skill

modulární stuůl

Voliteln.
Příklady stolových sestav:

Podnož T-noha

Výška stolu

Uskladňovací vozík 6399-784: Kapacita 16 rámů

Design: Andreas Krob

Pravoúhlá deska

Trojúhelníková segmentová deska levá

Trojúhelníková segmentová deska pravá

Oválná segmentová deska

Oválná špičatá deska levá

Oválná špičatá deska pravá

skill modulární stůl:
vaše flexibilní komunikační dálnice.
Pro produktovou řadu skill je charakteristická elegance
a vizuální lehkost. Různorodost systému skill nabízí dokonalá řešení pro jakékoli požadavky použití. Mobilní
skládací stůl a konferenční stůl pro pevné uspořádání
místnosti lze nyní rozšířit v nový skill modulární stůl.
Vysoce flexibilní systém dostupný v mnoha různých formátech umožňuje spojit na jediném rámu dvě pracovní
desky. Díky tomu lze vmžiku a bez jakýchkoli nástrojů
sestavit nejrůznější stolové konfigurace. Každý prvek lze
také použít jako samostatný stůl. Modulární stůl skill
prokazuje svůj potenciál v nejširších variantách stolových
konfigurací.
Otevřením poutacího mechanismu na spodní straně pracovní
desky lze rám odebrat a přichytit do požadované polohy. Využití
rámů je flexibilní: lze jimi spojit dvě pracovní desky nebo je
využít jako koncový díl zarovnaný s hranou desky.

Deska ve tvaru kruhové výseče

Na jedné straně trapézová deska levá zaoblená

Na jedné straně trapézová deska pravá zaoblená

Trapézová deska zaoblená

Čtvrtkruhová deska

Rozměry v mm

Standardní provedení:
Pracovní desky:
Dle výběru vrstvená DKS nebo HPL Fenix deska s ABS hranou, kompaktní deska, MDF
deska se standardním nebo prémiovým dýhováním (ořech, zebrano) s laminovaným dřevěným okrajem (rovná část hrany). Zkosená část MDF hrany v černé barvě, vrstvená hrana
rovná. Další dřevěné povrchy barvené dle kolekce WH.
Tlakově odlévaná hliníková podpora stolu, trubkový ocelový nosník s práškovou úpravou
povrchu.

Svody kabelů (volitelně):
Hranatá kabelová průchodka:
Kov (standardní DKS a HPL Fenix desku): Hliníková prášková úprava povrchu,
s klopou.
Dýha (standardní nebo prémiové dýhy): Klopa shodná s povrchem, s dotykovou funkcí.

Podnož: Rám T-noha, hliníkový sloupek, tlakově odlévaná konzolová noha, prášková
úprava povrchu. Spojovací díl leštěný hliníkový tlakový odlitek. Ovladač nastavení plastový, stříbrošedý.

Kabelová svorka pro čtvrtkruhovou desku 3523: Černý plast.

Kolenní clona 300 mm (volitelně): Kompaktní deska 2 mm, antracit, černé kovové části.

Horizontální kabelový kanál: Kovový kabelový kanál, prášková úprava povrchu.

Vertikální kabelový kanál: Ocelový plech, černý, prášková úprava povrchu.

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
F +49 (931) 3 55 85 85
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.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
london@wiesner-hager.com
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CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com
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Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

