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Řada jednacích stolů Atelier vytváří osobitý interiér s minimalistickým nádechem. Oblé rohy
těchto jednacích stolů spolu se šikminou stolové podnože působí jako jednotný celek a láká
k příjemnému pracovnímu posezení. Jednací stoly Atelier jsou dobrou volbou pro Vaši
konferenční místnost.
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Jednoduchá elegance
Celkový interiér určuje několik barevných a materiálových informací. Zde je použitá
světlá dřevěná podlaha se středně výraznými léty, černá podnož stolu a bílá 
stolová deska. Celkový design podtrhuje šikmina podnože a oblý tvar velké 
pracovní plochy desky stolu. Tento stůl je bez elektrifikace. 
 



Příjemné pracovní prostředí

Řada jednacích stolů Atelier nabízí mimo jiné i velké jednací stoly pro více osob.
Elegantní řešení konferenční místnosti v osobitém stylu, kdy i stůl pro 14 osob 
nepůsobí příliš masivně a neosobně. Celkový image konferenční místnosti tak
vypadá odlehčeně a vyzývá k neformálnímu jednání. 

Atelier

Šedá ALU podnož stolu je dobrou volbou pro moderní řešení Vašeho interiéru. Pokud-li
zvolíte vrchní desku v provedení bílá či šedá jistě Vás celkový dojem potěší.



Atelier pro 6 osob s ALU rámečkem a korytem.
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Atelier pro 10 osob bez elektrifikace. Atelier pro 10 osob bez elektrifikace.



Kombinací konferenční židle Oslo a jednacích stolů Atelier vytvoříte takřka dokonalou
skladbu. Chromované kříže těchto jednacích křesílek s černou šikminou podnože
stolů vytváří harmonii tvarů a barev. Zbývá doladit celek správným výběrem
látky a případně obohatit stůl o elektrifikaci. Více již není potřeba.  
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Open spaceAtelier



Podnož v provedení šedá ALU

Podnož v provedení šedá bílá

Podnož v provedení šedá antracit

Podnož v provedení šedá černá 

Atelier Barvy podnože:
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DATA a 220V
Elektrifikace jednacích stolů. Vyberte si z široké nabídky elektrifikací stolů.
Otočné zásuvky, které se otočí až po sepnutí tlačítka , nebo prostší ALU
rámeček s korytem kam uschováte kabeláž, nebo stůl bez elektrifikace.



Konstrukce stolu s ALU průchodkou a korytemDvojitý ALU rámeček s korytem . Jednoduchý ALU rámeček s korytem pro kabeláž.
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Poznámky
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