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office furniture system

Kancelářské stoly
Office desks

Základní element kolekce "MOVE ME" představuje kancelářský stůl. Elegantní konstrukce stolu dovolí maximalizovat pracoviště až na čtyři typová pracovní místa o celkovém rozměru desky 2780x1600mm. Vytvořit lze i jednací či jednostranný pracovní stůl. Pracovní stoly lze
doplnit mobilními paravány a boxy. Proč nemít každý den trochu jinou kancelář?
The basic element of „MOVE ME“ collection is represented by the office table. An elegant constructon of the table can maximize work space for
up to four work spaces with the following dimensions 2780x1600mm. You can also create conference or one sided tables. All the work tables
can be complimented with mobile dividers and boxes. Why not have a new office everyday?

Boxy
Boxes

Paravány
Deviders
Lehké, konstrukčně velmi odolné boxy jsou navrženy tak, aby se daly snadno přemisťovat, skládat na sebe, zavěšovat na zeď či používat
jako konstrukce pod pracovní stůl a to vždy jak ve svislé, tak vodorovné poloze. Boxy jsou oboustranné. Jejich skládáním tak lze vytvářet dělící
stěny. Lze je částečně uzavřít posuvnými dveřmi. Hravost, která je pro kolekci hlavním jmenovatelem, spočívá v možnosti různě kombinovat
jejich barvy a materiály. Boxy slouží i jako lavice na sezení.
These light, resistant boxes have been designed for easy manipulation, to be easily folded, hanged or to be used as construction underneath
the office tables, not only in horizontal but also in vertical position. Boxes function as double sided. If you stack them up you can create
dividers. Boxes can be partially closed with sliding doors. Playfulness which is the main attribute of this collection, is created by a choice
of combination of individual colors and materials. Boxes can also be used as benches.
Paravány jsou velmi variabilní a rozměrově korespondují s ostatními prvky z kolekce MOVE ME. Lze je pověsit na zeď, použít jako dělící
stěny pro sdružená pracoviště či jako podsedák na policové boxy určené k sezení. Fungují jako nástěnky, vešáky, či nosiče na papírové desky
a prospekty.
Dividers are variable and they correspond with other elements from MOVE ME collection. You can hang them on the wall or use them
as dividers for open offce spaces or for sitting. They also function as message boards, coat stands or carrier for papers.

Uložné prostory
Storages

Kolekce má širokou nábídku pro úložné prostory. Zahrnuje úložné skříně, oboustranné dělící skříně s posuvnými dveřmi, police a pevné
či mobilní kontejnery pod stůl. Navrhujeme a vyrábíme i prvky na zakázku.
We provide all additional storage furniture - double sided or normal storages, shelves, fixed or mobile pedestal, etc. We design and produce
also custome-made furniture.

Sofa
Sofa
Variabilní sedací souprava z kolekce „Move me“ pro kancelářské i bytové interiéry umožnuje různé modifikace. Na základní kovovou
či dřevěnou konstrukci s lavicí lze libovolně vrstvit sedací a opěradlové díly a zadní paravány. Konferenční stolek je vyjímatelný, nahradit ho lze
opěradlovým dílem a připravit si tak pohodlné ležení. Paravány lze zvýšit a vytvořit akustické boxy pro open space kanceláře. Jednoduchost bez
zbytečných příkras, funkčnost a dokonalost v detailu potěší nejednoho minimalistu.
Variable lounge suite from the „Move me“ collection enables various modifications for office and apartment interior design. You can layer any
number of seating and armrest pieces or dividers onto the basic metal or wood construction with bench. The coffee table is removable and can
be replaced with armrest or seating pieces for comfortable sleeping or relaxing positions. The dividers can be raised and create an acoustic box for open
space offices. Every minimalist will be pleased with the simplicity and functionality of each detail of the furniture.

Rozměr čalouněného sedacího dílu je 700 x 700 mm a opěradlového dílu 400 x 700 mm. Základní rozměr lavice se třemi díly
je 2160 x 760 mm, zkrácená varianta pak 1450 x 750 mm. Výška
je 780 mm. Zadní paravány lze zvýšit a vytvořit tak akustické
boxy o výšce 1180 mm. Jednotlivé čalouněné díly jsou ukotveny
na základní desku či připevněny ke konstrukci, zároveň jsou však
jednoduše odnímatelné s možností různého přestavění. Opěradlové
díly lze polohovat. Potahová látka i konstrukce může být v různých
materiálových a barevných variantách.
Dimensions of upholstered seating piece are 700 x 700 mm and
armrest piece are 400 x 700 mm. Basic dimensions with all three
pieces is 2,150 x 750 mm. Short version is 1,450 mm x 750 mm.
Height is 780 mm. Dividers can be raised to create an acoustic box to the height of 1,280 mm. Individual upholstered pieces
are centered onto the basic desk or attached to the construction.
On the other hand these pieces are easily removable and can
be re-designed based on individual taste. Armrest pieces are
adjustable in different angles. Upholstered fabric and construction
are designed with different materials and in different colors.
Technické parametry:
Kostra: roksor - kovová (standard - antracit / barvy RAL) / dřevěná
Deska lavice: lamino / masiv / překližka / dýha / MDF (klasická / probarvená)
Potah: plsť / kůže / podsedák - nesnímatelný / opěradlové díly - snímatelné na zip
Výplň: sedácí díl: PUR pěna - spodní vrstva K 5040 + vrchní vrstva K 4036
opěradlový díl: PUR pěna - K 5040
paraván: PUR pěna - H 5078
Technical parameters:
The framework: roksor - metal (standard - anthracite/color RAL)/wood
Bench: laminated plastic/solid wood/plywood/veneer/MDF (classic/colored)
Upholstery: felt/leather/ seat cushion - non removable/ arm rest pieces
removable with zipper
Padding of seating pieces: PUR foam - lower layer K 5040 + upper layer K 4036
Padding of armrest pieces: PUR foam - K 5040
Divider: PUR foam - H 5078
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