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Bohatý v detailu.
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Komunikativní na poradách a seminářích, elegantní na
cateringu, v závodních jídelnách a kantýnách, robustní v odpočinkových a denních místnostech, umožňuje
přístup i invalidním vozíkům – a je proto maximálně
vhodný i pro oblast pečovatelských služeb – client lze
vždy znovu a znovu konfigurovat přímo na míru. Stoly mohou být jednoduše a bezpečně spojovány do řad.
Vybaveny jsou i kabelovou šachtou pro elektrické a datové přípojky, čímž je postaráno o odpovídající elektrifikaci v případě mediálního použití.
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Na výbr.
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Upevnění noh a spojovací prvky.
Stabilní spojení nohou stolu a spojování
v podélném i příčném směru.

Design: Dustin A. Tusnovics
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Stohování.
Všechny stoly jsou stohovatelné. Před
poškozením při stohování chrání
povrch desky integrované nárazníky.

Konfigurace.
Stoly client lze snadno a
stabilně spojovat v různých
konfiguracích.

Provedení:
Desky stolu:
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.
Výjimka: čtvercové stoly 3210-355 a 3220-355 (1400/1400 mm) jsou
možné pouze s dekorační dřevotřískou (DKS).
Podnož:
na výběr jsou kovové nohy kulaté (Ø 50 mm), kovové nohy hranaté (průřez
nohy 50/50 mm) nebo z masivního dřeva hranaté z buku resp. dubu
(průřez nohy 52/52 mm). Kovové nohy stolů k stání kulaté nebo hranaté.

Kovové povrchy jsou ošetřeny práškovou barvou, dřevěné povrchy jsou
mořené. Napojení podnoží: základová deska z tlakově odlévaného hliníku
s napojením pro podnoží (šroubový závit) a zařízením pro příčné spojení.
Opce:
Kolenní clona výška 325 mm: děrovaný ocelový plech, ošetřený práškovou
barvou.
Spojovací systém: umělá hmota. Pro spojování podélných stran
jsou nutné 2 spojky.
Elektrifikace: Obdélníková kabelová šachta: kovové provedení ošetřené
práškovou barvou, s klopou. Stoly s kabelovým kanálem nelze stohovat.
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Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality
všech dob: Try Hard 3.0
www.wiesner-hager.com
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