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třri systémy, jeden úcřel.

Stoly skill s výklopnou deskou

Různé druhy komunikace vyžadují nábytek splňující různé požadavky. Rodina stolů skill nabízí dokonalou sestavu pro každý účel: tři 
různé řady se stejným designem zajišťují jednotný vzhled v celém komunikačním prostředí. Mobilní stoly s výklopnou deskou lze 
rychle přestavět pro využití při workshopech a schůzích. Konferenční stoly s pevnými základními rámy a velkými formáty stolové 
desky jsou ideální volbou pro zasedací místnosti se statickým uspořádáním. Díky rozsáhlým konfiguracím stolů, které lze přestavovat 
bez použití nářadí, je tento systémový stůl ideální řešení.

skill je ideální sestava pro celé vaše 
komunikařcní prostřredí.

Jeden vzhled, 

Systémové stoly skill Konferenční stoly skill



Mobilita – záruka komunikace: 
skill sklápcí stoly.

Stoly pro mobilní komunikaci

Stoly skill s výklopnou Stoly skill s výklopnou I  

Manuálním otočením docílíte požadovaného  
nastavení stolu.

Mobilní stolový systém skill se hravě přizpůsobí rychle se měnícím 
požadavkům komunikace. Sklápěcí stůl je pojízdný a umožňuje 
tak rychlou změnu konfigurací. Momentálně nepotřebné stoly je 
možné jednoduše sklapnout a “zaparkovat” těsně k sobě tak, 
aby bylo ušetřeno místo. Díky variabilním formátům stolů vzniká 
velký výběr možností pro výstavbu – od konferenční sestavy v 
podobě „O“, přes sestavu „U“ pro semináře, až po sestavu 
do bloku vhodnou pro workshopy. Spojovače umožňují spojení 
stolů ve stejné úrovni. Díky podnožím ve tvaru písmene V, T a C 
jsou vedle početných povrchů desek k dispozici i tři elegantní 
varianty rámů.

Design: Andreas Krob
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Voliteln.Bohatý na detaily.

Podélné nebo příčné spojování.
Na přání mohou být stoly vybaveny spojovači. Díky umístění spojovačů v 
rozích je možné příčné i podélné spojování.

Eletrifikace (volitelně). 
Zakrytý systém vedení kabelů a 
s jednoduchým zásuvným modulem 
pod úrovní stolů se postará 
o perfektní integraci médií. 

Kolenní clona pohybující se 
synchronně s deskou stolu.
Doplňkové vybavení.

Kabelový svod vertikální
Může být integrován kabelový svod.

Kabelový kanál horizontální
Sklápěcí a konferenční stoly jsou 
připraveny k používání moderní 
mediální techniky. Horizontální kabelový 
kanál zakrývá kabelové vedení od jednoho 
stolu ke druhému.

Patentovaný zaklapá-
vací mechanizmus.
S plynovým pístem
pro bezpečné a měkké
překlopení desky.

Sklápěcí stůl V-podnož

Sklápěcí stoly:

Sklápěcí stůl T-podnožSklápěcí stůl C-podnož

T-podnož V-podnožSklápěcí stůl C-podnož

C-podnož T-podnož V-podnož

Sklápěcí stůl C-podnož Sklápěcí stůl T-podnož Sklápěcí stůl V-podnož

Rozměry v mm

Konference Porady ZasedáníPrezentace Seminář

Standardní provedení sklápěcího stolu:

Stolové desky: Dle výběru DKS nebo HPL s ABS hranou, dýhované s vrstvenou 
dřevěnou hranou popř. s kompaktní deskou. ABS hrana s voděodolným PU lepením. 
Povrchová úprava dřeva mořením. Stolové desky sklopné, sklápěcí mechanismus  
s plynovým pístem, odblokování s otočnou páčkou na spodní straně stolu. Stoly s  
vyklopenou deskou vzhůru je možné seřadit k sobě tak, aby došlo k úspoře místa.

Rohová závěsná deska: Úprava stejná jako u stolních desek, avšak včetně 4 kusů 
spojovacích částí. Upozornění: U stolů jsou nutné boční podélné spoje.

Podnož: Držák desky a rameno podnože hliníkový tlakový odlitek, sloupek a kabelová 
průchodka z hliníku, ošetření práškovou barvou. Dvojitá kolečka, chromová, Ø 60 mm. 
Kolečka lze na straně uživatele zabrzdit (otočná strana), protilehlá kolečka nelze zabrzdit. 

Kolenní clona Výška 320 mm (volitelně): Ocelový děrovaný plech, namontovaný 
jako sklápěcí, ošetřený práškovou barvou.
Spojovače (volitelně): Ocel a plast, je možné podélné nebo příčné spojování. 

Elektrifikace (volitelně): 
Kabelová průchodka obdélníková: Hliník, ošetření práškovou barvou, s klapkou.
Kabelový svod vertikální: Ocelový plech, ošetření černou práškovou barvou.

Důležitá poznámka: U stolových konfigurací doporučujeme používání spojovačů. 
V případě nerovnosti podlahy umožní zabránit výškovým rozdílům stolových desek.

Sklápěcí stoly Sklápěcí stoly

Uložení stolů:
Např. uložení 5 stolů (format desky 700 x 1400 mm)



Konferenční stůl s fixním podstavcem: I velké formáty de-
sek je možné realizovat lehce, ve stejném elegantním stylu 
jako mobilní sklápěcí stoly. Zakrytý systém vedení kabelů 
a s jednoduchým zásuvným modulem pod úrovní stolů se 
postará o perfektní integraci médií. 

Design: Andreas Krob

Elegantní, pevné konferenční stoly

Konferencřní stoly skill

skill konferenní stl:
Elegance & lehkost.

Konferenční stoly skill I  
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Široká škála formátů nabízí spoustu 
variant designu!

Konferenční stoly Konferenční stoly

Voliteln.

Stůl ve tvaru člunu Stůl ve tvaru člunu dvojdílný Stůl ve tvaru člunu trojdílný

Konferenční stoly:

Čtvercový stůl Čtvercový stůl bombírovaný Kruhový stůl

Obdélníkový stůl Obdélníkový stůl dvojdílný Obdélníkový stůl trojdílný

Stůl ve tvaru člunu Stůl ve tvaru člunu dvojdílný Stůl ve tvaru člunu trojdílný

Rozměry v mm

Deska stolu: Dle vyběru DKS nebo HPL Fenix deska s ABS hranou, nebo dyhovana 
deska MDF, resp. dyha s hranou z vrstveneho dřeva (rovna čast hrany). Zkosena čast 
hrany MDF černa. Ostatni dřevěne povrchy jsou mořene podle vzorniku barev. Hrana 
ABS je lepena PU odolnou proti vlhkosti.

Podnož: Držák desky ocelové rameno, ošetření černou práškovou barvou. Rameno 
hliníkový tlakový odlitek, sloupek z hliníku, povrchově upravený práškovou barvou. 
Čtvercový a kruhový stůl sloupek ocelová trubka, povrchově upravený práškovou bar-
vou. Plastové stavitelné kluzáky stříbrnošedé.

Elektrifikace (volitelně): 
Hranatá kabelová průchodka:
Kov (pro DKS a HPL Fenix desku): Hliník, ošetření práškovou barvou, s klapkou. 
Dýha (pro dýhovanou desku): Klopa shodná s povrchem, funkce Touch.
Kabelový kanál horizontální: Ocelový plech upravený černou práškovou barvou.
Kabelový svod vertikální: Ocelový plech, ošetřený černou práškovou barvou. 

Standardní provedení konferenční stůl:

Kruhový stůl Čtvercový stůl Čtvercový stůl bombírovaný Obdélníkový stůl



skill modulární stuřl:
Flexibilní komunikařcní dálnice.

Pro produktovou řadu skill je charakteristická elegance a 
vizuální lehkost. Různorodost systému skill nabízí dokona-
lá 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 sa-
mostatný stůl. Modulární stůl skill prokazuje svůj potenciál 
v nejširších variantách stolových konfigurací.

Design: Andreas Krob

Flexibilní komunikační dálnice

Systémové stoly skill Systémové stoly skill I  



5000

6200

50
00

62
00

30
00

42
00

7000

8200

2800

3400

38
00

50
00

2150

3350

43
00

55
00

3500

4700

35
00

47
00

5000

6200

50
00

62
00

30
00

42
00

7000

8200

2800

3400

38
00

50
00

2150

3350

43
00

55
00

3500

4700

35
00

47
00

Einfach genial.
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Voliteln.

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.           

Můžete vytvořit nepřeberné množství 
stolových konfigurací okamžitě a bez 
použití nástrojů.

Výška stolu Uskladňovací vozík 6399-784: Kapacita 16 rámůPodnož T-noha

Pravoúhlá deska Trojúhelníková segmentová deska levá Trojúhelníková segmentová deska pravá Oválná segmentová deska Oválná špičatá deska levá Oválná špičatá deska pravá

Deska ve tvaru kruhové výseče Na jedné straně trapézová deska levá Na jedné straně trapézová deska pravá Trapézová deska zaoblená  Čtvrtkruhová deska

Pracovní desky:
Dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS 
hranou, kompaktní deska, nebo dýhovaná deska MDF s hranou z vrstveného dřeva 
(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.

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

Spojovače (volitelně): Ocel a plast.

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

Svody kabelů (volitelně):
Hranatá kabelová průchodka:
Kov (standardní DKS, HPL a kompaktní desky): Hliníková prášková úprava povrchu,
s klopou.

Dýha (pro dýhovanou desku): Klopa shodná s povrchem, s dotykovou funkcí.

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

Kabelová svorka pro čtvrtkruhovou desku 3523: Černý plast.

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

Standardní provedení:

Modulární stůl:
Příklady stolových sestav

Rozměry v mm

Modulární stůlModulární stůl



Povrchy s vysoce 
kvalitním vzhledem
a nádechem.

Máte to ve svých rukou!
Nakonfigurujte si produkty 
podle svých osobních 
preferencí.

Konfigurátor  I  

Vysoce kvalitní materiály dodávají kusům nábytku individuální charakter. Vybrané kovové povrchové úpravy a ušlechtilé dýhy dodávají 
konferenčním stolům atraktivní vzhled. Každý kus nábytku se tak stává prestižním předmětem. Neošetřené povrchy navozují pocit pohody: 
výběr dýhy v přírodních barvách lze na přání povrchově upravit přírodním olejem na dřevo. Olejované povrchy neobsahují škodlivé látky, 
a jsou tak velmi šetrné k životnímu prostředí. Pomáhají vytvářet příjemné klima v interiéru. Olej zvýrazňuje kresbu dřeva a kresbu dýhy.

Vysoce kvalitní materiály dodávají 
kusřm nábytku individuální charakter. 

Buk Javor Dub Jasan Ořech Dub černý



www.wiesner-hager.com
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Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com

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.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
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

07
 - 

20
22

 C
Z


