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etio: Think New Work.

Design: neunzig° design

Příjemné vibrace v kanceláři: jak v práci vybalancovat
produktivitu a emoce.

Program pracovních stolů etio pojal Wiesner-Hager jako emoci-
onální prvek, který snoubí pracovní efektivitu se stimulujícím a 
energizujícím nábojem. Stůl nese charakteristický hliníkový rám 
ve tvaru písmene A. Výšku pracovní plochy lze snadno nasta-
vit. Požadovanou míru soukromí dodají zástěny různých tvarů a 

materiálů. K pracovní desce lze připevnit také prvek doplňující 
zástěnu o organizér. Pro uložení osobních věcí a kancelářských 
potřeb slouží také nádherně propracovaný stojan a úzká zásuvka 
na psací potřeby.



příslušenství příslušenství

Dočasný pracovní prostor

m.zone cell

etio příslušenství. 



Dobré vibrace v kanceláři: 

etio pracuje s emocemi, což ji odlišuje od puristického cool designu 
dnešních kancelářských programů. Kreativní detaily programu etio 
podtrhují individuální charakter pracovní stanice, která je zároveň 
nabitá funkčností. Jednoduchý pravoúhlý formát v nejrůznějších 
velikostech ponechává prostor pro kreativitu v jakémkoli konceptu 
kancelářského plánování. Elektricky výškově nastavitelné vari-
anty rozšiřují portfolio využití v rámci nejrůznějších kancelářských 
uspořádání a konceptů. Výšku pracovní desky můžeme měnit podle 
potřeby. Díky paměťovému modulu lze uložit a v mžiku vyvolat 
personalizované nastavení.

příslušenství
elektricky výškově nastavitelné

příslušenství
              elektricky výškově nastavitelná

etio příslušenství
elektricky výškoveř nastavitelné



etio zdvojené pracovištř.

zdvojené pracoviště     zdvojené pracoviště

Velký pracovní stůl

m.zone cloud



etio zdvojené pracovišt
elektricky výškovř nastavitelné.

Zdvojené pracoviště kombinuje dvě pracovní plochy s jediným rámem. Vzniká tak ekonomické a 
efektivní řešení pracovního prostoru – skvělé pro využití v rámci různých kancelářských konceptů. 
Důležitý detail: obě pracovní desky lze individuálně výškově nastavit jednoduchým zvednutím. Díky 
elektricky výškově nastavitelné funkci můžeme stůl jednoduše přenastavit z pozice vsedě do pozice 
vestoje. Častá změna pozice těla má pozitivní zdravotní efekt: vestoje aktivujeme zádové svaly a 
ulevujeme tak páteři. Ve vzpřímeném postoji se nám také lépe dýchá. Do mozku proudí optimální 
množství kyslíku, což podporuje soustředěnou a produktivní práci.

zdvojené pracoviště
elektricky výškově nastavitelné



Bench Bench

etio Bench.

etio bench je naše odpověď na rostoucí potřebu flexibility 
kancelářského prostoru: umožňuje kombinovat soustředěnou práci, 
komunikaci a koordinaci za minimálních prostorových nároků.
etio bench ve třech možných délkách je ideální pro využití v mo-
derních a různorodých prostorech, kde probíhá New Work.



etio kontejner.

Kontejner 4600-046  Kontejner 4610-046

Š 430 / V 570 / H 540
9 HE, 3/3/3 HE

 Š 430 / V 570 / H 540
 9 HE, 3/6 HE 

Standardní model:

Čelo: Ocel, prášková povrchová úprava, barvy podle vzorníku.

Korpus:
Ocel, prášková povrchová úprava, barvy podle vzorníku. Vrchní deska dle výběru deko-
rativní dřevotřísková deska (DKS) nebo HPL Fenix deska s laserovou hranou, s dýhou s 
hranou z vrstveného dřeva. Uvnitř korpusu je dekorativní dřevotřísková deska (DKS) s
laserovou hranou ABS: v případě horní desky v DKS má vnitřní část korpusu stejnou 
barvu jako je barva horní desky, pokud je horní deska v DKS struktuře, HPL Fenix nebo 
dýhovaná, má vnitřní korpus černou barvu D80. Stěny, vrchní deska a podlaha jsou 
pevně sklíženy kolíkovými spoji.

Otvor pro úchyt 
integrovaný v čele.

Nosná konstrukce:
Rám koleček z ocelového plechu, pozinkovaný. 4 dvojitá kolečka z plastu, tvrdá nebo 
měkká, Ø 60 mm, s možností zablokování, nosnost 70 kg.

Zásuvky, výsuvy:
Černá zásuvka z ocelového plechu. Všechny výsuvy jsou vybaveny systémem (tlumení 
zavírání).
Zámek (volitelně).

Zabezpečení proti převrženi:
Blokovani vysuvu u všech kontejnerů, u kontejnerů se zavěsnym registrem dále také 
protizavaži.

kontejner



Bohatý v detailu.

Ruční přepínač s paměťovou funkcí  
pro elektricky výškově nastavitelné stoly.
Můžete uložit a okamžitě vyvolat nejrůznější nastavení.

Psací podložka a zásuvka na 
psací potřeby (volitelně).
Volitelně je možné doplnit také o 
psací podložku potaženou kůží a 
zásuvku na psací potřeby.

Výška stolu (příslušenství /zdvojené 
pracoviště). 
Pracovní stanice je výškově nastavitelná 
po 15 mm krocích (rozsah nastavení 
650 – 850 mm). Nastavení nevyžaduje 
žádné nářadí. 

Kolenní clona (volitelně pro 
příslušenství).
Ocelový rám s textilním povrchem 
slouží jako kolenní clona.

Vedení kabelů (volitelně).
Kabelová průchodka u pracovní desky a skládací 
kabelový kanál zarušují uspořádané a téměř 
neviditelné vedení kabelů.

Organizér se 
zástěnami 
(volitelně).
Zastěny a držáky 
monitoru jsou 
připevněne na 
konstrukci 
organizeru.

Standardní model:

Stolové desky:
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 mořené.

Rám (manuálně výškově nastavitelný):
Konstrukce rámu z ocelových trubek, hliníkový rám nohou ve tvaru „A“, sloupek  
55 mm Ø, plastové stavitelné kluzáky, černé. Kovové povrchy upravené práškovou barvou.

Rám (elektricky výškově nastavitelný):
Konstrukce rámu z ocelových trubek, hliníkový rám nohou ve tvaru „A“, sloupek 
70 mm Ø, plastové stavitelné kluzáky. Kovový povrch s úpravou práškovým lakem buď 55 
eloxovaná stříbrná, 9005M tmavě černá, 9016 bílá, nebo 02M transparentní (Poznámka: 
Pokud je 02M transparentní, pak je sloupek vždy 55 eloxovaná stříbrná).

Elektrifikace (volitelně):
Kabelová průchodka etio: Kov, prášková stříbrná barva, s klopou. 
Kruhová kabelová průchodka: 80 mm Ø, plast stříbrný, černý, bílý či vzhled 
nerezové oceli (všechny varianty jsou plastové).
Kabelový kanál: Ocelový plech, upravený práškovou barvou, povrch stejný 
jako podpora pracovní desky (stůl manuálně výškově nastavitelný), respek-
tive stejný jako rám stolu (stůl elektricky výškově nastavitelný), lze sklopit. 

Organizér na zástěnu (volitelně): 
Hliníkový profil, upravený práškovou barvou, určený na montované zástěny a držáky 
monitoru.

Zástěny (volitelně):
Kovový rám s textilním povrchem (k použití jako nástěnka). Hliníkové upínací prvky po 
připevnění zástěny s organizérem, upravené práškovou barvou.

Kolenní clona (volitelně):
Kovový rám s černým textilním potahem, výška 295 mm.

PC-držák (volitelné): ocelový plech, upravený práškovou barvou, volitelně 55 eloxo-
vaná stříbrná, 9005M tmavě černá nebo 9016 bílá.

Psací podložka (volitelně):
Ocelový plech potažený kůží. 

Zásuvka na psací potřeby (volitelně):
Zásuvka černý ocelový plech. Tužkovník černý plast. Čelní panel ocelový plech upravený 
práškovou barvou.

Volitelnř.

  Obdélníkový stůl    

= možné umístění třetí roviny a kolenní clony 

Příslušenství  Příslušenství

výška stolu: 650–850 mm
manuálně výškově nastavitelná
(po 15mm krocích) 

 výška stolu: 650–1290 mm
 nekonečně elektricky výškově nastavitelná

Příslušenství.

Výška stolu manuálně výškově nastavitelná Výška stolu elektricky výškově nastavitelná

Rozměry v mm



Bench.

Standardní program:

Stolové desky:
Dle výběru laminátová (DKS) nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS 
hranou, standardní dýha nebo prémiová dýha (ořech) s laminovanou dřevěnou hranou, 
nebo kompaktní deska. Dřevěné povrchy mořené.

Rám (manuálně výškově nastavitelný):
Konstrukce rámu z ocelových trubek s konstrukcí nohou A, hliník, sloupek 55 mm Ø, 
plastové stavitelné kluzáky. Kovové povrchy upravené práškovou barvou.

Rám (elektricky výškově nastavitelný):
Konstrukce příčníku a středního rámu stolu z ocelových trubek, hliníkový rám nohou 
ve tvaru „A“, sloupek 70 mm Ø, plastové stavitelné kluzáky, černé. Kovový povrch s 
povrchovou úpravou práškovým lakem 55 eloxovaná stříbrná, 9005M tmavě černá, 9016 
bílá nebo 02M transparentní (Poznámka: Pokud je 02M transparentní, pak je sloupek 
vždy 55 eloxovaná stříbrná).

Elektrifikace (volitelné):
Kabelová průchodka etio:
Kov, prášková stříbrná barva, s klopou.
Kruhová kabelová průchodka:
80 mm Ø, plast stříbrný, černý, bílý či vzhled nerezové oceli (všechny varianty jsou 
plastové).
Kabelový kanál: Ocelový plech, upravený práškovou barvou, povrch stejný jako rám 
pracovní desky, lze sklopit. 

Organizér na zástěnu (volitelně):
Hliníkový profil, upravený práškovou barvou, určený na montované zástěny a držáky 
monitoru.

Zástěny (volitelně):
Kovový rám s textilním povrchem (k použiti jako nastěnka).. Hliníkové upínací prvky 
po připevnění zástěny s organizérem, upravené práškovou barvou. 

PC-držák (volitelné): ocelový plech upravený práškovou barvou, volitelně 55 eloxovaná 
stříbrná, 9005M tmavě černá nebo 9016 bílá.

Psací podložka (volitelné pro pracovní desky 25 mm):
Ocelový plech potažený kůží.

Zásuvka na psací potřeby (volitelně):
Zásuvka černý ocelový plech. Tužkovník černý plast. Čelní panel ocelový plech upravený 
práškovou barvou.

Volitelnř.

Rozměry v mm

Zdvojené pracoviště.

Zdvojené pracoviště Zdvojené pracoviště

výška stolu: 650–850 mm
manuálně výškově nastavitelné
(po 15 mm krocích) 

výška stolu: 650–1290 mm
nekonečně elektricky výškově nastavitelné 

Obdélníkový stůl manuálně výškově nastavitelný    Obdélníkový stůl elektricky výškově nastavitelný

 Výška stolu manuálně výškově nastavitelná    Výška stolu elektricky výškově nastavitelná

Standardní program:

Stolové desky:
Dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS 
hranou, dýhovaná deska s vrstvenou dřevěnou hranou nebo kompaktní deska. Dýha 
nebo dřevodekor (DKS nebo HPL): směr dýhy příčně. Dřevěné povrchy mořené.

Rám:
Konstrukce rámu z ocelových trubek s konstrukcí nohou A, hliník, sloupek 55 mm Ø, 
plastové stavitelné kluzáky. Kovové povrchy upravené práškovou barvou.

Elektrifikace (volitelné):
Kabelová průchodka etio:
Kov, prášková stříbrná barva, s klopou.
Kruhová kabelová průchodka:
80 mm Ø, plast stříbrný, černý, bílý či vzhled nerezové oceli.
Kabelový kanál:
Ocelový plech, upravený práškovou barvou, povrch stejný jako rám pracovní desky, lze 
sklopit.

Organizér na zástěnu (volitelně):
Hliníkový profil, upravený práškovou barvou, určený na montované zástěny a držáky 
monitoru.

Zástěny (volitelně):
Kovový rám s textilním povrchem (k použiti jako nastěnka). Hliníkové upínací prvky 
pro připevnění zástěny s organizérem, upravené práškovou barvou.

Psací podložka (volitelná pro pracovní desky 25 mm):
Ocelový plech potažený kůží.

Zásuvka na psací potřeby (volitelně):
Zásuvka černý ocelový plech.
Tužkovník černý plast. Čelní panel ocelový plech upravený práškovou barvou.

Rozměry v mm

Bench   

Výška stolu: 740 mm  

   Obdelníkový stůl    Tischhöhe

 Výška stolu   



www.wiesner-hager.com
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Perfect Partners.
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CZ

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


