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Stůl pro různé účely.
Univerzálně použitelný, s vysokou úrovní designu a kvality, a přesto cenově výhodný. S těmito přívlastky 
se stolní program clip zřetelně odlišuje od ostatní nabídky na trhu. Systém clip zaujme svým neutrálním, 
redukovaným designem, který se dokáže harmonicky začlenit do různých architektonických stylů. Ve spojení 
se svou vysokou funkčností je systém clip doporučován pro všechny myslitelné oblasti použití v objektech.

Design: M. Ballendat



Jednoduše univerzální.

Systém clip se vyznačuje svým zřetelným, redukovaným, do nejmenších detailů 
propracovaným designem. Deska stolu je konstrukčně odsazena od rámu, 
což podtrhuje optickou lehkost stolu. Rovné linie podnože se čtyřmi nohami 
a s ní zarovnaná deska stolu důsledně sleduje redukovaný design. Výběr mezi 
hranatým a kulatým profilem rámu umožňuje kombinaci se všemi typy židlí 
výrobce Wiesner-Hager.

Systém clip je neutrální v designu, ale je maximálně variabilní ve svém  
provedení a funkci. Díky širokému spektru formátů desek se systém clip stává 
víceúčelovým stolním programem, který lze používat téměř všude: v jídelnách, 
firemních restauracích a v odpočinkových místnostech, jakož i při prezentacích, 
mítincích i poradách. Při sestavování různých konfigurací jsou k dispozici 
vhodné spojovací prvky, na přání je možná i elektrifikace stolů pro používání 
elektronických médií.



74
0

50
0

45
0

Bohatý na detaily.

Kabelová šachta (volitelně) 
pro komfortní zásuvný 
modul nad úrovní stolu.

Stoly clip lze stohovat a jsou proto navíc 
vybaveny ochranou pro stohování.

U stolů s kulatými nohami jsou rohy desek 
zaoblené (s výjimkou půlkruhového stolu).

Kovové spojovací prvky (volitelně) pro spojení 
při sestavování různých konfigurací.

U stolů s čtvercovými nohami jsou rohy desek 
analogicky hranaté.

Voliteln.

Příklady možných sestav:

Provedení:

Desky stolu:
dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou, dýhovaná deska s vrstvenou dřevěnou hranou nebo kompaktní deska. Dřevěné povrchy jsou 
mořené.

Kostra stolu:
Nohy a rám z ocelových trubek upravených práškovou barvou, plastový stavitelný kluzák. Včetně ochrany pro stohování. Podnož volitelně se čtvercovým nebo kruhovým průřezem.

Volitelně:
Spojovací systém: Kov, na každou stranu stolu jsou nutné 2 spojky (pouze spojování podélných stran). Elektrifikace: kruhová kabelová průchodka, plast stříbrný, černý nebo bílý nebo 
obdélníková kabelová šachta, kovové provedení ošetřené práškovou barvou, s klopou. Stoly s kabelovým kanálem nelze stohovat.

Stůl „lounge“ čtvercový

Výška stolu Výška stolů „lounge“ 

Obdélníkový stůl

Čtvercový stůl

Lichoběžníkový stůl
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UK: Wiesner-Hager Ltd.
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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

Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality

všech dob: Try Hard 2.0
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