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Jednací stoly Spider. Vzdušná konstrukce podnože této řady jednacích stolů umožňuje designové
použití jak v malých zasedacích místnostech, tak v maximální velikosti a to až pro 50 osob. 
       Moderní vzhled a nadčasový design je vhodný pro jakoukoliv kombinaci interiéru - vždy ho 
obohatí a povznese na vyšší úroveň.

Elegantní podnož stolů Spider podporuje image Vaší společnosti. Zde uzavíráte nové obchodní transakce - nové 
příležitosti. Zde posouváte hranice svého podnikání.
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Moderní kombinace stolů a židlí
Důležitým komponentem pro celkový design je barevná kombinace celého interiéru.
Bílá stolová deska s elegantní lesklou podnoží vytváří ideální základ pro látkovou 
esenci jednacích židlí.V tomto případě jsou přísedící židle ve dvou barvách - tmavě
šedý sedák s modrým opěrákem.



Příjemné pracovní prostředí

Velký jednací stůl Spider pro 10 osob působí lehce a elegantně. Moderní interiér vyžaduje 
použití nejnovějších technologií. Hliníková podnož v leštěném provedení je futuristickým
řešením jednacích stolů.

Krycí desky pod pracovní plochou stolu jsou oblíbeným detailem při práci v tandemu.
Zajišťují soukromí, hlavně v dolních partiích těla, kdy vy sedíte a váš spolupracovník
či spolupracovnice, stojí ve směru vašeho pohledu.
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Tmavé dřevo v kombinací s bílou stěnou a světlou podlahou .Přídesící židle FLY v „zlatém”
provedení v látce Silvertex nezklame náročné uživatele.
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Velký jednací stůl Spider pro 14 osob. I přes velikost plochy takto velkého stolu působí
odlehčeně a elegantně. Vrchní deska v provedení Akát světlý je dobrou volbou
pro náročného klienta - tato volba je moderní a zároveň klasická. Přísedící křeslo 
Oslo s křížem a kolečkama je nejen krásné ,ale také mobilní a praktické.

Elegantní řešení konferenční místnosti.
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Menší jednací stoly řady Spider splňují nejvyšší nároky na design a funkčnost.
Vyzkoušejte různé barevné možnosti včetně dřevodekorů. 
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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.

DATA a 220V
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 Horní deska v provedení Antracit .

Dvojitý ALU rámeček s korytem . Jednoduchý ALU rámeček s korytem pro kabeláž.
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Antracit
Podnož konstrukce v provedení bílá. Podnož konstrukce v provedení leštěný hliník.



 
Poznámky
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