
foxx Conference



18
00

16
00

20
00

22
00

24
00

1200

1400

Voliteln.

  Obdelníkový stůl    Výška stolu

Pravidelné měnění pozice při práci minimalizuje nežádoucí zátěž 
lidského pohybového aparátu i během dlouhého pracovního 
dne. To samé platí i pro komunikaci. Proto se také stále častěji 
schůze a týmové mítinky vedou vestoje. Takovýto způsob komu-
nikace ovšem neprospívá pouze z hlediska ergonomiky, ale také 
efektivity. Studie prokázaly, že při schůzích vedených vestoje 
se rozhodnutí přijímají o třicet procent dříve, než když na mí-
tinku sedíte. Řada foxx Conference od Wiesner-Hager nabízí 
širokou škálu elektricky výškově nastavitelných konferenčních 

stolů v rozsahu 650 – 1290 mm. Umožňuje rychlý přechod z 
pozice vsedě do pozice vestoje. Speciální konstrukce rámu z 
trubkové oceli zajišťuje maximální stabilitu, a to i v případě vel-
kých konferenčních stolových sestav. Ruční přepínač výškového 
nastavení je opatřen paměťovým modulem, který ukládá a 
okamžitě vyvolává různá výšková nastavení. Velký výběr formátů 
a povrchů pracovních desek poskytuje široké možnosti krea-
tivního designu, od funkčních a moderních po vysoce kvalitní 
elegantní motivy.

foxx Conference. 
Povzbuzuje ke zmeěneě perspektivy.

Standardní model:

Pracovní desky: dle výběru laminátová (MFC) nebo HPL Fenix pracovní deska 
s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou nebo dýhovaná deska MDF 
s hranou z laminovaného dřeva (rovná část hrany). Zkosená část hrany MDF v černé 
barvě. Ostatní dřevěné povrchy jsou mořené podle WH vzorníku barev.

Rám: Plynulé elektrické nastavení pracovní výšky. Konstrukce rámu z ocelových 
trubek s patkou tvaru T, sloupek 70 x 70 mm, držák desky s černým práškovým 
nástřikem, černé plastové nastavitelné kluzáky. Kovové povrchy ošetřené práškovou 
barvou, buď 55 eloxovaná stříbrná, 9005M černá nebo 9016 bílá.

Elektrifikace (volitelně):
Hranatá kabelová průchodka:
Kov (pro standardní laminátovou a HPL Fenix pracovní desku): 
hliník ošetřený práškovou barvou, s klapkou.
Dýha (pro dýhovanou pracovní desku): Klapka s funkcí Touch.
Kabelový kanál horizontální: kovový kabelový svod, černý, 
ošetřený práškovou barvou.
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Rozměry v mm

Elektricky výškově nastavitelné stoly 
foxx Conference umožňují komfortní 
přeměnu pracoviště vsedě na pracoviště vestoje.
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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


