
m.zone



Rovnou do zóny.

Kanceláře budoucnosti musí poskytovat zaměstnancům 
různorodé a přizpůsobivé pracovní prostředí, které 
umožňuje nastavení v závislosti na aktivitě. Rigidní 
prostorové struktury ustupují. Dnešní heslo zní: “Práce 
založená na aktivitě”. Wiesner-Hager svým konceptem 
m.zone přichází s převratným interiérovým designem 
kanceláří, který lze dokonale přizpůsobit organizacím 
s agilním přístupem. m.zone sestává z individuálních 
prvků, jako jsou kancelářské zástěny, modulární a volně 

stojící nábytkové prvky, které lze flexibilně kombinovat 
při tvorbě nového pracovního prostoru podle indivi-
duálních požadavků a potřeb klienta. Vysoce variabilní 
systém m.zone se dokonale hodí pro různorodé využití 
ve všech typech kancelářské achitektury: pro open-
space prostory, sdílené kanceláře, do recepcí či lounge 
nebo vstupních prostor.  

Design: LUCY.D



 work. work.

work.
Tyto nábytkové prvky inspirované tradiční kanceláří 
lze kombinovat tak, aby z nich vznikla samostatná 
pracovní stanice pro soustředěnou časově omezenou 
práci. Pracovní stanice lze více či méně oddělit od okolí 
podle požadavku na soukromí.

složený z:

1

2

1 zástěna

1 pracovní deska

Bez ilustrace: m.zone single pravý – pracovní výška 740 mm

m.zone single levý –  pracovní výška 740 mm

složený z:

1

2

1 zástěna

1 pracovní deska

Bez ilustrace: m.zone single pravý – pracovní výška 900 mm

m.zone single levý –  pracovní výška 900 mm

složený z:

1

2
2 zástěny

2 pracovní desky

2 spojovače

m.zone double – pracovní výška 740 mm
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složený z:

1

2
2 zástěny

2 pracovní desky

2 spojovače

m.zone double – pracovní výška 900 mm

3



work. work.
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složený z:

1

2
3 zástěny

1 zástěna

2 zástěny

2 pracovní desky

10 spojovačů

m.zone cell double – pracovní výška 740 mm

3

4

m.zone double mixed –  pracovní výška 740 mm

4

3

složený z:

1

2
1 zástěna

1 zástěna

1 lenoška,

1 pracovní deska

2 spojovače5

výška sedu 460

složený z:

1

2
2 zástěny

1 zástěna

1 pracovní deska

4 spojovače

m.zone cell levý – pracovní výška 740 mm

3

4

Bez ilustrace: m.zone cell pravý – pracovní výška 740 mm



work.
 work.

složený z:

1

2
1 zástěna

1 zástěna

1 zástěna

1 pracovní deska

1 pracovní deska

1 spojovací police

4 spojovače

m.zone team – pracovní výška 900 mm
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složený z:
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2
1 zástěna

1 zástěna

1 zástěna

1 pracovní deska

1 pracovní deska

1 spojovací police

4 spojovače

m.zone team – pracovní výška 740 mm
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složený z:

1

2
1 zástěna

1 zástěna

1 pracovní deska

2 spojovače

m.zone phone box levý – pracovní výška 900 mm
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4

Bez ilustrace: m.zone phone box pravý – pracovní výška 900 mm



meet. meet.

složený z:

1

2
2 zástěny

1 zástěna

4 spojovače

m.zone shield B

3

složený z:

1

2
1 zástěna

1 zástěna

1 zástěna

4 spojovače

m.zone shield A

3

4

složený z:

1

2
1 zástěna

1 zástěna

2 zástěny

3 zástěny

12 spojovačů

m.zone meeting box 

3

4

5

složený z:

1

2
1 x zástěna

1 x zástěna

2 x zástěny

2 x zástěny

1 x 1 bílá tabule 

12 spojovačů

m.zone meeting box s bílou tabulí

3

4

5

6

Zóny pro spolupráci a komunikaci. Flexibilně spojované prosto-
rové zástěny tvoří základ pro nejrůznější typy použití, například 
při schůzkách (teamů), neformálních diskusích či workshopech 
přinášejících nové myšlenky. Nábytkové moduly lze volit a kon-
figurovat tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům.meet.



meet.
meet.

m.zone cloud 2349-836

m.zone pub

2342-836 Stůl pub 
800/1800
výška 740

2343-990 Lavice pub 
270/1680 
výška sedu 450

m.zone hot desk

m.zone hot desk – Stůl m.zone hot desk – Přídavný stůl

Výška 900:
2347-832: 800 x 1600
2347-836: 800 x 1800

Výška 1100:
2350-832: 800 x 1600
2350-836: 800 x 1800

Výška 900:
2348-832: 800 x 1600
2348-836: 800 x 1800

Výška 1100:
2351-832: 800 x 1600
2351-836: 800 x 1800

m.zone talk

Výška 740:
2344-728: 700/1400
2344-816: 800/800
2344-826: 800/1400
2344-832: 800/1600

Výška 900:
2345-816: 800/800
2345-828: 800/1400

Výška 1100:
2352-816: 800/800
2352-828: 800/1400



relax.
relax.

Tiché zóny a prostory pro relaxaci a reflexi. Pohodlné sedací prvky a 
prostorové zástěny vytvářejí uvolněnou atmosféru při přestávkách, 
neformálních diskusích a sociálních interakcích.

relax.

2324-104
výška sedu 460

m.zone otoman m.zone kavárenský stůl

2346-116
výška 550



relax. relax.

složený z:

1

2

1 zástěna

1 pohovka, výška sedu 460

Bez ilustrace: m.zone pohovka pravá – zástěna výška 1300 mm

m.zone pohovka levá – zástěna výška 1300 mm

složený z:

1

2

1 zástěna

1 pohovka, výška sedu 460

Bez ilustrace: m.zone pohovka pravá – zástěna výška 1000 mm

m.zone pohovka levá – zástěna výška 1000 mm

složený z:

1

2

1 x zástěna

1 x lenoška, výška sedu 460

Bez ilustrace: m.zone lenoška pravá – zástěna výška 1300 mm

m.zone lenoška levá – zástěna výška 1300 mm

složený z:

1

2

1 x zástěna

1 x lenoška, výška sedu 460

Bez ilustrace: m.zone lenoška pravá – zástěna výška 1000 mm

m.zone lenoška levá – zástěna výška 1000 mm

4

m.zone twin seat – zástěna výška 1000 mm

3

složený z:

1

2
2 zástěny

1 zástěna

1 lenoška, 

1 lenoška,

4 spojovače5

výška sedu 460

výška sedu 460

m.zone twin seat – zástěna výška 1300 mm

3

složený z:

1

2
2 zástěny

1 zástěna

1 lenoška, 

1 lenoška,

4 spojovače5

výška sedu 460

výška sedu 4604



 Příslušenství.

Vhodná pro zástěny

2340-000 Spojovací díl

Vhodná pro m.zone team

2337-000 Spojovací police

Vhodná pro zástěny

2338-000 Memo board 

180 x 700 mm
Vhodná pro zástěny

2339-970 Závěsná police

180 x 950 mm
Vhodná pro zástěny

2339-971 Závěsná police

Vhodná pro lenoška a pohovky

2335-000 Deska stolu – jednoduchá

Vhodná pro pohovky

2336-000 Deska stolu levá – dvojitá

Vhodná pro pohovky

2334-000 Deska stolu pravá – dvojitá 

vhodna pro m.zone cloud

Lampa Above černá matná

vhodna pro m.zone cloud

Lampa Above bílá matná

Zástěny:
Zástěna 2300 až 2303, 2315:
Textilem potažený panel, plastové kluzáky.
Na objednávku i povrch s akustickými vlastnostmi.
Zástěna 2307 až 2311:
Textilem potažený panel, ocelový tubus nohy, plastové kluzáky.
Na objednávku i povrch s akustickými vlastnostmi. Kovové povr-
chy opatřené práškovou barvou, viz vzorník barev.

Bílá tabula 2316:
Čalouněný panel, plastové kluzáky. Bílá tabule vrstvená (DKS) 
16 mm deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou hranou 
(ABS hrana), čelo potažené bílou fólií.

Důležitá poznámka:
Zástěny nelze potáhnout kůží ani syntetickou kůží.

Spojovací díl 2340:
Spojovací díl pro ocelové panely, Ø 80 mm. Kovové povrchy 
opatřené práškovou barvou, viz vzorník barev.

Pracovní desky:
Možnost bezešvého laminátového (MFC) povrchu desky, vlhku 
odolná laserová hrana (ABS hrana) nebo HPL deska s kosou 
hranou (Multiplex), olejovaná. Pracovní deska 2328 až 2331 s 
podpůrným ocelovým tubusem, plastové kluzáky. Kovové povr-
chy opatřené práškovou barvou, viz vzorník barev.

Elektrifikace kabelů (volitelně pro pracovní desky):
Kulatá zabudovaná elektrická zásuvka:
Uzavíratelná zásuvka, 2 zdířky, matový chromový povrch.
Čtvercová zabudovaná elektrická zásuvka plochá:
Zabudovaná elektrická zásuvka, 2 zdířky, černý plast.

Cloud:
Čalouněný ocelový rám, ocelový tubus nohy, plastové kluzáky. 
Laminátová (HPL) deska se skosenou hranou (Multiplex), ole-
jovaná. Kovové povrchy opatřené práškovou barvou, viz vzorník 
barev. Volitelně: Lampa Above (vyžadována zabudovaná ele-
ktrická zásuvka). Zabudovaná elektrická zásuvka FrameDock, 
včetně podstavce pro lampu (2x BEK, přepínání ON/OFF).

Lenoška, pohovka a otoman:
Sedák a opěrka plně čalouněné, sedák čalouněný s horně 
obšitými švy, ocelový tubus nohou, plastové kluzáky. Kovové 
povrchy opatřené práškovou barvou, viz vzorník barev.

Stůl pub, stůl talk, hot desk, kavárenský stůl:
Možnost bezešvého laminátového (MFC) povrchu desky, vlhku 
odolná laserová hrana (ABS hrana) nebo HPL deska s kosou 
hranou (Multiplex), olejovaná. Rám z ocelových trubek, plastové 
stavitelné kluzáky. Kovové povrchy opatřené práškovou barvou, 
viz vzorník barev.

Lavice pub:
Laminátová deska (HPL) se zkousenou hranou (Multiplex), 
olejovaná. Rám z ocelových trubek, plastové kluzáky. Kovové 
povrchy opatřené práškovou barvou, viz vzorník barev.

Deska stolu, spojovací police a memo board:
Ocelový a kovový povrch opatřený práškovou barvou, viz 
vzorník barev.

Poznámka:
Dvojitá deska stolu dostupná pouze v kombinacích Lenoška-
Pohovka a Pohovka-Pohovka.

Zavěšená police:
Možnost laminátové (MFC) nebo HPL pracovní desky s 
bezešvou vlhku odolnou laserovou hranou (ABS hrana). 
Závěsný prvek kovová deska. Kovové povrchy opatřené 
práškovou barvou, viz vzorník barev.

Standardní verze: 



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com
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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


