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NÁZEV SKLÁDACÍHO STOLU P.F.S. HOVOŘÍ  SÁM ZA SEBE:  JEHO “PROGRESIVNÍ  SKLÁDACÍ  SYSTEM” 

(“PROGRESS IVE FOLDING SYSTEM”)  NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ PŘIDANÉ PODPĚRY A POSKYTUJE  TAK VĚTŠ Í 

STABIL ITU A PROSTOR PRO NOHY. FUNKCE SKLÁDÁNÍ  JE  NAPROSTO JEDNODUCHÁ, INTUIT IVNÍ  A BEZPEČNÁ. 

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI  SKLÁDÁNÍ  ZARUČUJE, ŽE  SE  PRACOVNÍ  DESKA BĚHEM SKLÁDÁNÍ  NEPOŠKODÍ .

Hravé ozůivení rozlehlých prostoruů.

Skládací stůl p.f.s. 
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K dispozici jsou tři typy rámu: prémiová, sešikmená, hranatá 
trubková ocel; minimalistická, zahnutá, oválná trubková ocel 
a stylový hladký „T“ rám. 

K dispozici jsou varianty s odlehčenými pracovními deskami, 
díky nimž se se stoly zachází velmi jednoduše, což oceníte 
hlavně v eventových centrech. Kromě snížení hmotnosti o 
zhruba 45 % proti standardním dřevotřískovým deskám 
navíc odlehčená deska splňuje požadavky ochrany životního 
prostředí. Vlnitá struktura z rostlinných vláken – například 

konopných nebo lněných – nejen že snižuje spotřebu materiá-
lu o dvě třetiny, ale díky efektivnímu materiálu se navíc také 
uspoří 80 % použitého lepidla.

Progresivní skládací system poskytuje 
veůtší stabilitu a prostor pro nohy.  

Záveůr
Skládací stůl p.f.s. prokazuje své schopnosti především 
v (rozsáhlých) víceúčelových prostorech, jejichž charakter 
se často mění. Ideálně se hodí do kongresových, semi-
nárních či eventových prostorů. 



Bohatý na detaily. Voliteln.

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

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

Rychlé spojení. 
Je možné podélné nebo příčné spojování. 
Spojovače volitelně od šíře stolu 600 mm.

Ber to na lehkou váhu.
Volitelně odlehčená deska se stabilním
voštinovým jádrem z přírodních vláken.

Spoří místo.
Úsporné a šetrné
stohování díky
integrované ochraně.

Sklopný stůl čtyřnohá podnož, nohy
obdélníkový průřez

Sklopný stůl T-noha Sklopný stůl čtyřnohá podnož, nohy
kruhový průřez

Sklopný stůl čtyřnohá-podnožSklopný stůl T-podnož 

Výška stolu

Rozměry v mm

Konference Porady ZasedáníPrezentace Semináře

Standardní model:

Pracovní desky: 
Na výběr je laminátová (MFC) deska, HPL a odlehčená deska HPL s bezešvou vlhku 
odolnou laserovou hranou (ABS hrana) nebo kompaktní deska. Vyztužený rám z 
pozinkované oceli v případě stolu o délce 1400 mm a delších, s bílou eko deskou od 
délky stolu 1200 mm.

Rám:
Na výběr je čtyřnohý rám buď z pravoúhlého profilu 50/20 mm, nebo ocelové trubky 
Ø 35 mm nebo základna ve tvaru „T“ z ocelové trubky Ø 35 mm, černé nastavi-
telné umělohmotné kluzáky, integrovaná ochrana proti potřísnění. Kovové povrchy 
ošetřené práškovou barvou. Skládací mechanismus vyrobený z tlakově odlévaného 
hliníku, prášková barva odpovídající rámu, ochrana při rozkládání. V případě chromo-
vého rámu: skládací prvky v černé práškové barvě.

Kolenní clona výška 35 cm (volitelně):
Perforovany ocelový plech, odnímatelný bez použití nářadí. Stoly s namontovanou 
kolenní clonou nelze skládat ani stohovat.

Spojovače (volitelně od šíře stolu 600 mm):
Ocel a plast. Je možné podélné nebo příčné spojování.

Důležitá poznámka:
U stolových konfigurací doporučujeme používání spojovačů. V případě nerovnosti 
podlahy vyrovnají výškové rozdíly pracovních desek.



www.wiesner-hager.com

batch

puc

nooi

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

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025
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