Skládací stl n.f.t.

Uká�ˇu vám všechno!
Jenom ne to, �e jsem skládací stl.
Zajímám se o napínavé akce a rád podporuji každou prezentaci.
Jsem otevřený vůči každému názoru a chápavý u vzrušených diskuzí.
Ukážu vám všechno – jenom svůj pravý obličej skládacího stolu ne.

Geniáln jednoduché.

Zredukovaný design, kombinovaný s logickým technickým konceptem dělá
z n.f.t. kongeniálního partnera v místnostech pro akce, semináře nebo
meetingy. Jeho mnohostranný talent fascinuje: široký výběr povrchů desky,
maximální prostor pro nohy a komfortní obsluha. Doplňkové vybavení:
spojovací systém, elektrifikace a kolenní clona.
Skládací mechanika je diskrétně skrytá před zraky pozorovatele. Její funkce
jsou skryté, současně však jednoduché, intuitivní a bezpečné pro manipulaci. Integrovaná ochrana chrání podnož před poškozením při stohování.
Design: greutmann bolzern

Jednoduše geniální.

Voliteln.

Bohatý na detaily.

Standardní provedení:
Deska skládacího stolu:
standardní laminátová nebo HPL deska s hranami
ABS, a/nebo dýhovaná s laminátovou dřevěnou hranou. Černý výztužný rám u stolů s délkou 1400 mm
a více. Volitelně: odlehčená deska HPL s hranami ABS
a/nebo dýhovaná s laminátovou dřevěnou hranou,
bílý výztužný rám. Snížení hmotnosti u odlehčených
desek až 7.5 kg v závislosti na rozměrech. Polyuretanová klížená hrana ABS odolná proti vlhkosti. Dřevěné
povrchy mořené. Půlkruhový stůl včetně upevnění pro
propojení. Upozornění: Je požadováno upevnění pro
fixní spojovače u obdélníkový stolů.

Chrání před pohledy.
Kolenní clona pro použití
na konferencích, na podiu
nebo při prezentacích –
odnímatelná bez nářadí
(volitelný).

Všechno klape.
Jednoduchá manipulace, bezpečné funkce:
skládací mechanika se zajištěním a ochranou
proti sklopení.

Rohová závěsná deska:
úprava stejná jako u stolních desek, avšak vybavená
4 kusy pevných spojek. Poznámka: příprava pro boční
pevné spojení stolů.

Dává energii.
Volitelná elektrifikace přes
kabelový kanál zapuštěný v
desce stolu.
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Ber to na lehkou váhu.
Volitelně odlehčená deska se stabilním
voštinovým jádrem z přírodních vláken.

Skládací mechanika:
Kování s aretováním, ochranou proti sklopení. Umělohmotné části jsou černé, z vysoce odolných duroplastů. Stoly s délkou 1200 a 1300 mm mají vyšší stohovatelné podnože a rám se přesouvá dovnitř.
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Podnož:
se čtyřmi nohami, umělohmotné kluzáky, integrovaná
ochrana pro stohování. Průřez nohy: 35/35 mm.
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Sklopný stůl čtyřnohá podnož

Sklopný stůl čtyřnohá podnož

Rohová závěsná deska

Rozměry v mm

Silné spojení.
Pevně sešroubovatelné spojky pro
podélné spojování stolů (volitelný).

Rychlé spojení.
Zaklapávací rychlospojka pro
podélné spojování stolů (volitelný).

Propojení do délky:

Spoří místo.
Úsporné a šetrné
stohování díky
integrované ochraně.
Využijte rohy.
Čtvrtkruhová závěsná deska
pro spojení dvou stolů v
úhlu 90 stupňů.

Spojovače pro obdélníkové sklápěcí stoly
3920 (volitelně):
Rychlospojovač 9130-000 (od délky stolu
1400 mm): pro podélné spojování obdélníkový stůl-obdélníkový stůl. Plast, je možné nacvaknout.
Podélný fixní spojovač 9131-000: pro podélné
spojování obdélníkový stůl-obdélníkový stůl. Ocelový
plech černý, fixní montáž. Je požadováno upevnění
pro fixní spojovače podélně. Při propojování jsou na
každé straně stolu požadovány 2 kusy spojovačů.

Propojení napříč:

Půlkruhový stůl-obdélníkový stůl

Půlkruhový stůl-obdélníkový stůl

Půlkruhový stůl-půlkruhový stůl

1210 mm
740 mm

Stohování:
až 10 stolů se standardní deskou,
12 stolů sodlehčenou deskou.
Vhodný přepravní transportní platformě:
model 6395.

Kolenní clona výška 350 mm (volitelně):
perforovaný ocelový plech, odnímatelný bez použití
nářadí. Stoly s namontovanou kolenní clonou nelze
stohovat.

Přístup pro invalidní vozík podle ÖNORM B 1602.

Spojovače pro půlkruhové sklápěcí stoly 3921
(volitelně):
Podélný fixní spojovač 9134-000: pro podélné
spojování půlkruhový stůl-obdélníkový stůl (podélně).
Ocelový plech černý, včetně 2 ručních koleček. Upozornění: Je požadováno upevnění pro fixní spojovače
podélně u obdélníkových stolů.
Příčný fixní spojovač 9135-000: pro podélné
spojování půlkruhový stůl-půlkruhový stůl nebo
půlkruhový stůl-obdélníkový stůl (příčně). Ocelový
plech černý, včetně 2 ručních koleček. Upozornění:
Je požadováno upevnění pro fixní spojovače příčné
u pravoúhlých stolů. Při propojování jsou na každé
straně stolu požadovány 2 kusy spojovačů.
Elektrifikace (volitelně):
Kabelový kanál hranatý:
kov ošetřený práškovou barvou, s klapkou. Stoly s
kabelovým kanálem nelze stohovat.
Volitelně:
odlehčená deska (HPL nebo bílá eko deska stolu) s
bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou, resp.
dýhovaná deska s laminovanou dřevěnou hranou, bílý
výztužný rám.
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Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality
všech dob: Try Hard 2.0

