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float_fx

float_fx. Uskladneění & zónování.
Funkční, úsporný a nanejvýš variabilní– float_fx nabízí ideální řešení úložného prostoru pro všechny kancelářské oblasti. Hloubka skříňky 
425 mm umožňuje optimální využití stávající plochy kanceláře. Pohledové zadní stěny dovolují i volné umístění skříněk v prostoru – úložné 
místo a rozdělení zón v jednom. Látkové zadní stěny (volitelně) zlepšují akustiku místnosti, mohou sloužit jako nástěnka a v kanceláři 
vytvářejí barevné akcenty. float_fx – to znamená kvalita až do posledního detailu. Vysoce jakostní kování a výsuvy Hettich® zaručují 
lehkou, bezpečnou a bezúdržbovou funkci všech pohyblivých částí.



Kontejnery float_fx s osobním úložným pros- 
torem na pracoviš t i  j sou jednodu-
ché, s  funkčn ím a  f l ex ib i ln ím vy -
baven ím. Vysoké nároky  na kva l i - 
tu jsou patrné na mnoha detailech. 
Například jsou použita nová, aretovatelná 

dvojitá kolečka s nosností až 70 kg. Výsuvy s 
kuličkovými ložisky výrobce Hettich® zaručují 
vysokou zatížitelnost a exaktní lehký chod, 
komfort zaznamenáte při tlumeném dorazu 
po každém otevření zásuvky. Diferencovaný 
komfortní balík kontejnerů float_fx nabízí 

různé vybavení: od verze trend až k verzi 
comfort se zabudovaným systémem Silent® 
pro tlumené automatické dovírání zásuvek. 
comfort a trend – obě verze svým způsobem 
představují nejvyšší standardy v kvalitě,  
designu a obslužném komfortu.

Pojízdné a stojící kontejnery float_fx.



Alternativy.Bohatý na detaily.

Ukotvení koleček z ocelového plechu.
Stabilní upevnění koleček s nosností 70 kg.

Organizér pro psací potřeby hloubka 25 mm,
černá umělá hmota PS, pro float_fx trend.

Bezpečný proti 
převržení.
Závěsný registr s vysou-
vacím kovovým rámem.

Zásuvka z černého ocelového plechu 
u float_fx trend s hloubkou 800 mm jakož i 
u float_fx comfort.

Zásuvka z černé umělé hmoty PS
u float_fx trend s hloubkou 600 mm.

Organizér pro psací potřeby hloubka 40 mm
se samouzavíracím tlumícím systémem 
u float_fx comfort.

Pojízdný kontejner

hloubka 600 
š 430 / v 600
10 HE, 1/3/3/3 HE

Pojízdný kontejner

hloubka 600
š 430 / v 600
10 HE, 1/3/6 HE 

Pojízdný kontejner

hloubka 800
š 430 / v 600
10 HE, 1/3/3/3 HE

ojízdný kontejner

hloubka 800
š 430 / v 600
10 HE, 1/3/6 HE

Přístavný kontejner Přístavný kontejner Všechna čela také s madly

hloubka 800 popř. 600
š 430 / v 740
12,5 HE, 1/2,5/3/3/3 HE

hloubka 800 popř. 600
š 430 / v 740
12,5 HE, 1/2,5/3/6 HE

Alternativní tvary madla:  
profilový úchyt, třmínkový úchyt, 
obloukový úchyt a miskové madlo.

š = šířka, v = výška, HE = výšková jednotka (1 výšková jednotka = 50 mm).
Veškeré uvedené rozměry jsou dodávány ve verzích trend a comfort.

Provedení:

Čelo: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou 
z vrstveného dřeva. 
Korpus: vršek, boky a zadní stěna buď dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová 
hrana, dýha s hranou z vrstveného dřeva. 
Spodek překližka (DKS) s ABS laserová hrana: pokud jsou boky z překližky, 
potom je spodek ve stejné barvě jako boky, u dýhovaných stran spodek v pastelově 
šedé D22.
Sedák: volitelně pro kontejnery s výškou 600 mm. 
Zabezpečení proti převržení: blokování výsuvu u všech kontejnerů, u kontejnerů 
se závěsným registrem dále také protizávaží.

Verze trend:
Výsuvy se samouzavíracím tlumícím systémem, zásuvky z umělé hmoty u hloubky 
600 mm, z ocelového plechu u hloubky 800 mm. Organizér na psací potřeby výška 
25 mm.

Verze comfort:
Výsuvy se samouzavíracím tlumícím systémem Silent®, zásuvky z ocelového plechu, 
organizér na psací potřeby výška 40 mm.

Pojízdné a stojící kontejnery float_fx. Pojízdné a stojící kontejnery float_fx.



Pokud se jedná o mobilní úložné prostory v kanceláři, poskytuje 
cenné služby pojízdný trolej float_fx. Pohybuje se na kolečkách a 
je vybaven madly, takže se může rychle přemístit všude tam, kde 
je právě zapotřebí. Ve verzi s pracovní deskou fungují tyto trole-
je také jako krátkodobé místo pro práci vestoje nebo jako mís-
to pro porady vestoje. Trolej float_fx má velkou úložnou kapacitu 

na malém prostoru. Podle modelu disponují až pěti zásuvkami a  
organizérem na psací potřeby ve variabilním modulovém provedení. 
Výsuvy s kuličkovými ložisky výrobce Hettich® poskytují ten nejvyšší 
obslužný komfort. Shrnuto a podtrženo: Troleje float_fx znamenají 
hospodárnost ve vybavení kanceláře – velký užitek při srovnatelně 
nepatrné investici.

float_fx trolej.



Závěsný registr A4
s vytažením 105 % a 
zástrčným závěsným 
rámem.

Kombinace vnitřního 
vybavení 
na příkladu troleje 
s příčnou roletou.

Výklopný háček na šaty. 
Volitelně pro všechny troleje s příčnou 
roletou.

Pracovní deska
s odklápěcími bočními plochami u 
troleje s šířkou 530 mm.

Zásuvka
se samouzavíracím 
systémem a blokováním 
jednotlivých výsuvů.

Madlo
pro snadnou manipulaci s trolejí.

Trolej s příčnou roletou

š 530 / h 480 / v 1100
2 police

Trolej s příčnou roletou

š 530 / h 480 / v 1123
2 police se sklápěcí pracovní deskou

Trolej s příčnou roletou

š 750 / h 480 / v 1100
2 police

Trolej pro 19 palcovou médiovou techniku

š 590 / h 600 / v 1100
čelo vertikální žaluzie, bez vybavení, 
kabelová průchodka kulatá v horní a spodní desce

Čelo: horizontální žaluzie z polypropylénu s matným stříbrným nebo bílým povrchem, 
tloušťka lamel 12 mm, šířka lamel 26,5 mm. Madlo z plastu, stříbrná barva nebo bílá, 
se zámkem. 
Korpus: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou 
z vrstveného dřeva.
 
Troleje 530 a 750 mm s čelem a příčnou roletou: 
police a střední část dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana: pokud 
jsou boky z překližky, dna zásuvek a střední část ve stejné barvě jako boky, u dýhovaných 
boků dna zásuvek a střední část v pastelově šedé D22. Police jsou výškově nastavitelné, 
sešroubované, zátěž max. 20 kg. 

Pracovní plocha: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha 
s hranou z vrstveného dřeva. 
Kolečka: 4 aretovatelná dvojitá kolečka z umělé hmoty s měkkým povrchem. Ukotvení 
koleček z ocelového pozinkovaného plechu vždy pro dvě kolečka, ochrana rohů ze všech 
stran z černé umělé hmoty. 
 
Trolej pro 19 palcovou mediální techniku 590 mm s vertikálním čelem a 
příčnou roletou: Šířka lamel 30 mm. Madlo z hliníku, stříbrná barva, se zámkem. Bez 
vnitřního vybavení, pro uložení 19 palcové mediální techniky.
Ostatní provedení jako výše.

Provedení:

š = šířka, h = hloubka, v = výška

float_fx trolej. float_fx trolej.

Alternativy.Bohatý na detaily.



Skín float_fx.
Skříňkový program float_fx nabízí široký výběr typů skříněk uzpůsobených 
pro různé požadavky: otevřené skříňky bez čela, skříňky s otočnými dvířky, 
posuvnými dvířky, příčnými a vertikálními roletami. Systémové rozměry se 
orientují – výchozí hloubka skříněk je 425 mm – podle běžných šířek a výšek 
pořadačů od dvou do šesti OH (výška pořadačů). Skříňky s posuvnými dvířky 
a šatní skříně dodáváme také s hloubkou 600 mm, přístavné skříňky ve výšce 
stolu 740 mm a program završují nástavbové skříňky.



Výsuvná skříňka.
Výsuvná skříňka přebírá funkci přímo přístupného odkládacího prostoru blízko 
pracoviště. Vnitřní zařízení je možné vytvářet flexibilně. Nábytek dále umožňuje 
rozdělení prostoru a díky své výšce 1100 mm otevřenou komunikaci vestoje.

Pohledové stěny.
Zadní stěny všech skříní float_fx jsou provedeny jako pohledové stěny. Tak mohou 
být skříně postaveny ve volném prostoru a plnit tak zároveň funkci přepážek. Na 
přání mohou být zadní stěny provedeny jako nástěnky. Výběr z různých látek nabízí 
mnoho možností, jak v rámci kancelářské architektury prosadit barevné akcenty. 
Vnitřní vybavení skříní float_fx je nanejvýš variabilní. Police, zásuvky a závěsné re-
gistry mohou být umístěny podle individuální potřeby. Jakostní výsuvy výrobce Het-
tich® zaručují komfortní fungování s lehkým chodem. Skříně jsou proti převržení 
zabezpečeny generálním blokováním výsuvů, speciálními montážními sadami pro 
upevnění ke zdi, resp. protizávažími.

Zadní látková stěna.
Volitelně pro moduly až do výšky čtyř na sobě a pro stohovatelné 
prvky do výšky jednoho kusu: textilii lze použít jako propojovací desku.

Skříňky float_fx. Skříňky float_fx.



Bohatý na detaily.

Výsuvná police.
U police čtvrté řady pořadačů lze na přání namonto-
vat výsuvnou polici.

Skříňka (hloubka 425 mm).
Vnitřní vybavení šatní skříně s policí pro klobouky, výsuvným 
ramínkem na šaty a zrcadlem (volitelně). 

Závěsný registr.
Výsuv Quadro Duplex 105 % výrobce Hettich® zaručuje komfortní přístup k 
závěsnému registru. Komfortní obsluhu a zabezpečení proti převržení zajišťuje 
samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů.

Zásuvky. 
Také zásuvky z ocelového plechu jsou 

vybaveny výsuvem 105 %, samouzavíracím 
systémem a blokováním jednotlivých výsuvů.

Madla.
Různé tvary madel podle zvoleného modelu (viz ceník): profilové madlo, 
třmínkové madlo, obloukové madlo, miskové madlo, otočná oliva.
 

Vnitřní vybavení.
Vnitřní vybavení je 

volitelné. U výsuvné 
skříně lze zvolit napří-

klad organizační panel 
se stěnou využitelnou 

jako nástěnka, se 
soukromou zásuvkou, 

závěsným registrem 
nebo organizérem na 

psací potřeby.

Čelo: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS laserová hrana, dýha s hranou z 
vrstveného dřeva. 
Rolety: polypropylen stříbrný, s matnou úpravou, nebo bílá, tloušťka 12 mm. 
Korpus: vrchní a spodní strana, resp. boky volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s ABS 
laserová hrana, dýha s hranou z vrstveného dřeva. 
Zadní stěna: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) nebo dýha. Vnější povrch zadní 
stěny vždy v pohledovém provedení. 
Volitelně: zadní stěna z látky s možností používat jako nástěnku (až do výšky skříňky 
4 OH a pro stohovací skříň 1 OH). 
Police: zasouvací bezpečnostní police, výškově nastavitelné. 

Pro skříňky bez čela: volitelně dřevotřísková překližka (DKS) s přední s ABS laserová 
hrana, dýha s přední hranou z vrstveného dřeva. 

Pro skříňky s čelem: 
police z dřevotřískové překližky (DKS) s přední s ABS laserová hrana: v případě 
boků z překližky police ve stejné barvě jako boky, u dýhovaných boků police v pastelově 
šedé D22. 
Police ocel: RAL 7035 světle šedá. 
Výsuvná police: u skříněk se 4 OH a vyšších. Provedení v barvě police. Na spodní straně 
police namontovány 4 OH. 

Nohy: 
Skříňky: klouzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm. 
Volitelně: zakrytí podstavce, ocelový plech, povrchová úprava prášková barva podle 
vzorníku, výška 40 mm, výškově nastavitelné do 15 mm. Na výběr kolem dokola nebo 
samostatně pro každou stranu. 
Odkládací skříňky: klouzáky z černé umělé hmoty, výškově nastavitelné do 8 mm. 
Výsuvy – možnost dodatečného vybavení (Systema TOP 2000, výrobce Hettich®):  Rám 
(pro zásuvky a závěsné registry) z ocelového plechu, povrchová úprava černá prášková 
barva. 
Zásuvka: Quadro Duplex 50, vytažení 105 %, samouzavírací systém a blokování jed-
notlivých výsuvů. 
Závěsný registr: z ocelového plechu, povrchová úprava černá prášková barva, Quadro 
Duplex 50, vytažení max. 105 %, samouzavírací systém a blokování jednotlivých výsuvů. 
Uzamykací systém: hlavní zámek, výměnné vložky s 40 různými variantami uzamy-
kání. 
Zabezpečení proti převržení: blokování výsuvu u všech kontejnerů s výsuvy, upevnění 
do zdi nebo alternativně sešroubování zadních stěn dvou skříní. Součástí každé dodávky 
skříní jsou příslušné bezpečnostní pokyny. 

Provedení:

Skříňky float_fx. Skříňky float_fx.
Neustále pracujeme na dalším vývoji našich produktů. Vyhrazujeme si proto odchylky v provedení a rozměrech.

Alternativy.



Skříňky s příčnými roletami

Skříňky s posuvnými dvířky

Skříňky s otočnými dvířky a šatní skříně

Skříňky bez čela

Alternativy.

hloubka 425

Poznámka: včetně soklu + 30 mm Poznámka: výška je stejná jako výška 

Odkládací skříňky

hloubka 425

Poznámka: včetně soklu + 30 mm Poznámka: výška je stejná jako výška 

Odkládací skříňky, hloubka 425

šatní skříně

Skříňky s otočnými 

hloubka 425

Poznámka: včetně soklu + 30 mm

hloubka 425 hloubka 600

Skříňky float_fx. Skříňky float_fx.

hloubka 600

hloubka 425

Poznámka: včetně soklu + 30 mm

Poznámka: výška je stejná jako výška 

Rozměry v mm

Odkládací skříňky



Alternativy.

Výsuvná skříňka Stohovací skříňě bez čela

Skříňky s vertikálními roletami Skříň se závěsným registrem

Poznámka: včetně soklu + 30 mm

hloubka 425

Výsuvná skříňka, vlevo Výsuvná skříňka, vpravo

3. roviny: 
Organizační panel s nástěnkou

Vnitřní zařízení (za příplatek):

2. roviny:
Soukromá zásuvka
skořepina tužkovníku

1. roviny: 
Závěsný registr

Skříňky float_fx.

hloubka 425

hloubka 600

hloubka 425

Skříňky float_fx.

Rozměry v mm
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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

“Mission Backbone”.
Zde Vám ukážeme, jak lze

významně zredukovat
počet onemocnění


