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VYužijTe VýhOd prOfeSiOnáLnÍCh 
prOdukTů Gpph prO zAjišTěnÍ 

rYChLé A zárOVeň pŘeSné VýrObY



uvažujeme jinak než ostatní. díky promyšlenému a kvalitně navrženému 
svařovacímu nářadí a jeho snadnému použití pomáháme našim zákazní-

kům k jejich úspěchu a dalšímu profesnímu růstu. Spolupráce s největšími 
odborníky v oboru nám umožňuje dosahovat nejvyšších cílů.

OD prOfesiOnálníHO přístupu  
k přesnému svařOvání
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praCuJte CHYtře 
S pomocí svářecích stolů Gpph a široké nabídky příslušenství 
budete schopni zajistit rychlou a přesnou výrobu, včetně kon-

strukčně náročných výrobků.
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stanDarDní svařOvaCí stOlY PRO
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teCHniCké parametrY stOlů PRO
• pevná a masivní konstrukce
• Velmi vysoká kvalita zpracování
• rovinnost stolu (+/- 0,5 mm na metr)
• Vyrobeno z oceli S355j2+n
• upínací otvory o  průměru 28 mm a 16 mm s vrchním úkosem
• Tři řady otvorů v pracovních stěnách
• fázované a frézované otvory usnadňující montáž příslušenství
• Vodící mřížka plochy s rastrem 100x100 mm. 
• nastavení výšky pro standardní nohy cca 880-930mm
• Možnost použití nerezových krytů 
• Možnost spojování stolů za účelem získání větší pracovní plochy
• Všechny stoly jsou vyztužené žebry
• Vyrobeno podle normy iSO 2768-1
• frézované okraje plochy
• Tloušťka pracovní desky 15mm
• nohy stolů jsou vyrobené z profilu 100x100mm
• nosnost: 700kg/noha
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parametrY stanDarDníCH stOlů PRO

technická data standardních svařovacích stolů prO
rozměry stolu 

[mm]
Boční desky 

[mm]
Hmotnost stolu 

[kg]
max. zatížení 

[kg] počet noh Objednací číslo

3000x1480 200 980 5600 8 TWT.prO.300148
2400x1200 200 630 4200 6 TWT.prO.240120
2000x1000 200 460 2800 4 TWT.prO.200100
1500x1480 200 460 2800 4 TWT.prO.150148
1500x1000 200 370 2800 4 TWT.prO.150100
1200x1200 200 350 2800 4 TWT.prO.120120
1200x1000 200 320 2800 4 TWT.prO.120100
1200x800 200 270 2800 4 TWT.prO.12080
1000x1000 200 280 2800 4 TWT.prO.100100
1000x600 200 210 2800 4 TWT.prO.10060
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vOlitelné příslušenství  
stanDarDníCH stOlů PRO
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Dorazy, úhelníky

n.004prO n.005prO n.006prO n.007prO n.008prO n.009prO n.010prO

doraz 150 doraz 225 doraz 260 doraz 500 Úhloměr Úhelník plochý 
275x150

Úhelník plochý 
320x150

n.011prO n.003prO n.012prO n.013prO n.014prO n.015prO n.016prO

Úhelník plochý 
350x250 kroužek pr. 100 Úhelník 185x175 Úhelník 200x200 Úhelník 300x190 Úhelník 450x250 Úhelník 

75x500x175x100

montážní šrouby

n.026.prO n.024.prO n.025.prO T.015prO n.002prO n.002uni
Úhloměr vč. 

úhelníku 
250x230

Úhelník 300x180 Úhelník 500x180 Spojovací šroub šroub rychlo-
montážní 30 

šroub rychlo-
montážní uni

spojovací a prodlužovací prvky svorky

n.017prO n.018prO n.019prO n.001A n.001b n.001C

prodloužení stolu 
1000x100

prodloužení stolu 
1000x200

Modulární spo-
jovací blok 

1000x200x200
Svorka upevňovací Svorka s rychlospoj-

kou upevňovací
Svorka univerzální 

upevňovací

DOrazY, úHelníkY, šrOuBY a Další prvkY  
stanDarDníCH stOlů PRO
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Objed. číslo sady: set 1 prO

4x  n.001A 10x  
n.002prO

2x   
n.003prO

2x   
n.004prO

2x   
n.005prO

2x  
n.009prO

2x  
n.010prO

2x  
n.012prO

Svorka upevňo-
vací

šroub rychlo-
montážní 30 kroužek pr. 100 doraz 150 doraz 225 Úhelník plo-

chý 275x150
Úhelník plo-
chý 320x150

Úhelník 
185x175

DOpOručená saDa  
stanDarDníCH stOlů PRO

svorky

n.001d n.001e n.001f n.001p n.001r n.001S

Svorka s rychlospojkou 
univerzální Svorka upevňovací Svorka s rychlospojkou 

upevňovací
Svorka vertikální s ra-

menem 330
Svorka vertikální s ra-

menem 230 Svorka otočná

prismy příslušenství Bessey

n.021 n.022 n.023 7327 7325 7329

prisma Ø58mm 130° prisma Ø58mm 90° prisma Ø58mm 
130/90°

nástavec pro kloubové 
upínače (28mm)

nástavec upínací Vario 
TWVAd (28mm)

prodloužení TWX, prů-
měr 28mm, délka 

15-300mm

příslušenství Bessey

7323 7301 7312 7308

nástavec VAd upínací 
přestavitelný

Svěrka celoocelo-
vá šroubová s dvou-
komponentní rukojetí 

(250/120)

Svěrka vysokovýkonná 
SLM s velkým upínacím 
výkonem (300/120mm)

Svěrka ocelová páková 
(250/120)

strana 11tel.: +420 568 840 009



stanDarDní svařOvaCí stOlY plus
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teCHniCké parametrY stOlů plus
• pevná a masivní konstrukce
• Velmi vysoká kvalita zpracování
• rovinnost stolu (+/- 0,5 mm na metr)
• Vyrobeno z oceli S355j2+n
• upínací otvory o  průměru 28 mm a 16 mm s vrchním úkosem
• Tři řady otvorů v pracovních stěnách
• fázované a frézované otvory usnadňující montáž příslušenství
• Vodící mřížka plochy s rastrem 100x100 mm. 
• nastavení výšky pro standardní nohy cca 880-930mm
• Možnost použití nerezových krytů 
• Možnost spojování stolů za účelem získání větší pracovní plochy
• Všechny stoly jsou vyztužené žebry
• Vyrobeno podle normy iSO 2768-1
• Tloušťka pracovní desky 12mm
• nohy stolů jsou vyrobené z profilu 80x80mm
• nosnost: 500kg/noha
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parametrY stanDarDníCH stOlů plus

technická data standardních svařovacích stolů plus
rozměry stolu 

[mm]
Boční desky 

[mm]
Hmotnost stolu 

[kg]
max. zatížení 

[kg] počet noh Objednací číslo

3000x1480 200 780 4000 8 TWT.pLuS.300148
2400x1200 200 510 3000 6 TWT.pLuS.240120
2000x1000 200 370 2000 4 TWT.pLuS.200100
1500x1480 200 390 2000 4 TWT.pLuS.150148
1500x1000 200 300 2000 4 TWT.pLuS.150100
1200x1200 200 280 2000 4 TWT.pLuS.120120
1200x1000 200 260 2000 4 TWT.pLuS.120100
1200x800 200 220 2000 4 TWT.pLuS.12080
1000x1000 200 230 2000 4 TWT.pLuS.100100
1000x600 200 170 2000 4 TWT.pLuS.10060
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vOlitelné příslušenství  
stanDarDníCH stOlů plus
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Dorazy, úhelníky

n.004pLuS n.005pLuS n.006pLuS n.007pLuS n.008pLuS n.009pLuS

doraz 150 doraz 225 doraz 260 doraz 500 Úhloměr Úhelník plochý 
275x150

n.010pLuS n.011pLuS n.003pLuS n.012pLuS n.013pLuS n.014pLuS

Úhelník plochý 
320x150

Úhelník plochý 
350x250 kroužek pr. 100 Úhelník 185x175 Úhelník 200x200 Úhelník 300x190

montážní šrouby

n.015pLuS n.016pLuS T.015pLuS n.002pLuS n.002uni

Úhelník 450x250 Úhelník 
275x500x175x100 Spojovací šroub šroub rychlomon-

tážní 30 
šroub rychlomontáž-

ní uni

spojovací a prodlužovací prvky svorky

n.017pLuS n.018pLuS n.019pLuS n.001A n.001b n.001C

prodloužení stolu 
1000x100

prodloužení stolu 
1000x200

Modulární spojovací 
blok 1000x200x200 Svorka upevňovací Svorka s rychlospojkou 

upevňovací
Svorka univerzální 

upevňovací

DOrazY, úHelníkY, šrOuBY a Další prvkY  
stanDarDníCH stOlů plus
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Objed. číslo sady: set 1 plus

4x  n.001A 10x  
n.002pLuS

2x   
n.003pLuS

2x   
n.004pLuS

2x   
n.005pLuS

2x  
n.009pLuS

2x  
n.010pLuS

2x  
n.012pLuS

Svorka upevňo-
vací

šroub rychlo-
montážní 30 kroužek pr. 100 doraz 150 doraz 225 Úhelník plo-

chý 275x150
Úhelník plo-
chý 320x150

Úhelník 
185x175

DOpOručená saDa  
stanDarDníCH stOlů plus

svorky

n.001d n.001e n.001f n.001p n.001r n.001S

Svorka s rychlospojkou 
univerzální Svorka upevňovací Svorka s rychlospojkou 

upevňovací
Svorka vertikální s ra-

menem 330
Svorka vertikální s ra-

menem 230 Svorka otočná

prismy příslušenství Bessey

n.021 n.022 n.023 7327 7325 7329

prisma Ø58mm 130° prisma Ø58mm 90° prisma Ø58mm 
130/90°

nástavec pro kloubové 
upínače (28mm)

nástavec upínací Vario 
TWVAd (28mm)

prodloužení TWX, prů-
měr 28mm, délka 

15-300mm

příslušenství Bessey

7323 7301 7312 7308

nástavec VAd upínací 
přestavitelný

Svěrka celoocelo-
vá šroubová s dvou-
komponentní rukojetí 

(250/120)

Svěrka vysokovýkonná 
SLM s velkým upínacím 
výkonem (300/120mm)

Svěrka ocelová páková 
(250/120)
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stanDarDní svařOvaCí stOlY ECO

strana 18 www.alfain.eu cnc@alfain.eu



teCHniCké parametrY stOlů ECO
• pevná a masivní konstrukce
• Velmi vysoká kvalita zpracování
• rovinnost stolu (+/- 0,5 mm na metr)
• Vyrobeno z oceli S355j2+n
• upínací otvory o  průměru 28 mm a 16 mm s vrchním úkosem
• Tři řady otvorů v pracovních stěnách
• Otvory u stolů eCO jsou vyřezávány laserem
• Vodící mřížka plochy s rastrem 100x100 mm. 
• nastavení výšky pro standardní nohy cca 880-930mm
• Možnost použití nerezových krytů 
• Možnost spojování stolů za účelem získání větší pracovní plochy
• Všechny stoly jsou vyztužené žebry
• Vyrobeno podle normy iSO 2768-1
• Tloušťka pracovní desky 8mm
• nohy stolů jsou vyrobené z profilu 60x60mm
• nosnost: 250kg/noha
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parametrY stanDarDníCH stOlů ECO

technická data standardních svařovacích stolů eCO
rozměry stolu 

[mm]
Boční desky 

[mm]
Hmotnost stolu 

[kg]
max. zatížení 

[kg] počet noh Objednací číslo

3000x1480 200 530 2000 8 TWT.eCO.300148
2400x1200 200 340 1500 6 TWT.eCO.240120
2000x1000 200 250 1000 4 TWT.eCO.200100
1500x1480 200 270 1000 4 TWT.eCO.150148
1500x1000 200 200 1000 4 TWT.eCO.150100
1200x1200 200 190 1000 4 TWT.eCO.120120
1200x1000 200 170 1000 4 TWT.eCO.120100
1200x800 200 140 1000 4 TWT.eCO.12080
1000x1000 200 150 1000 4 TWT.eCO.100100
1000x600 200 110 1000 4 TWT.eCO.10060
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vOlitelné příslušenství  
stanDarDníCH stOlů ECO
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Dorazy, úhelníky

n.004eCO n.005eCO n.006eCO n.007eCO n.008eCO n.009eCO

doraz 150 doraz 225 doraz 260 doraz 500 Úhloměr Úhelník plochý 
275x150

n.010eCO n.011eCO n.003eCO n.012eCO n.013eCO n.014eCO

Úhelník plochý 
320x150

Úhelník plochý 
350x250 kroužek pr. 100 Úhelník 185x175 Úhelník 200x200 Úhelník 300x190

montážní šrouby

n.015eCO n.016eCO T.015eCO n.002eCO n.002uni

Úhelník 450x250 Úhelník 
275x500x175x100 Spojovací šroub šroub rychlomon-

tážní 30 
šroub rychlomontáž-

ní uni

spojovací a prodlužovací prvky svorky

n.017eCO n.018eCO n.019eCO n.001A n.001b n.001C

prodloužení stolu 
1000x100

prodloužení stolu 
1000x200

Modulární spojovací 
blok 1000x200x200 Svorka upevňovací Svorka s rychlospojkou 

upevňovací
Svorka univerzální 

upevňovací

DOrazY, úHelníkY, šrOuBY a Další prvkY  
stanDarDníCH stOlů ECO
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Objed. číslo sady: set 1 eCO

4x  n.001A 10x  
n.002eCO

2x   
n.003eCO

2x   
n.004eCO

2x   
n.005eCO

2x  
n.009eCO

2x  
n.010eCO

2x  
n.012eCO

Svorka upevňo-
vací

šroub rychlo-
montážní 30 kroužek pr. 100 doraz 150 doraz 225 Úhelník plo-

chý 275x150
Úhelník plo-
chý 320x150

Úhelník 
185x175

DOpOručená saDa  
stanDarDníCH stOlů ECO

svorky

n.001d n.001e n.001f n.001p n.001r n.001S

Svorka s rychlospojkou 
univerzální Svorka upevňovací Svorka s rychlospojkou 

upevňovací
Svorka vertikální s ra-

menem 330
Svorka vertikální s ra-

menem 230 Svorka otočná

prismy příslušenství Bessey

n.021 n.022 n.023 7327 7325 7329

prisma Ø58mm 130° prisma Ø58mm 90° prisma Ø58mm 
130/90°

nástavec pro kloubové 
upínače (28mm)

nástavec upínací Vario 
TWVAd (28mm)

prodloužení TWX, prů-
měr 28mm, délka 

15-300mm

příslušenství Bessey

7323 7301 7312 7308

nástavec VAd upínací 
přestavitelný

Svěrka celoocelo-
vá šroubová s dvou-
komponentní rukojetí 

(250/120)

Svěrka vysokovýkonná 
SLM s velkým upínacím 
výkonem (300/120mm)

Svěrka ocelová páková 
(250/120)
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pOtřeBuJete větší mOBilitu stOlu?

Využijte nabídky výškově stavitelných nohou
s kolečky a důmyslným aretačním mechanismem.
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svařuJete prvkY a kOnstrukCe  
z nerezOvé OCeli?

Využijte nabídky krycích plechů pro tradiční svářecí stoly Gpph.

kryty jsou vyrobeny z plechu z nerezové oceli, tloušťky 1mm.
pro zajištění ideálních podmínek pro svařování výrobků z nerezové 

oceli kryt jednoduše nasaďte na tradiční svařovací stůl Gpph. 
rozteče kotevních děr přesně odpovídají roztečím děr svářecího stolu.

Ceny a dostupnost krycích plechů pouze na vyžádání.
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Ostatní prvky, police

n.020 T.011A T.011b T.011C T.011d T.011e

držák hořáku police 210x100 police 210x100 police 90x200 police 90x300 police 210x100

T.011f T.011G T.011j T.011h T.011i

police 210x200 police 210x300 police mobilní prodlou-
žená police MiX  210x280 police na dokumenty 

Chemické přípravky

T.013A T.013b T.013C T.013d T.014
kapalina best Wesl - 
proti roztřiku, kon-

centrovaná, 1l

koncentrovaná ka-
palina proti rozstři-

ku 5L
Odmašťovací a čisti-

cí koncentrát 1L 
Odmašťovací a čisti-

cí koncentrát 5L
kapalina proti ulpí-
vání rozstřiku 0,5L
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ALFA IN a.s.
č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče 
Czech Republic
 
www.alfain.eu, cnc@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
 
 
GPS:    49°15‘10.305“N, 15°47‘20.698“E

Váš prodejce/Your dealer:
 ©

 A
Lf

A 
in

 a
.s

., 
fo

to
 il

us
tra

čn
í, 

vy
hr

az
uj

em
e 

si 
pr

áv
o 

zm
ěn

. i
m

ag
es

 il
lu

st
ra

tio
n,

 ri
gh

t o
f c

ha
ng

e 
re

se
rv

ed
.

SV
AŘ

OV
AC

Í S
TO

LY
 


