovaný panel

Objednací číslo kg

20ERY10 3,3

Vidlice

Objednací číslo kg kg

20ERY1 10 3

Rameno 10 kg

Objednací číslo kg kg

20ERY2 30 4

Rameno 30 kg

Rameno s nosností 30 kg je 
možné připevnit na sloupky 
v jedné výšce. Níže zvolte 
vhodnou variantu vybavení.

Rameno s nosností 10 kg je 
možné připevnit na sloupky 
v libovolné výšce. Níže zvolte 
vhodnou variantu vybavení.



Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby
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Program ergonomických pracovišť nabízí ucelenou nabídku produktů umožňujících efektivnější 
a plynulejší tok zpracovávaného materiálu. Přehlednější a snadno nastavitelné pracoviště dle 
fyzických potřeb obsluhy přispívá ke snížení její únavy a zvýšení výkonnosti. Výškově stavitelná 
pracoviště s nosností noh 240 kg jsou ekonomicky přijatelnější variantou elektricky stavitelných 
stolů. Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu 

pracoviště. Sloupková nástavba umožňuje zavěšení dvou řad perfopanelů a širokou škálu navzájem 
zaměnitelných prvků závěsného systému s nosností ramen 10 kg. Tyto stoly jsou vhodnou variantou 
pro tvorbu lehkých montážních pracovišť a to jak individuálních, tak i systémových.

ERGO pracoviště 240
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nosný rámpracovní deska
nohy stolu, 
nosnost 240 kg

závěsný programnástavba

robustní rám pracovní desky pro absolutní 
tuhost, maximální nosnost
a stabilitu pracoviště

ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm,
světle šedá lamino deska tl. 38 mm,
hloubka pracovní desky 700 mm

elektricky stavitelné nohy, 
bez možnosti závěsné skříně

ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů 
a krabiček, háčky různých velikostí, 
magnetické lišty a další

sloupky pro max. 2 panely, 
možnost doplnění ramenem 

mobilní rám
ve třech variantách, pro 
zavěšení panelů, polic 
a drobného příslušenství

Ergonomická 
pracoviště ESD program
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Standardní konfigurace

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 
700 mm, sloupková nástavba, 4x perforovaný panel, rameno nástavby 

Stoly a příslušenství

Elektricky stavitelný ERGO stůl

Elektricky stavitelný ERGO stůl s nástavbou

Pracovní
deska Objednací číslo W

mm
H

mm kg kg

multiplex 40 mm 20ERGO19 1500 660 - 1100 190 73,5
multiplex 40 mm 20ERGO20 2000 660 - 1100 175 89,0
multiplex 40 mm 20ERGO21 2500 660 - 1100 160 104,0

lamino 38 mm 20ERGO22 1500 660 - 1100 190 73,5
lamino 38 mm 20ERGO23 2000 660 - 1100 175 89,0
lamino 38 mm 20ERGO24 2500 660 - 1100 160 104,0

Pracovní
deska Objednací číslo W

mm
H

mm kg kg

multiplex 40 mm 20ERGO20N 2000 660 - 1100 130 133
lamino 38 mm 20ERGO23N 2000 660 - 1100 130 133

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 
700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně

 380 m
m

 
 190 m

m
 

Osvětlení, elektro příslušenství 
a další závěsné systémy naleznete 
na www.nabytek-polak.cz nebo 
v katalogu dílenského nábytku 2018/1.

Sloupková nástavba
W

mm Objednací číslo Počet 
panelů kg kg

1500 20NS10E 2 60 12,5
2000 20NS11E 2 60 18,0
2500 20NS12E 2 60 19,0

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, 
výška nad pracovní plochou je 1142 mm



Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo
plný panel

Objednací číslo
perfopanel

H x W 
mm kg

8NP10 8NPP10 380 x 1000 3,0
8NP12 8NPP12 380 x 1200 3,7
8NP15 8NPP15 380 x 1500 4,7

8NPP10H 190 x 1000 1,7
8NPP12H 190 x 1200 2,1
8NPP15H 190 x 1500 2,6
20NPP6E 380 x 600 2,0

Police

Objednací číslo D x W
mm kg

8NPO10-1 206 x 1000 3,2
8NPO12-1 206 x 1200 3,8
8NPO15-1 206 x 1500 4,5
8NPO10-2 370 x 1000 5,0
8NPO12-2 370 x 1200 5,8
8NPO15-2 370 x 1500 7,0
20NPO6E 206 x 600 2,0

Objednací číslo W
mm kg kg

8ALNR15 1500 6 6,2
8ALNR20 2000 6 7,2
8ALNR25 2500 6 8,1

Objednací číslo W x D x H
mm kg

8NV1 35 x 60 x 20 5

Posuvný závěs

Rameno s Al profilem
130 mm

Rameno lze doplnit pneumatickou rychlospojkou
Posuvné o 130 mm, profil 40 x 40 mm, dodáváno bez sloupků

Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby 
pracovních stolů

35 ERGO pracoviště 400 ERGO pracoviště 240 ERGO příslušenství
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Základní barevné provedení

Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka 
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce 
není uvedena požadovaná barevnost.

Ergonomická 
pracoviště ESD program
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Závěsný systém

Objednací číslo kg kg

20ERY1 10 3

Rameno 10 kg

Rameno s nosností 10 kg je 
možné připevnit na sloupky 
v libovolné výšce. Níže zvolte 
vhodnou variantu vybavení.

Na nástavbu ke stolu ERGO 240 nelze 
umístit zvávěsné rameno s nosností 30 kg.

Perfopanel lze umístit z obou stran 
vidlice

Perfopanel lze umístit z obou stran 
vidlice, box není součástí

Objednací číslo kg

20ERY3 5

Objednací číslo kg

20ERY4 5,5

Objednací číslo kg

20ERY9 5

Objednací číslo kg

20NPO6E 2

Objednací číslo kg

20ERY5 7

Objednací číslo provedení
držáku kg

20ERY6 na monitor 1
20ERY7 na klávesnici 3
20ERY8 na monitor 

i klávesnici 4

Vidlice s perfopanelem Vidlice s držákem boxů

Pevná police Police

Vidlice se sklopnou policí

Držák monitoru a klávesnice

Objednací číslo kg

20YV4 0,4

Držák boxů

Objednací číslo kg

20ERY52 3,5

Sklopná police

Objednací číslo kg

20NPP6E 1,7

Perforovaný panel

Objednací číslo kg

20ERY10 3,3

Vidlice

Lze umístit pouze na perfopanel
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ERGO příslušenství

Panel plný / panel perforovaný

Madlo mobilního rámu

Objednací číslo
plný panel

Objednací číslo
perfo panel

H x W 
mm kg

8NP10 8NPP10 380 x 1000 3,0
8NPP10H 190 x 1000 1,7

Objednací číslo 20MRERGO1M

PoliceMobilní rám ERGO1

Objednací číslo D x W
mm kg

8NPO10-1 206 x 1000 3,2
8NPO10-2 370 x 1000 5,0

Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

20MRERGO1 1080 x 840 x 1926 280 56
1x spodní police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm

perforované / plné panely

závěsný program

police

police pevná

madlo

konstrukce

kola

závěsné panely zvolte ze dvou variant 
– perforovaný pro uchycení závěsného 
systému nebo plný panel vhodný jako 

zástěna

různé varianty, naleznete na 
www.nabytek-polak.cz

ve dvou hloubkách

součást mobilního rámu

pro snadnější manipulaci 

robustní a pevná konstrukce 
mobilního rámu umožní uložení 
a převoz drobných komponentů 
i nástrojů

z šedé gumy, 
2x otočné s brzdou, 2x pevné

Plastové boxy a vhodný 
závěsný program naleznete 

na www.nabytek-polak.cz
nebo v katalogu dílenského 

nábytku 2018/1.

Objednací číslo W x D
mm kg kg

20MRERGO3P 1033 x 1053 50 20,5

Ergonomická 
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Rohový modul

Objednací číslo kg kg

20RERGO 50 20

Mobilní rám ERGO2

Sklopná police ERGO2

Police pro PC

Příruční stolek

Sklopná police ERGO3

Mobilní rám ERGO3

Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

20MRERGO2 840 x 1080 x 1926 280 57

Objednací číslo W x D
mm kg kg

20MRERGO2P 706 x 1053 50 15

Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

20PERGO 230 x 530 x 485 10 9,2

Pracovní deska Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

multiplex 40 mm 20PSERGO1 600 x 600 x 1500 15 30
lamino 38 mm 20PSERGO2 600 x 600 x 1500 15 30

Objednací číslo W x D x H
mm kg kg

20MRERGO3 1170 x 1080 x 1926 280 68
1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem 
k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit 
pouze policemi ERGO2

1x perforovaný panel, výškově stavitelné

K zavěšení pod desku stolu

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem 
k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze 
policemi ERGO3

Ergonomické stoly je možné 
spojit rohovým modulem. Stoly, 
mezi které je rohový modul 
umístěn musí být stejného typu 
a nelze ho vložit mezi stoly 
ovládané klikou.

85
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ESD program
Veškerý nabízený ESD sortiment naleznete 
v samostatném katalogu ESD program 2020.



Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby
pracovních stolů

41 ESD dílenský nábytekEPA pracoviště

Program antistatického nábytku tvoří ucelenou nabídku 
produktů zajišťujících ochranu proti elektrostatickému 
výboji. Výrobky jsou konstruovány ve shodě s ČSN 
EN 61340-5-1 a splňují předepsané hodnoty odporů, 
drobné plastové díly jako zátky, štítky a madla nejsou 
ESD vodivé. Program vychází z katalogu dílenského 
nábytku společnosti a nabízí uživateli komplexní 
sortiment k tvorbě individuálních i systémových 
pracovišť. Antistatické výrobky jsou vyráběny pouze 
v barevných kombinacích RAL 1028 a 7016.

Varianta 1

electrostatic discharge protected area
EPA pracoviště

Varianta 2

ESD nábytek POLAK

ESD podložka na stůl
syntetický kaučuk, odolná pájce a teplu, celoobjemově vodivá

ESD podložka pod pracoviště
syntetický kaučuk, protiskluzová, celoobjemově vodivá

ESD náramek
chránící uživatele před úrazem elektrickým proudem

ESD náramek
chránící uživatele před úrazem elektrickým proudem

Dílenský stůl
ESD provedení, speciální lak, antistatická pracovní deska, zemnící body

Dílenský stůl 
bez úprav ESD 

Pracovní židle
ESD provedení

Pracovní židle
bez úprav ESD

Okolní prostor
bez přizpůsobení pro ESD

Okolní prostor
bez přizpůsobení pro ESD

ESD SERIES

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

1

2

3

4

5

5

5

5
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Varianta 3

Varianta 4

Dílenský stůl
ESD provedení, speciální lak, antistatická pracovní deska, zemnící body

Ergonomické pracoviště vč. příslušenství
ESD provedení, speciální lak, antistatická pracovní deska, zemnící body

ESD náramek
chránící uživatele před úrazem elektrickým proudem

ESD náramek
chránící uživatele před úrazem elektrickým proudem

Nástavba vč. příslušenství
ESD provedení, speciální lak, zemnící body

Mobilní rám
ESD provedení, speciální lak, zemnící body, vodivá kola

Pracovní židle
bez úprav ESD 

Pracovní židle
ESD provedení

Okolní prostor
bez přizpůsobení pro ESD

Okolní prostor
upraveno pro ESD

Dílenský nábytek
ESD provedení, speciální lak, zemnící body, vodivá kola

1

1

1

4

4

1

2

2

2

5

5

2

3

3

3

6

6

3

4

4

5

5



ESD dílenský nábytek

dílenské skříně SK, UK zásuvkové skříněnástavby pracovních stolů

pracovní stoly KOMBI mobilní kontejnery

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antista- 
tický lak, opatřeny zemnícími body, v nabídce 
varianty skříní SK, UK, plné i prosklené dveře, 
včetně příslušenství (perfopanely, 
zásuvky, lakované police, závěsný program)

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antista- 
tický lak, opatřeny zemnícími body, v nabídce 
8 půdorysů korpusů v několika výškách, zá-
suvky v několika velikostech a dvířka, včetně 
příslušenství (zvýšená hrana, sokl, lakovaná 
police)

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antista- 
tický lak, v nabídce nástavby sloupkové nebo 
skříňové s roletou, včetně příslušenství (per-
fopanely, lakované police, závěsný program, 
rameno, elektro příslušenství)

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antista- 
tický lak, opatřeny zemnícími body, antista-
tická pracovní deska tl. 38 mm, v nabídce 
různé varianty provedení, včetně příslušenství

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – anti-
statický lak, opatřeny zemnícími body, vodivá 
kola, v nabídce různé varianty provedení, 
včetně příslušenství

Veškerý nabízený ESD sortiment naleznete v samostatném katalogu ESD program.

Elektro skříně Skříně na kapaliny Nástavby
pracovních stolů

43 ESD dílenský nábytekEPA pracoviště

ergonomické pracovištěplastové příslušenství

mobilní rámypracovní židle

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – anti-
statický lak, opatřena zemnícími body, různé 
varianty provedení, včetně příslušenství

vyrobeny z antistatického plastu, v nabídce 
různé varianty plastového dělení v několika 
velikostech (dissipative)

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – anti-
statický lak, opatřeny zemnícími body, vodivá 
kola, v nabídce různé varianty provedení, 
včetně příslušenství

odvádí statický náboj ze sedící osoby, pokud 
je používána spolu s vodivou podlahou nebo 
rohožemi, dodává smluvní obchodní partner

Ergonomická 
pracoviště ESD program
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Tento katalog obsahuje technická data platná ke dni jeho vydání, 
na základě pokračujícího vývoje se tato mohou v průběhu platnosti měnit. 
Aktuální informace jsou k dispozici na www.polakcz.cz a www.smfu.eu.
Obchodní podmínky na www.polakcz.cz.
Vydavatel nenese odpovědnost za odchylky vytištěných barev od skutečnosti, 
tyto drobné odlišnosti jsou způsobeny procesem tisku. 
Barevnost ilustračních obrázků a fotografií nezakládá výrobci povinnost
je v tomto provedení dodávat.
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h.r.g. litomyšl
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