
     ML1016-xxxx    
     MN508-xxxxx   

X       XX  /dezén st. desky a pohledových částí/ XX /dezén nepohledových částí/    
/orientace přístavných           /čela zásuvek kontejnerů, přístavná skříň komplet/ /korpusy kontejnerů, výztuže u jednacích 
stolů a pantů dveří u          DB - dub přírodní nástaveb, korpusy skříní, vnitřní plochy stolů /
1-dveřových skříní/          DP - dub pískový SJ - šedostříbrná

         TR - třešeň

         OR - ořech X  /úchytka/                        
         DA - dub antracitový 2 - tvar D, kov. zinek, rozt. 96 mm
         MK - Makasar   6 - tvar širší C, hliník, rozt. 96 mm
         WN - Wenge M - tvar D, kov. zinek, rozt. 192 mm

ML1016-xxxx ML1120-xxxx

stůl psací 160 x 80 cm stůl psací 200 x 90 cm

Stoly psací rovné, v. 75 cm

Stolové desky o síle 36 mm (slepení 2 desek tl. 18 mm - horní část pohledový dekor, dolní část nepohledový dekor),  clona u 
pracovních stolů ze 2 desek tl. 18 mm - vnitřní nepohledový dekor, vnější uskočená pohledový dekor. U jednacích stolů boky tl. 72 mm - 
krajní části tl. 18 mm pohledový dekor, vlys 36x18 mm uprostřed nepohledový dekor. Lub u jednacích stolů tl. 18 mm z pohledového 
dekoru. U konferenčního stolu boky tl. 36 mm. Vše ohraněno 2 mm silnou ABS hranou v dekoru deskového materiálu.
Kontejner a odkládací skříň - horní desky tl. 36 mm (slepení 2 desek tl. 18 mm) - horní část pohledový dekor, spodní část nepohledový 
dekor. Korpus kontejneru v nepohledovém dekoru. Odkládací skříň kompletně v pohledovém dekoru. Kontejner a odkládací skříň s 
uzamykatelnou horní zásuvkou, centrální zámek za příplatek.
Skříně - korpusy skříní z LTD tl. 18 mm (záda tl. 8 mm v drážce) - kompletně v nepohledovém dekoru, se samostatnými horními 
krycími deskami tl. 36 mm a krycími boky tl. 18 mm. Dveře skříní buď LTD tl. 18 mm nebo hliníkový rám tl. 20 mm a šíře 45 mm - sklo 
kouřové. ABS hrany. Nohy s rektifikací 4x4x8 cm nebo rektifikační kluzáky v. 2 cm.

LEVEL

AT - antracit

ML1118-xxxx

stůl psací 180 x 90 cm

ML2012xxxxx ML3016-xxxx

stůl přístavný 120 x 60 cm jednací přístavba 160 x 80 cm

L

ML3012-xxxx

jednací přístavba 120 x 80 cm

ML6404-xxxxx

kontejner 4-zásuvkový 42 x 60 cm, v. 60 cm ……-ZC
pojízdný; jazýčkový zámek 
v horní zásuvce

příplatek za centrální

ML6412-xxxxx
zámek

skříňka přístavná 120 x 50 cm, v. 60 cm
jazýčkový zámek v horní 
zásuvce

Kontejner mobilní a odkládací sk říň

Přístavný st ůl a jednací p řístavby, v. 75 cm
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ML1220-xxxx ML1733-xxxx

stůl jednací 200 x 100 cm stůl jednací 330 x 170 cm

MN2011-xxxx

stůl konferenční, 110 x 60 cm
s odkladnou policí

MN5008-xxxxx MN5428-xxxxx

skříň policová 80 x 42 cm skříň 4-dveřová 80 x 42 cm
dveře LTD nízké a střední 
prosklené

MN5208-xxxxx MN5128-xxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň 2-dveřová 80 x 42 cm
dveře LTD nízké s nikou dveře vysoké prosklené

MN5408-xxxxx MN5204xxxxxx

skříň 4-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD nízké a střední dveře LTD nízké s nikou

Stoly jednací, v. 75 cm

Stůl konferen ční nízký, v. 50 cm

Skříně - vysoké - výška 183 cm (4 x police), s rektifika čními kluzáky v. 2 cm

dveře LTD nízké a střední 

L
dveře LTD nízké s nikou

MN5108-xxxxx MN5424xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 2-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD vysoké

L

dveře LTD nízké a střední 
prosklené

MN5108-xxxxx

skříň 2-dveřová šatní, 80 x 42 cm
dveře LTD vysoké, 1 x 
police, 1x výsuvný věšák

MN3008-xxxxx MN3004-xxxxx

skříň policová 80 x 42 cm skříň úzká policová 40 x 42 cm

MN3208-xxxxx MN3204xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD nízké s nikou

L
dveře LTD nízké s nikou

MN3108-xxxxx MN3104xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD 

L

dveře LTD

MN3128-xxxxx MN3124xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře prosklené

L
dveře prosklené

Skříně - střední - výška 111 cm (2 x police), s rektifika čními kluzáky v. 2 cm
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MN2008-xxxxx MN2004-xxxxx
skříň policová 80 x 42 cm skříň úzká policová 40 x 42 cm

MN2108-xxxxx MN2104xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD

L
dveře LTD

MN2128-xxxxx
skříň 2-dveřová 80 x 42 cm
dveře prosklené

ML0075-xx ML0120-xx

krycí boky 1,8 x 42,2 cm, v. 75 cm krycí deska 123,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm
(1 pár)

ML0111-xx ML0160-xx

krycí boky 1,8 x 42,2 cm, v. 111 cm krycí deska 163,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm
(1 pár)

ML0182-xx ML0200-xx

Skříně - nízké -  výška 75 cm (1 x police), s rektifika čními kluzáky v. 2 cm

Krycí boky - tl. 18 mm  a krycí desky na sk říně - tl. 36 mm (dle délky sestavy sk říní)

ML0182-xx ML0200-xx

krycí boky 1,8 x 42,2 cm, v. 182 cm krycí deska 203,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm
(1 pár)

ML0080-xx ML0240-xx

krycí deska 83,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm krycí deska 243,6 x 42,2 cm, tl. 3,6 cm
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