
Skládací stl f.t.s.



Perfektní slo�ení.

Skládací stoly f.t.s. jsou přesvědčivé díky své funkcionalitě, robustnosti  
a mobilitě. Pro každý druh použití je k dispozici ta správná podnož: 
T-podnože poskytují ideální řešení pro sestavení řad stolů. Stoly s čtyřnohou 
podnoží se díky volnému prostoru pro nohy do všech stran hodí obzvláště 
dobře pro volně stojící skupiny stolů. U stolů se čtyřnohou podnoží lze 
dodatečně vybrat mezi kulatou a čtvercovou formou sloupku – podle archi-
tektury místnosti. Široká nabídka formátů stolu v každém případě umožňuje 
řešení šité na míru pro každý jednotlivý případ – ať už pro hotelové semináře, 
víceúčelové sály nebo v kongresových komunikačních centrech.



Skládací stoly f.t.s. mají variabilní design a vybavení: 
podnože jsou podle účelu použití k  dispozici 
v designu T nebo jako čtyřsloupkové, výběr formátu 
desek sahá od 45/120 až po 80/180 cm. Povrch 
desek lze vybrat z mnoha aktuálních dekorů DKS  
a HPL, podnože jsou buď ošetřené práškovou 
barvou, nebo pochromované. 

V�dy pipraven.

Skládací mechanika je u T-podnoží i u čtyřnohých 
podnoží stejná. Rozložení se provádí zcela bez 
manipulace s  blokovacím mechanismem, pro 
složení se blokovací mechanismus uvolní stisk-
nutím příslušného tlačítka. Robustní umělohmotný 
nárazník chrání povrch stolu před poškozením při 
stohování. Pro ekonomický transport nastohovaných 
stolů slouží speciální vozík.



Voliteln.

Sklopný stůl T-podnož Sklopný stůl čtyřnohá-podnož

Sklopný stůl čtyřnohá-podnož, 
nohy čtvercový průřez

Sklopný stůl čtyřnohá-podnož, 
nohy kruhový průřez

Sklopný stůl T-podnož

Výška stolu Sklopný stůl T-podnož Sklopný stůl čtyřnohá-podnož

Standardní vybavení:

Stolní desky: 
dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou. Deska je zesílena
kovovým rámem.

Podnož: 
precizní ocelová trubka, umělohmotné, stavitelné klouzáky. Napojení sloupku s integrovanou chráničkou pro
stohování z černé umělé hmoty. Na výběr buď čtyřnohá podnož, nebo T-podnož. Průřez nohy: kulatý u podnože
se čtyřmi nohami Ø 32 mm nebo čtyřhranný 30/30 mm, T-podnož – sloupek Ø 28 mm, patka Ø 32 mm. Skládací
mechanika: kování s aretováním, umělohmotné části jsou černé. Kovové povrchy s práškovou úpravou.

Rozměry v mm

Bohatý na detaily.

Stohování spoří místo.
Výška 10 nastohovaných 
stolů je pouze 125 cm.  
Pro transport nasto-
hovaných stolů jsou  
k dispozici vhodné  
transportní prostředky. 

Bezpečná funkce.
Skládací mechanika má bezpečný  
blokovací mechanizmus. Ten zajišťuje 
solidní postavení stolů f.t.s. a brání 
neúmyslnému složení podnože. 
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Perfect Partners.

Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality

všech dob: Try Hard 2.0

02
 - 

20
22

 C
Z

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


