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 ↖ Dezén: calvados
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 ↖ Dezén: dub antracit



 ↗  Konstrukce stolu s vynesenou 

„plovoucí“ deskou

 ↗  Závrtné matice umožňují jednodu-

chou montáž a případnou bezpeč-

nou demontáž

stůl psací

A 160 160 × 80 × 74

stůl psací + přídavný levý

AS 160 L 160 × 200 × 74

stůl psací + přídavný pravý

AS 160 P 160 × 200 × 74

stůl psací + přídavný levý

AS 180 L 180 × 200 × 74

stůl psací + přídavný pravý

AS 180 P 180 × 200 × 74

stůl psací

A 180 180 × 80 × 74

stůl psací

A 200 200 × 80 × 74

stůl psací

A 220 220 × 80 × 74

 →  pracovní stoly ASSIST jsou cha-

rakteristické vynesenou – plovou-

cí stolovou deskou nad boky stolů

 →  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 

deskou je vyřešen otočným 

elektropanelem

 →  pracovní plocha může být opat-

řena efektní pracovní podložkou 

o rozměru 800 × 500 mm z kva-

litní kůže tl. 3 mm s přeložením 

přes čelní hranu

 →  stolové nohy jsou propojené dis-

krétní přepážkou, která zajišťuje 

dostatek soukromí

 →  nohy stolů jsou vybaveny 

skrytou rektifi kací o celkové 

nastavitelné výšce 25 mm pro 

dorovnání případných nerovností 

podlahy

� � � � � � � � � 	 � 
 � ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm 
v pořadí šířka × hloubka × výška
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stůl konferenční

AJ 2 120 × 80 × 50

stůl přídavný levý

AD 1 140 L 140 × 113 × 74

stůl jednací

AJ 3 130 × 80 × 74

stůl přídavný pravý

AD 1 140 P 140 × 113 × 74

stůl jednací

AJ 4 200 × 80 × 74

stůl přídavný

AD 2 113 113 × 113 × 74

stůl psací + přídavný levý

AS 200 L 200 × 200 × 74

stůl psací + přídavný pravý

AS 200 P 200 × 200 × 74

stůl psací + přídavný levý

AS 220 L 220 × 200 × 74

stůl psací + přídavný pravý

AS 220 P 220 × 200 × 74

 ↗ Obkladový panel ze skla Lacobel
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recepce

AR 160
167 × 100 × 74 (100)

recepce

AR 180
187 × 100 × 74 (100)

recepce

AR 200
207 × 100 × 74 (100)

recepce, levá

AR 160 L
167 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, levá

AR 180 L
187 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, levá

AR 200 L
207 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, pravá

AR 160 P
167 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, pravá

AR 180 P
187 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, pravá

AR 200 P
207 × 80 (100) × 74 (100)

 ↗  Na přání může být pracovní deska 

osazena kabelovou průchodkou

 →  nabídka recepčních pultů je de-

signově identická se stolovou 

řadou ASSIST 

 →  čelní plochy recepcí mohou 

být osazeny vysoce efektními 

skleněnými panely o tl. 4 mm 

v pěti barevných provedeních 

(viz. str. 30–31)

 →  na přední plochy recepce lze 

umístit jednací pult ve formě 

laminované desky tl. 38 mm, 

případně skla tl. 10 mm nebo ori-

ginální nástavbu v podobě rámu 

(boxu) s odkládacím prostorem 

pro klienta

 →  nohy recepčních stolů jsou 

vybaveny skrytou rektifi kací 

o celkové nastavitelné výšce 

25 mm pro dorovnání případných 

nerovností podlahy

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm 
v pořadí šířka × hloubka × výška
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recepce + přídavný stůl, levý

ARS 160 L
167 × 204 × 74 (100)

recepce + přídavný stůl, levý

ARS 200 L 207 × 204 × 74 (100)

police lamino

AR PL

recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 160 P
167 × 204 × 74 (100)

recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 200 P 207 × 204 × 74 (100)

police sklo

AR PS

police rám

AR PR

recepce + přídavný stůl, levý

ARS 180 L
187 × 204 × 74 (100)

recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 180 P
187 × 204 × 74 (100)

 ↗  Volitelná recepční nástavba s rámovou konstrukcí ladí s designem 

řady ASSIST



skříň dvoudveřová, 

zavřená

A 2 2 00 128 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

skleněné dveře

A 2 3 02 188 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

zavřená

A 2 4 00 248 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

skleněné dveře

A 2 4 01 248 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 

zavřená, skleněné dveře

A 2 4 02 248 × 46 × 90

skříň dvoudveřová, 

skleněné dveře

A 2 2 01 128 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

zavřená

A 2 3 00 188 × 46 × 90

skříň třídveřová, 

skleněné dveře

A 2 3 01 188 × 46 × 90

 →  skříně jsou charakteristické stej-

ně jako stoly vynesenou vrchní 

deskou

 →  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 dveřích skříní může být 

aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm 

v pěti barevných odstínech 

(viz. str. 30–31)

 →  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 vy-

rovnání nerovností

 ↗  Sklopná úchytka v ušlechtilém 

niklovém provedení je shodná 

pro řady EXPO+ a ASSIST

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm 
v pořadí šířka × hloubka × výška
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 ↗ Volitelné sklo lacobel tl. 4 mm na dveřích

 ↗ Skrytá rektifikace k dorovnání případných nerovností podlahy

skříň dvoudveřová, 

zavřená

A 3 2 00 128 × 46 × 130

skříň dvoudveřová, 

skleněné dveře

A 3 2 01 128 × 46 × 130

skříň třídveřová 

s věšákem, zavřená

A 3 3 00 188 × 46 × 130

skříň třídveřová 

s věšákem, zavřená

A 3 3 02 188 × 46 × 130

skříň třídveřová 

s věšákem, skleněné dveře

A 3 3 01 188 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová 

s věšákem, zavřená

A 3 4 00 248 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová 

s věšákem, skleněné dveře

A 3 4 01 248 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 

zavřená – skleněné dveře

A 3 4 02 248 × 46 × 130

MONTÁŽ

 →  systém ASSIST zahrnuje 68 prv-

ků a ke každému je přiložen ná-

vod k montáži

 →  opakovanou demontáž a montáž 

řady ASSIST zajišťuje použití 

závrtných matic u spojovacích 

prvků. Toto řešení zabezpečuje 

velmi vysokou pevnost nábytku 

a usnadňuje případné stěhování.



skříň třídveřová 

s věšákem, zavřená

A 5 3 00 188 × 46 × 210

skříň dvoudveřová 

s věšákem, zavřená

A 5 2 01 128 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená – skleněné dveře

A 5 3 01 188 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená – skleněné dveře

A 5 2 02 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená

A 5 2 00 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená – otevřená

A 5 2 03 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová 

s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 2 04 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 

zavřená

A 5 2 05 128 × 46 × 210

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

s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 3 03 188 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená

A 5 3 04 188 × 46 × 210

skříň třídveřová, 

zavřená – otevřená

A 5 3 02 188 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová 

s věšákem, zavřená

A 5 4 00 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová 

s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 4 03 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – skleněné dveře

A 5 4 01 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená

A 5 4 04 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 

zavřená – otevřená

A 5 4 02 248 × 46 × 210

 ↗ Konstrukce skříně s vynesenou „plovoucí“ deskou



 ↗  Kontejner osazený volitelným 

skleněným panelem z barevného 

skla Lacobel

 ↗  Komfortní tužkovnice jako 

samostatná zásuvka

 ↗ Výsuvný registr kontejneru EK12

 � � 	 � � � � � �

mobilní kontejner levý

EK 100 L 100 × 50 × 60

mobilní kontejner pravý

EK 100 P 100 × 50 × 60

mobilní kontejner, 

tužkovnice, registr

EK 12 47 × 60 × 60

mobilní kontejner, 

tužkovnice, 3× zásuvka

EK 14 47 × 60 × 60

KONTEJNERY

 →  řady EXPO+ a ASSIST obsahují 

dva typy mobilních kontejnerů

 →  kontejnery šířky 470 mm mají dvě 

nebo čtyři zásuvky, které je mož-

no členit pomocí systému přepá-

žek. Kontejnery šířky 1 000 mm 

obsahují výsuvnou polici a uza-

mykatelná posuvná dvířka

 →  veškeré hrany kontejnerů jsou 

olepeny hranami ABS tl. 2 mm

 →  zásuvky jsou v kovovém prove-

dení, tužkovnice jako samostat-

ná zásuvka je plastová

 →  všechny kontejnery poskytují 

doplňkovou odkládací plochu, 

na které může být aplikována 

kůže tl. 3 mm ve dvou barev-

ných kombinacích nebo skla la-

cobel tl. 4 mm v pěti barevných 

odstínech (viz. str. 30–31)

 →  všechny kontejnery jsou vy-

baveny centrálním zamykáním 

a systémem STOP-CONTROL

↘ 

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm 
v pořadí šířka × hloubka × výška

↘ 28—29↘ 28—29
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DOPLŇKY

 →  věšákový panel obsahuje šatní 

tyč, věšáková stěna je osazena 

zrcadlem a háčky

 →  policové moduly jsou vyráběny 

ve čtyřech variantách, zadní 

stěna má tl. 18 mm, police je 

tl. 38 mm, veškeré hrany jsou 

olepeny ABS hranou

 →  elektronický zámek je ovládán 

pomocí dálkového ovladače

 →  kožená podložka je vyrobena 

z kvalitní hovězí kůže o tl. 3 mm 

nalepené na kovovém podkladu 

a umožňuje tak libovolné umístění 

na pracovním stole

 →  veškeré doplňky obsahují návod 

na montáž a potřebné kování 

k jejich instalaci

věšákový panel

EOV 20 55 × 35 × 205

policový modul, 3 police

EP 183 180 × 26 × 145

elektronický zámek na skříně

EZ M400

kožená podložka na stůl 

pro tl. desky 38 mm

EKP 80 × 50 × 3,8

policový modul, 4 police

EP 184 180 × 26 × 185

Elektricky otočný panel VAULT

3× el. zásuvka, 3× data

BTCZ V 002 39,3 × 12,1 × 10,3

Elektricky otočný panel VAULT

3× el. zásuvka, 1× data, 

1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA

BTCZ V 014 39,3 × 12,1 × 10,3

věšáková stěna se zrcadlem

EOZ 21 80 × 12 × 195

policový modul, 1 police

EP 181 180 × 26 × 65

policový modul, 2 police

EP 182 180 × 26 × 105

 ↗ Dálkový ovladač elektronického zámku

 ↗  Panel se otáčí elektricky 

po stisku tlačítka
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Kombinace kůží a skel u řady Expo+ a Assist

Kůže i sklo

Stoly Expo+

Pouze sklo

Recepce Assist

Kůže i skloKůže i sklo

Kontejnery – Expo+ a Assist

Kůže i sklo

Kůže i sklo

Pouze sklo

Skříně Expo+

Pouze sklo

Skříně Assist


