n _table

Mobilní stoly pro
flexibilní komunikaci.

Mnoho druhů přímé komunikace ve společnosti vyžaduje
mobilní stolové systémy, které se rychle přizpůsobí
každé situaci. n_table tento cíl optimálně splňuje: ta
nejjednodušší obsluha, rychlé změny konfigurace stolů
nevyžadující žádnou námahu, nanejvýš úsporné uložení,
velký prostor pro nohy, inteligentní integrace techniky,
promyšlené příslušenství.
Výsledek: n_table nabízí maximální prostor pro komfort
a mobilitu ve spojení s aktuálním designem moderní
kancelářské architektury.

Design: greutmann bolzern

Park and Ride.

V několika minutách vznikne vyhovující stolová sestava:
n_table je díky (nastavitelným) kolečkům pojízdný a
umožňuje tak rychlou, snadnou změnu sestav. Lze tak
obratem vytvořit sestavu pro nejrůznější použití jako
jsou konference, semináře, porady, workshopy, prezentace nebo školení.

V případě potřeby je k dispozici také rychlospojka,
která zajišťuje bezpečné spojení stolů a rovinost jejich
desek, např. pro přizpůsobení nerovnostem podlahové
krytiny. Stoly, které aktivně neužíváme, mohou být s
překlopenou deskou úsporně „zaparkovány“ a uloženy.

Bohatý v detailu.

Stůl s T-podnoží

Kolenní clona pohybující synchronně s
deskou stolu.
Opční vybavení.

Otočná deska stolu.
Jednoduchá manipulace.
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Opční elektrifikace.
Jednoduché zapojení nad úrovní stolu.

Stůl s C-podnoží
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Patentovaný zaklapávací
mechanizmus.
S plynovým pístem
pro bezpečné a měkké
překlopení desky.

Na výběr.
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Polokulatý stůl s C-podnoží
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Lichoběžníkový stůl s C-podnoží
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Obdélníkový stůl s C-podnoží
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Čtvercový stůl s T-podnoží

Čtvrtkruhový stůl s T-podnoží

Výška stolu

Úložná poloha Stoly s C-podnoží

Úložná poloha Stoly s T-podnoží
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Horizontální a vertikální
kabelový kanál.
Integrovaný již v základní
verzi. Skryté kabelové vedení
od stolu ke stolu.

Oválný stůl s T-podnoží
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Podélné nebo příčné
spojování do řad.
Stoly jsou vybaveny
rychlospojkou.
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Provedení:
Desky stolu
Buď dekorační překližka (DKS) nebo HPL deska s hranami ABS,
dýhovaný s laminátovou hranou nebo kompaktní deska. Polyuretanové sklížení hrany ABS je odolné proti vlhkosti. Dřevěné
povrchy mořené. Deska stolu otočná. Otočný mechanismus s plynovým pístem, blokovacím mechanismem a rukojetí pro otáčení
na spodní straně. Stoly se sklopenou lze skladovat těsně vedle
sebe a šetřit tak místo.

Konference

Semináře

Prezentace

Porady

Školení

Zasedání

Podnož
V závislosti na formátu stolu buď s C-podnoží nebo T-podnoží.

Hliníková podnož s práškovou úpravou, nohy stolu z leštěného
hliníku. Dvojitá kolečka ve stříbrné barvě Ø 60 mm. Kolečka na
straně uživatele (rukojeť pro otáčení) jsou stavitelná, protilehlá
kolečka stavitelná nejsou.
Opce
Pohledová clona s výškou 320 mm: perforovaný ocelový plech,
výklopná montáž, prášková barva. Rychlospojka: umělá hmota.
Pro spojování podélných, resp. krátkých stran jsou nutné 2 spojky
na jednu stranu. Příčné spojení není možné u stolů s C-podnoží
s šířkou 600 a 700 mm a s pohledovou clonou.

Elektrifikace
Horizontální a vertikální kabelový kanál s práškovou úpravou.
Skryté kabelové vedení od stolu ke stolu postranním vyvedením
kabelů z umělé hmoty. Barva výstupu kabelů: stříbrná u eloxované podnože, černá u jiných barev podnože. Kabelová průchodka
hranatá: práškově ošetřený kov, s klapkou.
Důležité upozornění
U konfigurování různých sestav stolů doporučujeme používání
spojek, abyste zabránili vzniku nestejných rovin desek v případě
nerovné podlahy.

Perfect Partners.

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

sign_2

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025
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Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality
všech dob: Try Hard 2.0
www.wiesner-hager.com
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