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Důmyslně flexibilní pracovní stanice.
V yuno office představuje Wiesner-Hager nekonvenční kancelářský 
program reagující především na požadavky mobility coworkingových 
prostorů. yuno následuje trend směřující k flexibilnímu nekompli-
kovanému využití kancelářských prostor ve světě Nové práce. Pro-
gram yuno, který původně představil stohovatelný stůl určený do 
komunikačních prostor, se rozšiřuje pro využití v kanceláři: k yuno 
lze nyní připojit speciální plug-in box, který z něho vmžiku vytvoří 
vyspělou pracovní stanici. Plug-in box ukrytý v kovové schráně pokry-
té práškovou barvou umožňuje připojení k elektrické síti, datové síti a 
k USB s nabíjecí funkcí. Zároveň poskytuje uzamykatelný doplňkový 
prostor pro uschování pracovních potřeb a cenností.

Design: Andreas Krob

Obdélníkový stůl Jednoduchý plug-in box Dvojitý plug-in box Jednoduchý plug-in box, vysoký

Výška stolu 740 mm 9531-000 9533-000 9530-000

Dvojitý plug-in box, vysoký 

9532-000

Voliteln.

Levý L-panel, vysoký Pravý L-panel, vysoký Levý L-panel Pravý L-panel

9550-972: 650 x 530 mm
9550-974: 950 x 530 mm

9551-972: 650 x 530 mm
9551-974: 950 x 530 mm

9552-972: 650 x 530 mm
9552-974: 950 x 530 mm

9553-972: 650 x 530 mm
9553-974: 950 x 530 mm

Výška stolu 

Obdélníkový stůl 9531-000 9533-000 9530-000  9532-000 

9550 9551 9552 9553

Rozměry v mm

Standardní model:

Stolové desky:
Na výběr je laminátová (MFC) deska, HPL nebo odlehčená HPL pracovní deska s bezešvá 
vlhku odolná deska s laserovou (ABS) hranou nebo kompaktní deska.

Podnož:
Nohy a příčník z ocelových trubek. Spoje a opora desky, hliníkový tlakový odlitek. V případě 
volby práškovou barvou ošetřených nohou je povrch příčníku a opory desky totožný. 
V případě volby chromované úpravy nohou je příčník a opora desky v černém práškovém 
laku. Černé plastové kluzné podložky s kolečky. Průřez: noha 50/20 mm, příčník 30/15 
mm. Kovový povrch v práškovém laku.

Plug-in box: Ocelový plech, uvnitř černá plastová vložka. Dvojitý plug-in box s víkem a 
zámkem. Kovové povrchy opatřené práškovou barvou.
Elektrifikace (podle země):
Jednoduchý plug-in box: 1 x BEK, délka kabelu 70 cm, černá. 
Volitelně RJ45 nebo dvojitá USB nabíječka.
Dvojitý plug-in box: 2 x BEK, délka kabelu 70 cm, černá. 
Volitelně 1 x BEK + 1 x RJ45 nebo 1 x BEK + 1 x dvojitá USB nabíječka.
Vertikální kabeláž (volitelně): Kabelové hady model 9492 a 9500–9504.

L-panel: Nosný plát vrstvená (DKS) deska s čalouněným panelem, vnitřek využitelný jako 
nástěnka.

Důležité poznámky:  L-panel nelze použít v případě lehké desky. Čalounění není možné 
v případě blazer a syntetické kůže. V případě délky stolu 130 cm nelze dvojitý plug-in box 
zvolit společně s šířkou L-panelu 95 cm.

Elektrifikace kabelů (volitelně):
Kulatá zabudovaná elektrická zásuvka:
Uzavíratelná zásuvka, 2 zdířky, matový chromový povrch.
Čtvercová zabudovaná elektrická zásuvka základní nebo plochá:
Zabudovaná elektrická zásuvka, 2 zdířky, černý plast. 
Poznámka: Čtvercovou plochou elektrickou zásuvku nelze zvolit společně s lehkou 
deskou.
Kabeláž: Pevné kabelové svorky, T-spojka a propojovací kabel. Pouze spolu se zabudo-
vanou zásuvkou, poz. B.
Vertikální kabeláž: Černý čalouněný potah. Pouze spolu s kulatou zabudovanou elek-
trickou zásuvkou.

Kovový povrch-čalounění-kombinace:
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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

nooi konferenční židle


