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GATE je bránou k Vašemu pohledu na jednací místo ve Vaší společnosti. Jednání je důležitým
místem. Zde se uzavírají důležité obchody, zde vznikají firemní strategie, zde je místo kde nová
akvizice Vašeho teamu začíná a někdy taky končí účast ve Vaší společnosti. To z něj dělá velmi
důležitý prostor.

Moderní minimalistický vzhled jednacích stolů GATE. Maximální využití velikosti pracovních míst
k velikosti zasedací místnosti. Jednoduchá rafinovanost. Kombinací bílé podnože stolu a bílé 
horní desky v kombinaci s černými přísedícími židlemi s černou sítí na opěráku.
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Vkusné a jednotné sestavy stolů a židlí.

Důležitým komponentem pro celkový design je sladění materiálů,struktur a barev. Vkusně a jednotně
dokončit celý interiér. V tomto případě celkový dojem podtrhují přísedící židle WAVE.



Příjemné pracovní prostředí

Jednací stoly GATE jsou výbornou volbou pro řešení velkých konferenčních sálů. 
Jednotný design umožňuje nekonečně velké jednací stoly s dostatečným místem
pro větší jednání. U těchto stolů i přes svou velikost se daří udržet pocit 
vzdušnosti jednací kanceláře.

Kombinace tmavého dřeva s černou podnoží jednacího stolu GATE a bílými
přísedícími židlemi SUNRISE je velmi oblíbená. Elegance celého interiéru
již nepotřebuje další doplnění barevnosti, či struktury materiálů.
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Pracovní místa u jednacích stolů řady GATE jsou ideální pro centrální elektrifikaci pracovišť.
Jednací stoly jsou obecně velmi náročné na vedení kabelů a to jak kabelů potřebných
pro samotné stoly, tak pro přivedení rozvodu 220V a datových rozvodů. 

DATA a 220V

Elektrifikace jednacích stolů.

Elektrifikace jednacích stolů GATE. Otevírací ALU rámeček (na obr.) se spodním korytem
pro uložení kabelů , nebo otočné zásuvky s různým osazením koncovek, dle Vaší potřeby.
 Otočná zásuvka.



 
 

Řešení je jednoduché. Jednací stoly GATE nepotřebují
další doplňky. Elegance spočívá v tenkých liniích stolových
nohou a velkých plátech horních desek. 

Elegance stolu
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Pevná konstrukce stolů GATE.

 Dlouhý jednací stůl GATE. Nadstandardní funkčnost za přátelské
 ceny. Velká užitná hodnota s pevnou konstrukcí potěší i velmi
 náročné uživatele.
   
 Můžete zvolit ze široké škály dřevodekorů horních plátů-desek.
 Podnože jsou bílé, šedé, černé a v neposlední řadě i v barvě 
 antracit , kterou je možné sladit s horním plátem-deskou
 v jednotném image.

Svedení kabelů po centrální noze.
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Svedení kabelů samostaným svodem.



 
Poznámky



kancelářský nábytek

info@leader-nabytek.cz
www.leaderOffice.cz


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11

