pulse

Následujte svj Impulse.
To nové nejdle�itjší je zdr�enlivý výraz.

Nový rst.

V případu pulse vytvořila společnost Wiesner-Hager elegantní systém
konferenčních stolů pro management, který umí nadchnout svou optickou
lehkostí a funkčním designem. Cílem byla realizace programu konferenčních
stolů, který by se svou lehkostí vymezil proti starým těžkým zasedačkám.
Modulární koncept pulse je klíčem k jeho individuálnosti. Umožňuje množství
různých konfigurací: malé nebo velké, jako blok, otevřené nebo uzavřené kruhy.
Plánování funguje jednoduše a rychle díky mnoha předdefinovaným variantám
uspořádání. Kdo dává přednost individuálním řešením, pro toho pulse otevírá
široké spektrum možností.

Design: LUCY.D

Vrcholná schzka.
Nový úspch je lehký.

Business impulsivn.
Nový status je funkní.

Inteligentní funkce pulse: netlačí se do popředí, lze je ale kdykoliv vyvolat. Jako například inovační kabelový management. Kabelové přívody
z podlahových lišt se skrývají v centrálním sloupku. Pevně integrovaná
horizontální kabelová šachta je využitelná na dvou úrovních, např.
pro kabely a zástrčkové lišty, resp. pro mediální přihrádky. Nebo se
závěsnými vaničkami pro psací potřeby, květiny, nápoje nebo svačinu.
pulse jako dárce energie – pro člověka a techniku.

Bohatý na detaily.

Na výbr.
Konfigurace stoly s centrálním sloupkem X-noha a T-noha:

6 osob

8 osob

10 osob

12 osob

16 osob

T-noha

20 osob

X-noha

T-noha

X-noha

Konfigurace stoly s C--noha:

Inovační styl vedení.
Kabelový management pulse se drží diskrétně v pozadí.
Zvenku neviditelné, vedou kabely v integrované kabelové šachtě
pod stolní deskou. Přívod kabelů je – také neviditelný – přes
centrální sloupek podnože.
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Jednodílné stoly:
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Provedení:
Desky stolu:
dle výběru vrstvená DKS deska nebo HPL deska (konferenční stoly: HPL Fenix deska, jednodílné stoly: HPL nebo HPL Fenix deska) s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS hranou,
nebo dýhovaná deska MDF, resp. dýha nebo dýhováno krájenou dýhou (ořech, zebrano)
s hranou z vrstveného dřeva (rovná část hrany). Zkosená část hrany MDF černá. Ostatní
dřevěné povrchy jsou mořené podle vzorníku barev.
Konferenční stoly: dýha nebo dřevodekor (DKS): Směr dýhy příčně. Deska stolu včetně
kabelové šachty a krycí klapky. Zesílený rám podél obou delších stran, ocelový plech ošetřený
černou práškovou barvou 9005.
Jednodílné stoly: Dřevěná dýha: směr dýhy příčně. Dřevodekor (DKS nebo HPL): směr
dýhy podélně. Deska stolu stolů ve tvaru člunu s integrovaným kabelovým kanálem, kov
ošetřený černou práškovou barvou 9005.

Téměř neviditelné.
Vertikální vedení kabelů probíhá
zvenku neviditelně v centrálním
sloupku podnože stolu. Kabely se
mohou přes snímatelnou krytku
snadno vytáhnout a připojit na
externí vývody – jako například
podlahové zásuvky.

Na dvou úrovních.
Horizontální kabelovou šachtu lze
využít několika způsoby: (opční)
závěsná vanička slouží jako přihrádka
na nápoje, květiny nebo pro psací
potřeby, pod ní probíhají kabely pro
elektrifikaci a připojení.

Podnož:
odlitky nohy a nosiče desky jsou z leštěného hliníku nebo ošetřené práškovou barvou, sloupek buď ošetřený práškovou barvou, nebo za příplatek z leštěného hliníku, umělohmotné
kluzáky.
Spojování (konferenční stoly):
pevné spojení stolních desek na podélné části rámu (nejsou potřeba žádné zvláštní spojky).

Kolenní clona výška 300 mm (konferenční stoly, volitelně): hliníkový rám ošetřený černou
práškovou barvou, vyplněný černou pletenou síťkou.
Elektrifikace:
Konferenční stoly:
Pos. D
Pos. D
Pos.D
Kabelový kanál: kov ošetřený černou práškovou barvou 9005.
Kabelová průchodka: délka 500 mm, kov ošetřený práškovou barvou podle vzorníku.
Krycí klapka s perforovaným ornamentem.
Jednodílné stoly (volitelně):
Hranatá kabelová průchodka: délka 1000 mm, pro stoly ve tvaru člunu. Kov ošetřený
práškovou barvou podle vzorníku. Odnímatelný kryt se sítotiskovým ornamentem.
Kulatá kabelová průchodka: 80 mm Ø, pro kulaté stoly. Buď plastový stříbrný, černý
nebo bílý nebo hliníkový (vzhled nerezové oceli).
Příslušenství (konferenční stoly):
použití jako váza na květiny / držák nápojů: černá umělá hmota.

Perfect Partners.

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
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Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025
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“Mission Backbone”.
Zde Vám ukážeme, jak lze
významně zredukovat
počet onemocnění
v kanceláři.
www.wiesner-hager.com
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