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UNIORJEVI MODULARNI DELOVNI PULTI

Modularni delovni pulti so v profesionalnih in domačih avtomehaničnih delavnicah skoraj 
nepogrešljiv del opreme. Uporabni so kot delovna površina, za varno shranjevanje orodja in 
drobnega materiala ter za začasno odlaganje delovnih pripomočkov. Sestavljeni so iz različnih 
modulov, iz katerih lahko nastanejo mnoge oblike delovnih pultov, prilagojenih potrebam 
uporabnikov in možnostim za namestitev v delavnicah.

Pri Uniorju so letos spomladi zasnovali novo linijo delovnih pultov, ki je rezultat lastnega razvoja 
in tudi izkušenj uporabnikov obstoječih pultov. Novi pulti so posodobljeni in bolj funkcionalni, kar 
uporabnikom olajšuje delo.

Prejšnji pulti niso pokrivali celih metrskih dolžin, novi pa so na voljo v vseh dolžinah od 1500 mm 
naprej. Od dolžine 1,5 metra naprej so pulti lahko v razmiku po pol metra, delovne deske pa imajo 
dolžino 1500, 2000 in 2500 mm. Na ta način se modularni pulti lahko prilagajajo delavniškim 
meram. Novi pulti so nastavljivi po višini in to je njihova velika prednost. Prilagodljive noge 
spodnjih elementov se lahko nastavijo na višino od 730 do 1150 mm, posamezen razmik pa je 
velik 30 mm. Pri fiksnih elementih je osnovna višina 910 mm in se lahko s podstavki dvigne za 
60, 90 ali 120 mm. Pri nižjih so možne kombinacije z visečimi elementi, predali ali omaricami, ki 
imajo vrata. Na delovno leseno površino se lahko namesti dodatna zaščitna plošča iz inoksa, ki je 
enostavno snemljiva.

Naslednja novost so zgornji elementi za obešanje. Pri dolžini 1500 mm sta obešanju namenjena 
dva, pri 2000 in 2500 mm pa trije stebri. Dodatno so na voljo moduli za nadgradnjo perforirane 
plošče, ki je osnova za obešanje, ter parapetni kanali proizvajalca Elbe, v katere je možno vgraditi 
vse njihove standardne priklope, UTP priklope, vtičnice, radijske priključke, varovalke, stikala in 
ostalo.

Police so nastavljive po višini v razmiku 50 mm, globoke so 250 mm, dolge pa 1000, 1250 ali 1500 
mm, odvisno od širine pulta. Police so lahko vodoravne ali pod kotom 12 stopinj, spredaj imajo 
zaščitni rob, proti izpadu jih je mogoče zavarovati z varovalnimi vijaki.

Novi Uniorjevi modularni delovni pulti so bolj prilagodljivi potrebam 
uporabnikov.

Pri dolžini 1500 mm se nameščajo police in nosilci plastičnih posod čez celo dolžino, medtem, ko 
sta pri dolžini 2000 in 2500 mm nameščeni po dve polici na dolžini.

Nosilci plastičnih posod so prilagojeni 60, 90 ali 120 mm policam, na katere se obesijo s kavlji. 
Nosilci plastičnih posod se obešajo prav tako kot police na stebre in si jih lahko nastavljamo po 
višini v razdelku 50 mm. Namestimo jih lahko tako da imamo posodice vodoravno bodisi nagnjene 
pod kotom 10 stopinj. Na vrhu pulta je možno namestiti osvetlitev, nosilec je prirejen za namestitev 
kompaktne LED luči. Predali imajo po novem močnejša vodila, zato je nosilnost povečana na 50 
kilogramov. Pri elementih z vrati so vrata lahko nameščena za levo ali desno odpiranje. Novost je 
predal višine 230 mm za shranjevanje večih orodij.

Če kupec naroči zadostno količino pultov, se lahko dogovori za barvno nianso nosilnih delov in 
predalov oziroma omar. Ta izbor je že zdaj možen pri vozičkih. Unior bo v naslednjem obdobju 
dodal elemente za različne nove sestave modularnih delovnih pultov.

Montaža Uniorjevih delovnih pultov je preprosta in varna. Za osnovne module, ki jih kupimo po 
katalogu nam bodo vse luknje pripravili že v podjetju. Lahko si izberemo tudi s svojo postavitev oz. 
razporeditev V kolikor se bomo kasneje odločili, da bi dokupili kakšen element, si pa lahko dodatne 
luknje zvrtamo po priloženih šablonah in navodilih za vrtanje.

Debelina pločevine vseh nosilnih delov modularnih delovnih pultov je 1 mm kar 
delovnemu pultu nudi stabilnost, vzdržljivost in raznovrstno uporabo.

Predal izredne višine 260 mm nudi prostor za shranjevanje večjih predmetov, visok pa je dovolj, da vanj lahko 
shranite tudi spreje.

Delovni pult je zaklenjen s ključavnico s pregibnim ključem tako, da je orodje varno spravljeno v predalih.

Polica ima nosilnosti do 60 kg in je nastavljilva v dveh naklonih kar zagotavlja boljšo preglednost in urejenost ter lažje odlaganje 
materialov.

Z nastavljivo nogo se višina delovnega pulta lahko nastavi na skupno minimalno višino delovnega pulta 730 mm do maksimalno 1140 mm. Luknje 
omogočajo dvig v koraku 30 mm.

EUROloch perforacija omogoča uporabo večino standardnih dodatkov. Sistem nadgradnje delovnega pulta s perforiranimi ploščami nudi raznovrstne 
postavitve in prilagoditve željam uporabnika.

Veznik omogoča maksimalno stabilnost tudi pri prestavljanju delovnega pulta.

Večplastna delovna plošča debeline 40 mm nudi visoko odpornost na udarce ter stabilnost pri vseh dolžinah. Zaščitni sloj preprečuje vpijanje olj in umazanije.

Na razpolago je več kot 300 SOS vložkov z orodjem in vložkov za shranjevanje drobnega materiala. Vložki so prilagojeni za ozke in široke predalnike. Vložke je možno med seboj kombinirati, 
lahko pa jih izdelamo tudi po naročilu.

Ojačana vodila omogočajo večjo stabilnost predalov in nosilnosti do 50 kg.

LED luč z nizko porabo energije in visoko svetilnostjo je na razpolago v različnih dolžinah. S pomočjo priloženih adapterjev je možno 
luči med seboj povezati. Nosilec luči je nastavljiv po višini in globini.

Nudimo vam širok nabor raznovrstnih dodatkov za boljšo organiziranost delovnega mesta.

S parapetnim kanalom lahko elektrificiramo delovno mesto. Parapetni kanal standardno vsebuje 2 
vtičnici, pri dolžini 1500 mm pa 4 vtičnice. Parapetni kanal nima urejene predhodne vezave.
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Delovni pult - modul A1

Kakovostna jeklena pločevina – Vozički, zaboji, različne kasete za shranjevanje orodja, delovni 
pulti, stojala, obešala, omare, predalniki in vsa druga oprema so izdelani iz kakovostne jeklene 
pločevine. Zaščitena je z lakom proti mehanskim poškodbam in ob primerni uporabi praktično 
neuničljiva.

Inovativna oblika - Opremo iz Uniorja poleg kakovosti in vzdržljivosti uvršča v sam vrh svetovne 
ponudbe tudi inovativna zasnova. Celovito poznavanje potreb domačih in profesionalnih 
mojstrov se izkazuje v izvedbah, ki zagotavljajo praktično dostopnost in odlaganje orodja ter 
popolno preglednost.

Preglednost – Uniorjeva oprema za delavnico z odlično preglednostjo in enostavno 
dosegljivostjo orodja omogoča preprosto vzdrževanje reda in s tem povečuje produktivnost 
dela v delavnici.

Ena ključnih prednosti 
novih pultov je višinska 

prilagodljivost nosilnih nog.

Predali z novimi vodili imajo 
nosilnost 50 kilogramov.

Vrata spodnjih elementov se 
lahko odpirajo levo ali desno.

Nosilec na vrhu delovnega 
pulta za namestitev 

kompaktne LED svetilke.

Lesena delovna površina je 
debela 40 milimetrov in je 

površinsko obdelana.

Zgornji element za plastične posode in obešanje drobnega orodja. Police so lahko obešene 
naravnost ali pod kotom 12 

stopinj.

Nova linija pultov z višinsko prilagoditvijo 
in moduli, ki se prilagodijo potrebam 

uporabnikov in delavniškemu prostoru.

Leseno delovno površino je mogoče zaščititi tudi s ploščo iz inoksa.
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1.239,76€

2.479,51
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Postaja delovna - modul B2

Delovni pult - modul A3
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2.059,82€

593,40€

4.119,64

1.186,81
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Ozadje perforirano - modul C4

Ozadje perforirano - modul C5
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485,09€

330,87€

661,74

970,17
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Delovni pult - modul A6

Delovni pult - modul A7

-50%

-50%

570,41€

694,06€

1.140,83

1.388,12
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1.5m



990M8
625758

990MC8

9
625759

990MC9

07

Ozadje perforirano - modul C8

Ozadje perforirano - modul C9

-50%

-50%

225,97€

365,41€

451,93

730,83
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Delovni pult - modul A10

Delovni pult - modul A11
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1.112,38€

1.274,64€
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2.224,76

2.549,28
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