
MULTIFUNKČNÍ STOLY

     SL1305-xxxxPx

   X  / st. desky/       XX  /dezén st. desky/
    -  - symetrické          CC - calvados červený   

         OL - olše                           
         DB - dub přírodní
         TR - třešeň
         SD - světle šedá
         BL - bílá
         DA - dub antracitový
         DP - dub pískový

výška stolu :  pevná výška - 75 cm, výškově stavitelný - 53-82 cm 

130 x 50 cm 80 x 50 cm  
pevná výška SL1315-xxxxPx pevná výška SL0815-xxxxPx

výškově stavitelný SL1305-xxxxPx výškově stavitelný SL0805-xxxxPx

         PS - PUR hrana
         světle šedá

      PxXX /barva podnože,    
         PA - PUR hrana

11 - antracit             antracit
drátěného koše/

Stolové desky tl. 25 mm - u stolů s litou polyuretanovou /PUR/ hranou, tl. 18 mm - u stolů s ABS hranou. Desky s ABS hranou (tl. 2
mm) ve variantách s ostrými nebo zaoblenými rohy. Kovová podnož, výškově stavitelná - mechanicky imbusovým klíčem, na každé
stojně 2 šrouby, jeklové profily 45x25 / 40x20 mm / 25x25 mm, na každé straně podnože háček, konce jeklových profilů opatřeny
černými záslepkami, výšková rektifikace, pod stolovou deskou drátěné koše.

Multifunk ční stoly - pracovní deska s PUR hranou, komplet s deskou a p odnoží

130 x 50 cm 80 x 50 cm  

pevná výška SL1345-xxxx pevná výška SL0845-xxxx

výškově stavitelný SL1335-xxxx výškově stavitelný SL0835-xxxx

130 x 50 cm 80 x 50 cm

pevná výška SL1375-xxxx pevná výška SL0875-xxxx

výškově stavitelný SL1365-xxxx výškově stavitelný SL0865-xxxx

SD1305-xxPx SD0805-xxPx
 130 x 50 cm 80 x 50 cm

SD1335-xx SD0835-xx

 130 x 50 cm 80 x 50 cm

Stolové desky pro multifunk ční stoly (tlouš ťka 18 mm) s ABS hranou tl. 2 mm

Multifunk ční stoly - pracovní deska s ABS hranou, komplet s deskou a p odnoží

Stolové desky pro multifunk ční stoly (tlouš ťka 25 mm) s PUR hranou

Multifunk ční stoly - pracovní deska s ABS hranou, zaoblené rohy, kompl et s deskou a podnoží
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SD1365-xx SD0865-xx

 130 x 50 cm 80 x 50 cm

pevná výška SJ1310-xx pevná výška SJ0810-xx
122,5 x 40 cm 72,5 x 40 cm

výškově stavitelná SJ1300-xx výškově stavitelná SJ0800-xx
122,5 x 40 cm 72,5 x 40 cm

SJ9980-xx SJ9990-xx
 48 x 30 cm, v.8 cm  

drátěný koš háček na podnož

Doplňky

Stolové desky pro stoly se zaoblenými rohy (tlouš ťka 18 mm) s ABS hranou  tl. 2 mm

Kovové podnože pro multifunk ční stoly 
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