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↓  Od individuálního 
komfortu po kolektivní 
potřeby

Jsme flexibilní, jedineční a máme individuální požadavky 

na pracovní prostor. Kolekce TAK je proto velmi diverzní a svou 

širokou škálou produktů uspokojí různé potřeby – od základních 

pracovních (nebo naopak výškově stavitelných) stolů až po 

sdílená pracoviště... Od klidových zón až po „barové“ sezení...

KONCEPT

↓  Dopředu 
a zase zpět

Každá doba nese vlastní pohled na uživatelský komfort 

v kanceláři. Dnes, kdy se komunikuje hlavne on-line, je třeba 

držet krok s novými technologiemi. Tato kolekce se ovšem 

zároveň ohlíží zpět, má podnítit přirozené jednání v kolektivu 

a podpořit vzájemnou interakci. Leitmotivem je jednací stůl 

s lavicí, kde se lidé mohou na chvíli přirozeně posadit vedle sebe 

a pracovat, jednat nebo si dát společně pauzu. Chceme narušovat 

tzv. typický open space plán, a to pomocí intervencí, které vrátí 

kanceláři lidské měřítko.



↓  Nadčasovost
Módní trendy ve vlnách přicházejí a zase odcházejí. Sázíme proto 

na pevné truhlářské základy a nestárnoucí nadčasové materiály. 

Tradiční spoje, které jsou akcentovány zejména na dřevěném 

policovém regálu, doplňujeme osvědčenými technologiemi 

a dokonalým zpracováním.

↓ Čerstvé a české

Produkty z kolekce TAK jsou maximálně lokální od návrhu, 

prototypování až po výrobu. Pochází z rodinné truhlárny, 

v níž se snažíme pracovat s místními zdoji a eliminovat tak 

zbytečnou dopravu. Vracíme se k materiálům, které jsou pro 

nás přirozené, a dbáme na kvalitu, jež je nám vlastní.







Jednací, pracovní 
a jídelní stůl



Konstrukce

MASIV

Tunel na vedení sítí

MDF

Hrana

PŘEKLIŽKA  ABS

NÁBYTKOVÉ LINOLEUM  

MELAMIN  PŘEKLIŽKA

Stůl TAK je ústředním bodem v kancelářském prostoru, 

kde se lidé setkávají, jednají, pracují, ale i odpočívají a baví se. 

Je odpovědí na současnou pracovní flexibilitu a potřebu mít na 

pracovišti místo, které podporuje osobní komunikaci a spolupráci 

v kolektivu. Tvarová střídmost nechá vyniknout maximální 

funkčnost stolu, konstrukční stabilitu, propracovanost 

v detailech i materiálové provedení, které je pečlivě vybráno, 

aby bylo možné vnímat kvality stolu nejen na oko, ale i na dotek.

Nohy jsou vyrobeny z masivního dřeva a společně 

s elektrokanálem z černé MDF se tento konstrukční celek 

propisuje do vrchní desky v podobě tunelu, který je přístupný 

skrze krytky. Ty jsou vizuálně sjednoceny s vrchní deskou, 

jež je v základním provedení tvořena překližkou potaženou 

nábytkovým linoleem. V tunelu lze téměř po celé délce stolu vést 

zásuvky pro připojení elektrických zařízení nebo prostor využívat 

jako úložné přihrádky. Konstrukce stolu je řešena tak, aby bylo 

možné sedět po celém jeho obvodu a mít neustále komfortní 

hloubku na notebook i obědové menu.

2980 × 1480 × 750

2980 × 1200 × 750 

2480 × 1480 × 750 

2480 × 1200 × 750



Lavice



2000 × 450 × 450

2500 × 450 × 450

Konstrukce
MASIV

Výztuž
MDF

Deska
MASIV

Jsme radikální, a tak jsme zařadili lavici mezi kancelářské 

produkty. Na lavici je možné sedět, ležet a zároveň jejím 

prostřednictvím šetříme prostor. Prapůvodní nábytkový 

prvek prověřuje týmovou souhru. Kdo se tedy posadí na židli 

a kdo dá naopak přednost sezení na lavici?



Výškově stavitelný 
pracovní stůl



Jednoduchá pracovní 

deska

1200 x 800 × 630 → 1200

1400 x 800 × 630 → 1200

1800 × 800 × 630 → 1200

Zdvojená pracovní deska 

se zásuvkami

1400 × 800 × 710 → 1290

1600 × 800 × 710 → 1290

Trávíte dlouhé hodiny sezením u počítače a nevíte, jak si 

sednout? Postavte se. Výškově stavitelný stůl na elektrický 

pohon umožňuje snadné vertikální posouvání pracovní plochy. 

Lze vybírat ze základního provedení, a sice z kombinace výškově 

stavitelných nohou a pracovní desky, nebo se nabízí varianta  

s integrovanými zásuvkami pod pracovní deskou, které přinášejí 

výhodu úložného prostoru.

Konstrukce
OCEL PRÁŠKOVÁ BARVA

Hrana
PŘEKLIŽKA  ABS

Pracovní deska
NÁBYTKOVÉ LINOLEUM  
MELAMIN  PŘEKLIŽKA



Pracovní 
stůl

Konstrukce
OCEL PRÁŠKOVÁ BARVA

Hrana
PŘEKLIŽKA  ABS

Pracovní deska
NÁBYTKOVÉ LINOLEUM  
MELAMIN  PŘEKLIŽKA

 800 × 800 × 750

1200 × 800 × 750

1400 × 800 × 750

1600 × 800 × 750

Základním produktem kolekce je jednoduchý, funkční a zároveň 

elegantní stůl s širokou materiálovou a rozměrovou variabilitou. 

Je dobře kombinovatelný s ostatními produkty. Pracovní desku 

je možné doplnit průchodkou na elektrické kabely.



430 × 570 × 630

Kontejner

Konstrukce
MELAMIN



Regálový 
systém



1200 × 496 × 1240

2140 × 496 × 1240

Tento systém rozděluje a zároveň propojuje. V open space 

prostoru může policový regál sloužit jako úložný systém, 

ale především tak dochází k vizuálnímu členění kanceláře. 

Elementární systém z dřevěných hranolů je založen na 

bočnicových stojkách propojených volnými policemi. Unikátní 

je jejich pevný způsob spojování truhlářským přeplátováním bez 

použití vrutů, který představuje jeden z hlavních dekorativních 

prvků. Základní modul může být násoben jak ve vertikálním, tak 

horizontálním směru. Přidanou hodnotou je montáž bez nářadí.

Konstrukce
MASIV

Police
PŘEKLIŽKA  MASIV  MDF



∅ 1230 × 650

∅ 1480 × 750Kruhový 
jednací 
stůl

Konstrukce
OCEL PRÁŠKOVÁ BARVA

Hrana
PŘEKLIŽKA  ABS  MDF

Pracovní deska
NÁBYTKOVÉ LINOLEUM  MELAMIN  
PŘEKLIŽKA



∅ 600 × 400

580 × 360 × 450

Kruhový 
konferenční 
stolek

Houpák

Konstrukce
OCEL PRÁŠKOVÁ BARVA

Pracovní deska
MASIV

Konstrukce
OCEL PRÁŠKOVÁ BARVA

Sedák
LÁTKA  PLSŤ  KŮŽE  MDF



Minimalistické konstrukční 

řešení věšáku nechává 

vyniknout ornament 

armaturovacího drátu, který 

se používá ve stavebnictví 

jako výztuž betonu. 

My ho ukazujeme odhalený 

a v jeho plné kráse.

∅ 600 × 1700

Věšák

Konstrukce
OCEL PRÁŠKOVÁ BARVA



Barová židle 

s ergonomickým sedákem 

a subtilní konstrukcí 

si Vás získá díky své 

lehkosti, pohodlnosti 

a schopnosti vypadat skvěle 

v jakémkoliv prostoru.

405 × 305 × 650

405 × 305 × 750

Barová 
židle

Konstrukce
OCEL PRÁŠKOVÁ BARVA

Pracovní deska
PŘEKLIŽKA  
NÁBYTKOVÉ LINOLEUM



Kolekci TAK lze kombinovat 
a doplňovat prvky z kolekcí 
kancelářského nábytku Move me, 
Polygon a Progres.

OCEL PRÁŠKOVÁ BARVA

Základní provedení - bílá RAL 9016, světle šedá RAL 7035, antracit 

RAL 7024, černá RAL 9005. Ostatní barvy ze vzorníku RAL za příplatek.

ABS

Ekonomická verze hrany vysoce odolná 

- vždy u provedení melaminové desky.

MDF

Základní provedení je černá probarvovaná MDF, 

ostatní barvy za příplatek.

MASIV

Základní provedení je jasanové masivní dřevo, 

ostatní dřeva za příplatek.

NÁBYTKOVÉ LINOLEUM

Nábytkové linoleum založené na přírodní bázi, 

základní provedení Vapour 4177 nebo Pistachio 4183.

PŘEKLIŽKA

Březová překližka jako nosič s pohledovou hranou.
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MELAMIN

Základní provedení bílá, světle šedá, zelená barva, 

ostatní na poptávku.



2018

sídlo firmy
PROFIL NÁBYTEK, a.s. 
Hradská 280 
396 01 Humpolec, CZ

obchod@profil-nabytek.cz 
+420 777 740 450 
www.profil-nabytek.cz

obchodní kancelář
Vinohradská 130 
130 00 Praha 3, CZ

praha@profil-nabytek.cz 
+420 777 700 456

design
Schwestern (www.schwestern.cz)
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