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Velké jednací stoly řady GATE-Q jsou výbornou volbou pro náročnější řešení konferenčních 
místností. Pevná konstrukce stolů GATE Q umožňuje sezení dvou osob v čele stolu.
Tím splňuje nároky na využití celé šířky konferenční místnosti a zároveň vytváří
velkou pracovní plochu stolu. 
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Design jednacího stolu.
Důležitým komponentem pro celkový design je lišta v polovině stolu, která vymezuje jednací stůl na dvě stejně velké poloviny.
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Jednoduché, ale inteligentní řešení prostorů určených k jednání.



Gate-QDesign jednacího stolu.
U tohoto jednacího stolu v provedení antracit se stává ALU lišta i designovým doplňkem.



Příjemné pracovní prostředí

Jednací stoly GATE-Q jsou určeny pro střední a vyšší třídu konferenčních místností.
Svojí rafinovanou jednoduchostí zapadají do moderních interiérů. Celkový dojem
z takto vybaveného prostoru je elegantní a nadčasový. Jednací stoly GATE-Q 
podtrhují celkovou koncepci a vytváří tak příjemné pracovní prostředí.  

Elegance materiálového výběru v odstínech šedé a antracitu. Celkový dojem je
příjemný a elegantní .Jednotlivé struktury materiálů působí přátelsky.
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Nebojte se kombinace různých barev látek u jednoho konferenčního stolu.
Vytvořte si vlastní příběh z vašich jednání. Různorodá skladba zajistí 
zajímavější rozložení sil a dá možnost vytváření nových vjemů.
Široká škála látek Vám umožňuje jak jemnější volbu kombinace, 
tak i varianty vyloženě výrazné, intenzivní.  
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Důležitým komponentem pro celkový design je šířka stolu z čela stolových sestav.
U stolů řady GATE-Q je čelo stolů přizpůsobeno pro sezení pro dvě osoby. Tím
je možné využít celý prostor Vaší konferenční místnosti a tím navýšit celkový
počet jednacích osob.

Široké jednací stoly
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ALU dvourámeček s dvířkami a korytem pro kabely.



 
 

Jednací stoly jsou bez jakékoliv elektrifikace nebo mohou být osazeny 
vlastním rozvodem kabelů, které je nutné skrýt pokud možno v podnoži 
stolu. K tomuto slouží kabelové svody na nohu ,nebo centrální svod,
který může být umístěn kdekoliv nezávisle na stolových n .ohách
Dále může být deska stolu osazena ALU průchodkou s dvířky,
jejichž součástí je kovové koryto pro uložení zásuvek. 
Tímto se kabely stávají takzvaně neviditelnými.
Více v sekci ELEKTRIFIKACE.

Elektrifikace stolu
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