
katalog 2014 ↘

1914



↘ 2—3

E
X

P
O

+



↘ � � �
� ��

„Nábytková řada Expo+ nenechá 

na pochybách, kdo je majitelem kanceláře.“

Čisté linie, velkorysý 
pracovní prostor, respekt 

k dobrému řemeslu. 

 ↖ Dezén: ořech
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 ↖ Dezén: dub antracit
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 ↖ Dezén: merano



 →  stoly EXPO+ jsou charakteristic-

ké přísně geometrickými tvary 

a odlehčenou rámovou konstrukcí

 →  pracovní desky i nohy stolů mají 

tl. 38 mm

 →  všechny plochy pracovních 

stolů jsou opatřeny hranou ABS 

tl. 2 mm

 →  na přání uživatele, podle jeho 

požadavků, umístíme v pracovní 

desce kabelové průchodky

 →  požadavek instalace kabelo-

vých rozvodů pod stolovou 

desku je vyřešen otočným 

elektropanelem

 →  pracovní plocha může být opat-

řena efektní pracovní podložkou 

o rozměru 800 × 500 mm z kvalitní 

kůže tl. 3 mm s přeložením přes 

čelní hranu

 →  výrazný designový doplněk tvoří 

nabídka pokrytí boků stolů kůží 

tl. 3 mm ve dvou barevných pro-

vedeních (viz. str. 30–31)

 →  velmi efektní je místo kůže pou-

žít speciální sklo lacobel tl. 4 mm, 

které nabízíme v pěti barevných 

variacích (viz. str. 30–31)

 →  stolové nohy jsou propojené dis-

krétní přepážkou, která zajišťuje 

dostatek soukromí

 →  nohy stolů jsou vybaveny skry-

tou rektifi kací o celkové regulač-

ní výšce 25 mm pro dorovnání 

případných nerovností podlahy
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stůl psací

E 200 200 × 100 × 74

stůl psací + jednací

ES 2 200 × 220 × 74

stůl psací + jednací

ES 3 200 × 300 × 74

stůl psací + jednací

ES 4 200 × 370 × 74

 ↗  Bok stolu osazený panelem 
z pravé kůže

 ↗  Designově propracovaná noha 
přídavných stolů

 ↗ Zásuvkový otočný panel osazený v pracovní desce stolu

 ↗  Konstrukce stolu s vynesenou 
„plovoucí“ deskou

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm 
v pořadí šířka × hloubka × výška
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VÝŠKOVĚ STAVITELNÝG STŮL

 →  nabídka výrazného zlepšení 

ergonomie manažerského 

pracoviště

 →  spolehlivý elektrický poloho-

vací systém skandinávské 

výroby (made in EU) umožňuje 

rozsah stavitelnosti v rozmezí 

68–118 cm, tři libovolné výšky 

lze uložit do paměti

 →  rychlost posuvu zvedání je 

43 mm/s

 →  pracovní desku stolu o tloušťce 

38 mm, která je opatřena 2 mm 

ABS hranou, lze zatížit maximál-

ně 80 kg

 →  základnu tvoří masivní ocelová 

podstava tl. 10 mm 

 →  volitelně lze doplnit o dálkový 

ovladač

stůl jednací

EJ 3 150 × 150 × 74

stůl jednací

EJ 4 300 × 120 × 74

stůl konferenční

EJ 7 120 × 100 × 50

stůl přídavný, levý

ED 1 140 L 140 × 140 × 74

stůl jednací

EJ 8 170 × 100 × 74

stůl přídavný, pravý

ED 1 140 P 140 × 140 × 74

stůl jednací

EJ 9 240 × 100 × 74

stůl přídavný

ED 2 141 141,4 × 141,4 × 74

stůl konferenční

EJ 6 120 × 80 × 50

stůl jednací

EJ 5 420 × 120 × 74

 ↗  Ovládací panel výškově 
stavitelného stolu

stůl stavitelný elektrifi kovaný

EE 2 120 × 60 × 68–118



 →  skříně EXPO+ jsou charakteris-

tické stejně jako stoly masivním 

vzhledem a odlehčenou rámovou 

konstrukcí

 →  provedení půdy, dna, boků, polic 

a svislých příček je v tl. 38 mm

 →  záda a dveře skříní jsou 

v tl. 18 mm

 →  záda jsou pohledová, takže po-

skytují možnost umístění skříně 

v prostoru

 →  veškeré hrany u skříní a polic 

jsou olepeny ABS hranami

 →  na bocích skříní může být apliko-

vaná kůže tl. 3 mm ve dvou ba-

revných provedeních nebo sklo 

lacobel tl. 4 mm v pěti barevných 

odstínech (viz. str. 30–31)

 →  na dveřích skříní může být apliko-

váno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti 

barevných odstínech

 →  dveře jsou vložené, doplněné 

sklopnou úchytkou v ušlechtilém 

niklovém provedení

 →  na použité kování značky BLUM 

je poskytována doživotní záruka

 →  na dveřích mohou být instalová-

ny zámky s elektronickým dálko-

vým ovládáním

 →  skříně jsou vybavené, stejně 

jako stoly, „neviditelnou“ rektifi -

kací /plně skrytou v noze stolu/ 

k vyrovnávání nerovností podlah

 →  police na vysoké zatížení (80 kg) 

tl. 38 mm

skříň dvoudveřová, 

zavřená

E 2 2 00 140 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

zavřená

E 2 3 00 200 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

skleněné dveře

E 2 4 01 260 × 46 × 90

skříň dvoudveřová,

skleněné dveře

E 2 2 01 140 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

skleněné dveře

E 2 3 01 200 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – skleněné dveře

E 2 4 02 260 × 46 × 90

skříň dvoudveřová,

posuvné dveře

E 2 2 02 180 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

zavřená

E 2 4 00 260 × 46 × 90

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm 
v pořadí šířka × hloubka × výška
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 ↗  Špičkový plně nastavitelný závěs 
dveří zn. BLUM s integrovaným 
tlumením, které lze deaktivovat

 ↗  ABS hrana tl. 2 mm zajišťuje důklad-
nou ochranu před poškozením

 ↗  Rámová konstrukce skříně osazená 
sklem Lacobel

MONTÁŽ

 →  systém EXPO+ zahrnuje 46 prv-

ků a ke každému je přiložen ná-

vod k montáži

 →  opakovanou demontáž a mon-

táž řady EXPO+ zajišťuje pou-

žití závrtných matic u spojova-

cích prvků. Toto řešení zabez-

pečuje velmi vysokou pevnost 

nábytku a usnadňuje případné 

stěhování

skříň dvoudveřová,

skleněné dveře

E 3 2 01 140 × 46 × 130

skříň třídveřová s věšákem,

zavřená

E 3 3 00 200 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

zavřená

E 3 4 00 260 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

skleněné dveře

E 3 4 01 260 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

zavřená – skleněné dveře

E 3 4 02 260 × 46 × 130

skříň dvoudveřová, 

zavřená

E 3 2 00 140 × 46 × 130

skříň třídveřová s věšákem,

skleněné dveře

E 3 3 01 200 × 46 × 130



skříň dvoudveřová s věšákem, 

zavřená

E 5 2 01 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená

E 5 2 00 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová s věšákem,

zavřená – otevřená

E 5 2 04 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená

E 5 2 05 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená – otevřená

E 5 2 03 140 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená – skleněné dveře

E 5 3 01 200 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená – skleněné dveře

E 5 2 02 140 × 46 × 210

skříň třídveřová s věšákem, 

zavřená

E 5 3 00 200 × 46 × 210

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm 
v pořadí šířka × hloubka × výška
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skříň třídveřová, 

zavřená – otevřená

E 5 3 02 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

zavřená

E 5 4 00 260 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová s věšákem,

zavřená – otevřená

E 5 4 03 260 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená

E 5 3 04 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – otevřená

E 5 4 02 260 × 46 × 210

skříň třídveřová s věšákem,

zavřená – otevřená

E 5 3 03 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – skleněné dveře

E 5 4 01 260 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená

E 5 4 04 260 × 46 × 210

 ↗  Důmyslně skrytá rektifikace si snadno poradí 
s nerovností podlahy
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„Stejné a přesto jiné.“

Přirozenost,  
nadčasová elegance 

a nezaměnitelný vzhled.

 ↖ Dezén: merano


