Kancelářské stoly SIMPLE LINE
a PROFESSIONAL LINE
Chcete také
zdravě pracovat?
— Kateřina, art director

A. Popis stolu SIMPLE LINE
Stůl řady SIMPLE LINE je nižší řadou našich stolů. Jedná se
o základní jednoduchý stůl bez antikolizního systému PIEZO.
Stoly najdou využití v kancelářích domácnostech, ale také
v lehké průmyslové výrobě. SIMPLE LINE doporučujeme díky
jeho nízké ceně, jednoduchosti vzhledu a také ovládání.
Výhodou této řady je nastavitelná podnož VariFrame pro
libovolnou velikost pracovní desky. Ke každému stolu lze na
požadavek zákazníka namontovat paměťové ovládání nebo
průchodku na kabely a vyrobit úložný kontejner se zásuvkami.
Technické parametry
§ Max. rychlost výsuvu 38 mm/s
§ Zesílený sloupek s optimalizovaným designem krytu motoru

B. Popis stolu PROFESSIONAL LINE
Stůl řady PROFESSIONAL LINE patří do vyšší řady našich stolů.
Jedná se o profesionální stůl včetně systému PIEZO (antiko–
lizní), který zabraňuje poškození stolu nebo překážky při
střetu s ní. Stoly najdou využití při každodenní práci v kance–
lářích, domácnostech, ale také v průmyslové výrobě. Stůl
PROFESSIONAL LINE doporučujeme pro jeho vysokou pevnost,
vyšší zatížení, vzhledu a variabilitě vybavení. K těmto stolům
lze na požadavek zákazníka zamontovat zápustnou elektric–
kou zásuvku, průchodku na kabely, paměťové ovládání či
ovládání přes BLUETOOTH pomocí mobilní aplikace, která je
univerzální pro mobilní operační systémy jako jsou Android
a iOS. Ke každému stolu je možné vyrobit úložný kontejner se
zásuvkami.

pro vyšší pevnost a stabilitu
§ Max. zatížení 60 kg na sloupek

Technické parametry

§ Max výška stolu od 620 mm do 1250 mm s pracovní deskou

§ Max. rychlost výsuvu 38 mm/s

§ Nízká hlučnost

§ Zesílený sloupek s optimalizovaným designem krytu

§ Maximální nosnost stolu 100 kg

motoru pro vyšší pevnost a stabilitu

§ Nastavitelná podnož VariFrame

§ Max. síla 800 N na sloupek

§ Pracovní deska: LTD, tloušťka 28 mm

§ Max výška stolu od 650 mm do 1305 mm s pracovní deskou

§ Typ sloupku – 2 nebo 3 segmentový

§ Nízká hlučnost

§ Proﬁl sloupku – čtvercový nebo obdélníkový

§ Odběr 0.1 W ve standby režimu

§ Tvar nohy – symetrická

§ Maximální nosnost stolu 120 kg

§ Barva podnože a sloupků – šedá RAL 9006

§ Pracovní deska LTD, tloušťka 28 mm

§ Napájecí přívodní kabel 2 m – 230 V

§ Typ sloupku – 2 nebo 3 segmentový
§ Tvar nohy – symetrická nebo asymetrická
§ Barva podnože a sloupků – šedá RAL 9006, bílá RAL 9016,

černá RAL 9005
§ Napájecí spirálový kabel – 230 V
§ PIEZO™ integrovaný senzor minimalizují riziko skřípnutí

nebo zablokování při pohybu nahoru nebo dolů
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