
agilos+



Nej různě j š í  d ruhy  práce  vyžadu j í  p ros t řed í  p ř i způsobené š i rokým nárokům té  k te ré  č innost i. P rávě  na  tom je 

za ložen koncept  č ty řnohého s to lového sys tému ag i los+. D íky  modulárn ímu des ignu a  vo l i te lným dop lňkovým 

prvkům umožňu je  dokona lou adaptac i  v  nesčetných  pros torových  a  p racovn ích  s i tuac í ch . Sys tém se  š i rokou šká lou 

fo rmátů  a  p ropo jovate lných  konf igurac í  využ i je  jakéko l i v  zákout í  a  pomůže vám efekt i vně  využ í t  p ros tor. 

Univerzální rřešení mezi kancelárřskými stoly.



Hranatý a oválný.
agilos+ je opatřen multifunkční rámovou trubkou, na niž lze flexibilně 
upevnit kolenní zástěnu, kabelovou průchodku či panel pro užitečné 
potřeby. Rámová konstrukce může mít buď oválný, nebo čtvercový 
průřez.



1400

1200

800

20
00

18
00

Volitelnře.Bohatý na detaily.

Doplňkový panel light (volitelné příslušenství) je 
konstrukčně lehký panel s látkovým potahem. Flís je 
vyrobený z mechanicky a tepelně spojeného polyesteru a 
až ze 70 % sestává z recyklovaného materiálu. Je vhodný 
pro použití jako nástěnka a pohlcuje zvuk. 

Neviditelné vedení kabelů.
Kabelové průchodky u pracovní desky a vel-
koryse dimenzovaný kabelový kanál zaručují 
uspořádané, téměř neviditelné vedení kabelů 
ve stole

PC-držák.
Do držáku pod stolem lze umístit skřín 
PC. Lze jej namontovat na multifunkční 
příčník bez použití nářadí.

Odnímatelný boční panel.
Vyměnitelné boční panely s odsazenou 
nohou zajišťují ergonomický prostor pro 
nohy v rohových konfiguracích.

Pracovní desky agilos+
= možná poloha panelu s příslušenstvím a kolenní clonou

Obdélníkový stůl 

Kompaktní stůl vpravo/vlevo Univerzální stůl pravý/levý

Přídavný stůl obdélníkový

Přídavný stůl  agilos+ 

Přídavný stůl/úhlová konfigurace
pro obdélníkové stoly
(Obr.: přídavný stůl vpravo)

Standardní provedení:

Stolové desky:  Dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou 
laserovou ABS hranou nebo dýhovaná deska s vrstvenou dřevěnou hranou. Dřevěné 
povrchy jsou mořené.

Rám: Konstrukce rámu z ocelových trubek se čtyřmi nohami 50 mm Ø nebo 
50/50 mm, nastavitelná noha z černého plastu, plastové stavitelné kluzáky. Kovové 
povrchy upravené práškovou barvou. Multifunkční traverza pro upevnění třetí roviny, 
kolenní clony a PCdržáku.

Obdélníková kabelová průchodka (volitelné): Kov, prášková stříbrná barva, s 
klopou.
Kruhová kabelová průchodka (volitelné): 80 mm Ø, plast stříbrný, černý, bílý či 
vzhled nerezové oceli (všechny varianty jsou plastové).
Kabelový kanál: (volitelné): Ocelový plech, na obou stranách odklopný, upravený 
práškovou barvou.

Doplňkový panel light (volitelné): Látkou potažený panel odlehčené konstrukce. 
Mechanicky a tepelně upevněný polyester flís (až 70 % recyklovaného materiálu), 

možnost použití jako nástěnka, tlumící zvuk (akustické měření dle ISO 354). Uchycení 
k pracovní desce kovovými úchyty a otáčecím kolečkem. Výška 410 mm (horní hrana 
stolu – horní hrana třetí roviny).
Důležitá poznámka: Nelze kombinovat s kolenní clonou.

Třetí rovina basic (volitelné): Deska nosníku dekorační překližka (DKS) s látkou 
potaženým panelem, hliníkový profil upravený práškovou barvou, volitelné také včetně 
kolenní clony. Výška 406 mm (horní hrana stolu – horní hrana třetí roviny).

Kolenní clona (volitelné): Ocelový rám děrovaný, upravený práškovou barvou, výška 
405 mm.

Podélný fixní spojovač a příčný fixní spojovač  (volitelné): Při propojování jsou 
na každé straně stolu požadovány 2 kusy spojovačů.

PC-držák (volitelné): Ocelový plech, volitelné 55 eloxal-stříbrná, 9005M temně černá 
nebo 9016 bílá, upravený práškovou barvou.

Výška stolu:
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB  Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025
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