
Jak wybrać ślusarski stół warsztatowy? [PORADNIK] 
 

Praca ślusarza wymaga stworzenia odpowiednio skonfigurowanego stanowiska, które w 
zależności od charakteru pracy pozwoli na magazynowanie niezbędnych narzędzi, których 
rozmieszczenie również nie pozostaje przypadkowe i powinno pozwalać na łatwy, wręcz intuicyjny 
dostęp. Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie stołu ślusarskiego na miarę naszych potrzeb. 

Posiadając niezbędne doświadczenie, najlepiej wiemy czego oczekujemy. Popularne rozwiązania 
produkowane seryjnie bardzo często okazują się niedopracowane i nie zapewniają odpowiednich 
warunków pracy. Producent stołów warsztatowych i ślusarskich RA Construction, oferuje swoim 
klientom szeroki wachlarz możliwości wyboru wyposażenia dodatkowego do swoich stanowisk 
warsztatowych. 

Poniżej przeprowadzamy Was krok po kroku przez proces wyboru. 

 

Stół ślusarski z imadłem do warsztatu to podstawa 
 
Stojąc przed wyborem stołu ślusarskiego, należy zacząć od wybrania podstawy, czyli wymiaru blatu 
jaki nas interesuje. Określenie powierzchni roboczej to kluczowy element, który zadecyduje o 
dalszych możliwościach rozbudowy. 

Do wyboru otrzymujemy trzy rozmiary stanowisk: 1200x700x25 mm, 1600x700x25mm oraz 
2000x700x25m. Wszystkie rozwiązania pozwalają na rozbudowę o 2 lub 3 dodatkowe szafki 
metalowe pod blatem oraz imadła. W przypadku serii stołów warsztatowych SC-4 otrzymujemy 
możliwość zastosowania, aż 3 metalowych szafek. 
Stół warsztatowy to tylko podstawa, a atuty stanowisk oczywiście nie kończą się na możliwość 
zapewnienia dodatkowej powierzchni magazynowej. 

 

Rozbudowa stołu warsztatowego ślusarskiego 

Określenie się co do wielkości i nośności stołu warsztatowego ślusarskiego to połowa sukcesu. 
Pamiętajmy, że modułowość stanowisk niesie za sobą ogrom możliwości rozbudowy i jeszcze 
dokładniejszego dopasowania ich do naszych potrzeb. Dobierając odpowiednie wsporniki z oferty 
RA Construction w bardzo prosty sposób możemy rozbudować nasze miejsce pracy. Poniżej 
pokażemy niektóre możliwości, na które najczęściej decydują się nasi kontrahenci. 

Stół warsztatowy ślusarski z półką 

https://raconstruction.pl/meble-metalowe/szafki-metalowe/
https://raconstruction.pl/meble-metalowe/szafki-metalowe/


Jedną z możliwości rozbudowy jest zdecydowanie się na półkę lub półki warsztatowe. W zależności 
od potrzeb i zastosowania posiadamy w swojej ofercie półki do warsztatu nad lub pod blatem 
stołu. Zdecydowanie się na ich zakup pozwoli zwiększyć powierzchnię pracy oraz ułatwi 
przechowywanie dodatkowych narzędzi i przedmiotów niezbędnych w trakcie wykonywanej 
pracy. Półki warsztatowe górne posiadają skokową możliwość regulacji co 50 mm i wytrzymałość 
do 50 kg. 

Ścianka na narzędzia do stołu 

Jeżeli zależy nam na znacznym zwiększeniu możliwości przechowywania narzędzi warsztatowych 
w obrębie stanowiska to zdecydowanie powinniśmy rozważyć ściankę na narzędzia. Jest to 
element wyposażenia dodatkowego, który w prosty sposób mocujemy do stołu lub ściany. Dzięki 
regularnym, kwadratowym otworom bez problemu zamocujemy na niej najważniejsze akcesoria 
takie jak zawieszki na klucze warsztatowe, organizer uniwersalny, pojemniki plastikowe 
warsztatowe czy wieszak na klucze płaskie. 

Uchwyt VESA do monitora 

Kolejnym rozwinięciem możliwości jest możliwość zamocowania monitora w obrębie stołu 
ślusarskiego. Uchwyt VESA jest doskonałym rozwiązaniem, które nie dość, że pozwoli na szybki 
montaż ekranu to jego rozwinięty system regulacji zapewni odpowiedni komfort użytkowania. 

 

https://raconstruction.pl/oferta/akcesoria/inne/polki-do-stolow-montazowych/polka-warsztatowa-gorna/
https://raconstruction.pl/oferta/akcesoria/inne/scianki-narzedziowe/organizer-uniwersalny-ra-construction/
https://raconstruction.pl/oferta/akcesoria/inne/scianki-narzedziowe/organizer-uniwersalny/
https://raconstruction.pl/oferta/akcesoria/inne/scianki-narzedziowe/organizer-uniwersalny/
https://raconstruction.pl/oferta/akcesoria/inne/scianki-narzedziowe/wieszak-na-klucze-plaskie/
https://raconstruction.pl/oferta/akcesoria/inne/komputerowe-akcesoria-ra-construction/uchwyt-vesa/

