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NOVÁ NÁBYTKOVÁ ŘADA PRO PERSONÁL SMART 

           
           Řada kancelářského nábytku pro personál STRONG – je správnou volbou 
praktického a moderního nábytku za dostupnou cenu. Tento nábytek se hodí do 
jakéhokoliv interiéru, jak v klasickém, tak i moderním stylu.  
           Stolové desky, podnože, půdy kontejnerů a skříní jsou vyrobeny z laminovaného 
DCP s dvoustranným melaminovým povrchem výrobců EGGER a KRONOSPAN                
o síle 22 mm, korpusy, dveře a čela zásuvek kontejnerů a skříní jsou z DCP o síle        
16 mm, jsou opatřeny hranovou páskou ABS firmy DOLLKEN o síle 2 mm,                     
1 mm (0,5 mm) odolnou proti úderům. 
 

Přednosti nábytkové řady pro personál STRONG 
 

• V nábytkové řadě se počítá s možností vytvoření skupinových pracovních míst 
kombinováním stolů různých cenových skupin. Toto řešení umožňuje optimalizovat 
výdaje na vybavení kancelářského prostoru; 

• Čela zásuvek kontejnerů nejsou opatřena úchytkami, pro jejich pohodlné otevírání 
jsou zboku speciální výstupky. Toto designerské řešení přidává nábytkové řadě 
elegantní a moderní vzhled; 

• U stolů bench systémů se počítá s vedením kabeláže (krabice) z DCP; 
• Různé varianty skříňových dveří – MDF rám se sklem, dveře z DCP; 
• Velký výběr dělicích panelů; 
• Kvalitní, zdravotně nezávadné materiály;  
• Laminovaná dřevotříska odpovídající evropskému standardu třídy E1, odolná 

k mechanickému a tepelnému působení, velmi praktická a s dlouhodobou 
životností; 

• Hranová páska ABS společnosti DOLLKEN (Německo) odolná proti úderům. 
Použití hrany ABS podstatně prodlužuje životnost nábytku, chrání nábytek před 
poškozením; 

• Prvky nábytku se montují za pomoci excentrů, jejichž použití umožňuje opakované 
montáže a demontáže nábytku bez ohrožení pevnosti konstrukce; 

• Záruční doba na tuto nábytkovou řadu činí 3 roky. 
 

 

! Na neviditelných částech dílc ů všech prvk ů nábytkové řady je použita 
papírová hrana 0,5 mm; 

! U barev korpus ů (W, 2G) je použita dekorativní hrana; 

! U dekor ů dřeva (62, D3, D9 a V2) je použita hrana podélného p říčného 
typu;  

 



 
         Nábytková řada obsahuje: 
 

• Psací stoly (Light, Standard); 
• Přístavné stoly; 
• Kontejnery (přístavné, mobilní, skříňka na xerox); 
• Velkoplošná pracoviště (bench systémy); 
• Skříně; 
• Společné prvky (jednací stoly, dělicí panely, recepce). 

 
PSACÍ STOLY 

 
     Psací stoly jsou v této řadě rozděleny na dvě cenové skupiny (Light a Standard), jež 
se liší použitými materiály a designerským provedením jednotlivých prvků.  
 

Psací stoly LIGHT 
      

• S rovnou stolovou deskou, hloubka 670 mm  
• S ergonomickou stolovou deskou,  670*950 mm 
• Se zásuvkou, hloubka 670 mm 

       
       
       Stolové desky se vyrábí z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny dekorativní hranovou 
páskou ABS (se stříbřitými proužky) o síle 2 mm. Podnože a ekrany se vyrábí z DCP o 
síle 16 mm s hranou ABS 1 mm a 0,5 mm. 
 

 
        Stoly (76S006 a 76S007) mají nový designový prvek – dvoudílnou zásuvku po celé 
délce stolu.  

 

 

 
 

  Psací stoly varianty Light jsou instalovány na rektifikační nožky pro kompenzaci 
možných nerovností podlahy. 

 
 rektifikační nožka 

 
 

U těchto stolů se nepočítá s průchodkou na kabeláž. 
 
 



Psací stoly Standard 
        

• S rovnou stolovou deskou (bez průchodky), hloubka 670mm a 780 mm 
 

• S ergonomickou stolovou deskou (s průchodkou),  
o rozměrech 670*950 mm  
 

 
        Stolové desky a podnože jsou u varianty Standard vyrobeny z DCP o síle 22 mm, 
jsou opatřeny dekorativní hranou ABS (se stříbřitými proužky) o síle 2 mm. Čela jsou 
z DCP 16 mm.  

        Zajímavým designovým prvkem stolů Standard je použití dělicí vložky (10 mm) 
šedé barvy. Tento originální designový prvek se výborně hodí ke stříbřitým proužkům 
dekorativní hrany na stolových deskách.   
 

  
            Dělicí vložka 

 
U stolů varianty Standard se počítá s průchodkou (plastová, o průměru 60 mm).    

          Všechny stoly jsou instalovány na rektifikačních nožkách, které kompenzují 
možné nerovnosti podlahy. 

  

PŘÍSTAVNÉ STOLY 
 

Přístavné stoly řady STRONG se vyrábí z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny 
dekorativní hranovou páskou ABS 2 mm.  

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONTEJNERY 
 

V nábytkové řadě STRONG nabízíme n ěkolik druh ů kontejner ů: 

• přístavné kontejnery se zámkem 
• mobilní kontejnery, se zámkem 
• skříňka na xerox 

 

 
Přístavné kontejnery 

 

 
 

 Půdy přístavných kontejnerů se vyrábí z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny 
dekorativní hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 16 mm 
s hranou ABS 1 mm. Kontejnery jsou vybaveny zámkem SISO 850 (Dánsko) pro horní 
zásuvku. Zásuvky jsou instalovány na válečkovém vedení L=450 mm, zajišťujícím jejich 
lehký pohyb. Přístavné kontejnery se instalují na čtvercové nožky Valmax stříbřité barvy.    

 

      

       

nožky Valmax 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mobilní kontejnery 

                                                   

  Mobilní kontejner 76T201 se vyrábí z DCP o síle 16 mm, dílce kontejneru jsou 
opatřeny hranovou páskou ABS 1 mm a 0,5 mm. Čelo horní zásuvky, boky a záda 
kontejneru mají nevelký přesah nad půdu kontejneru a vytvářejí tak po celém obvodu 
bočnici, do které lze vložit čalouněnou půdu. Kontejner je vhodný pro krátká jednání na 
pracovním místě. Lze jej použít i bez čalouněného prvku. Prostor na půdě mezi 
bočnicemi kontejneru se může využít jako doplňkové místo pro uložení kancelářských 
potřeb nebo papírů. 

Zásuvky kontejnerů jsou vybaveny válečkovým vedením L=450 mm, zajišťujícím 
jejich lehký pohyb. 

  Tyto kontejnery se instalují na kolečkové nohy, které mají, díky svému tuhému 
gumovému povrchu šedé barvy, plynulý tichý chod a nezanechávají stopy a škrábance 
na podlaze při pohybu. Lehce se otáčejí kolem své osy díky axiálnímu kolečkovému 
ložisku, což rovněž napomáhá plynulosti pohybu. 

 
 
 
 

 

        mobilní kontejner, čalouněná půda                                     kolečková noha   

         

 

     Mobilní kontejner 76T211 se vyrábí z DCP o síle 16 mm, jeho dílce jsou opatřeny 
hranovou páskou ABS 1 mm a 0,5 mm. Kolečková noha je standardní v černé barvě: 

 

            Zásuvky kontejnerů jsou vybaveny válečkovým vedením L=450 mm, 
zajišťujícím jejich lehký pohyb. 

    Čela zásuvek mobilních kontejnerů nejsou opatřena úchytkami. Pro pohodlné 
otevírání zásuvek slouží zboku speciální výstupky. Toto designerské řešení přidává 
nábytkové řadě elegantní a moderní vzhled.  

 



 
Skříňka na xerox 

 
Půda této skříňky je z DCP o síle 22 mm, je opatřena hranovou páskou ABS 2 mm. 

Ostatní dílce (boky, police, dveře) se vyrábí z DCP o síle 16 mm. Záda jsou ze sololaku 
o síle 3,2 mm), instalují se do drážky. 

 
 

 Na dvířkách skříňky je úchytka s roztečí 128 mm. Skříňka je instalována na 
čtvercové nožky Valmax stříbřité barvy. 

 
Bench systémy 

 
 Ve stolech je instalován systém vedení kabeláže s otevírací lištou po celé délce 
pracovního povrchu a s krabicí z DCP pod stolovou deskou.           

  

.  

  Konstrukce stolů je velmi pevná, podnože současně plní roli bočních přepážek. 
Stolová deska, boky  - DCP 22 mm, stolové desky jsou opatřeny dekorativní hranou 
ABS 2 mm po obvodu;  lub - DCP 16 mm, hrana ABS 1 mm a 0,5 mm. 

 
SKŘÍNĚ 

.  
 

          Půdy skříní jsou z DCP o síle 22 mm, jsou opatřeny hranovou páskou ABS 2 mm. 
Ostatní dílce skříní se vyrábí z DCP o síle 16 mm, hrana ABS 1мм, 0,5 мм. 
          V sortimentu nábytkové řady STRONG jsou skříně s různou výškou: 737 mm,   
1079 mm a 2105 mm. Záda ze sololaku o síle 3,2 mm se instalují do drážky. 
 
                    Nabízíme dva typy skříní: 

• policové  
• šatní  

 



                                               
policové skříně 

 

         Nábytková řada STRONG obsahuje několik variant vysokých šatních skříní: 

• s hloubkou 420 mm (s výsuvným věšákem); 
• s hloubkou 616 mm, s tyčí (L=744)  
• kombinovaná šatní skříň (s policemi) o hloubce 616 mm s tyčí (L=360)  

 
 

   

šatní skříně 

 

          Skříně mohou být vybaveny těmito křídlovými dveřmi: 
• DCP o síle 16 mm  
• MDF rám se sklem 

 
 

 

dveře z DCP 

 

      MDF rámy se sklem 

 

          Na dveřích je instalována hliníková úchytka s roztečí 128 mm.  
 
 
 
 



          Pro vytvoření zajímavých skříňových sestav a zvětšení počtu oddělení v policích 
jsou určeny dekorativní barevné prvky – niky, nástavbová skříň, v doplňkových barvách. 
 

  

  

 

                                

                           Niky                                                                             Nástavec 

 

 

          Všechny skříně jsou instalovány na nožkách Valmax stříbřité barvy. 
 

Korpusy stolů, skříní a kontejnerů se montují s pomocí pevného excentru, jehož 
použití zajišťuje opakovanou možnost montáže a demontáže nábytku bez ztráty 
pevnosti konstrukce. Kromě toho není excentr zvenku vidět a nábytek má velmi pečlivý 
vzhled. Nábytek s tímto systémem excentrů se dokonce i při nejnáročnějším užívání 
nebo dopravě na dlouhé vzdálenosti ve smontované podobě nerozviklává.   

 
 
 

Dělící panely z DCP ( čelní, bo ční, přístavné): 
 

 

           Dělící panely se vyrábí z DCP o síle 16 mm, jsou opatřeny hranou o síle 1 mm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Čaloun ěné dělící panely (ke stol ům, pevné): 

  

 
           Dělící panely, potažené látkou, jsou z DCP (podkladový materiál plus polyuretan) 
s látkovým potahem. Přepážky jsou zaoblené ze čtyř stran. Použití látky umožňuje 
zvýšení úrovně ochrany před hlukem v pracovních zónách a vytvoření komfortních 
podmínek pro práci. 
           Přepážky se upevňují ke stolům pomocí speciálních držáků. 
 
        

 
                 

 

             držák dělícího panelu 

 
 

Jednací stoly 
 
            Stolová deska jednacích stolů se vyrábí z DCP o síle 22 mm, je opatřena 
hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 16 mm. 
 

         
 

Konferen ční stolek 
 

          Stolová deska konferenčního stolku se vyrábí z DCP o síle 22 mm, je opatřena 
hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 16 mm s hranou 1 mm a 
0,5 mm. 
  

Recepce 
 

         Recepce představuje vhodný doplněk nábytkové řady STRONG.  
         Půdy rohového a rovných pultů recepce jsou vyrobeny z DCP o síle 22 mm, 
opatřeny hranovou páskou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 16 mm.  
         Clona rohového pultu je ze sololaku + fólie PVC. 
         Rohový pult přidává recepci ladnost a zvětšuje pracovní prostor.   
 
  
 


