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KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 01 
horní dno - lak bílý vysoký lesk 
s výsuvnou zásuvkou
v dekoru dub sonoma 
distanční trubky - pochromované 
ve spodní části zásuvka s funkcí touch-open 

š/ h/v cm: 120 x 60 x 42 

hope
KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 02 
lak bílý vysoký lesk
2 zásuvky s Touch-open systémem 
max. zátěž: do 20 kg

š/h/v cm: 85 x 85 x 30

Typ 03 dub sonoma
lak bílý vysoký lesk
čtvercový, vrchní část otočná
spodní část - imitace dub sonoma
max. záťěž: do 20 kg 

š/h/v cm: 75 x 75 x 30

Typ 03 bílý
lak bílý vysoký lesk
čtvercový, vrchní část otočná
max. záťěž: do 20 kg 

š/h/v cm: 75 x 75 x 30  
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KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 04 lak bílý vysoký lesk
odkladací polička sklo čiré 8 mm
max. zátěž: 20 kg 

š/h/v cm: 120 x 60 x 40

Typ 05 lak bílý vysoký lesk
4 kolečka
max. záťaž: 20 kg

š/h/v cm: 74 x 60 x 35

Typ 07 lak bílý vysoký lesk
kovové časti pochromované
1 dvoj-zásuvka,  max. zátěž: 5 kg
max. záťaž: 30 kg

š/h/v cm: 110 x 70 x 40

  

agatha kira

Typ 06 lak bílý vysoký lesk
2 zásuvky s Touch-open systémem
2 odkládací zásuvky, 5 koleček
max. zátěž: 20 kg 
š/h/v cm: 100 x 60 x 41

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 08
lak bílý vysoký lesk
1 zásuvka, 4 kolečka
zásuvka otočná
výsuvná s funkcí touch-open
max. záťaž: 20 kg 

š/h/v cm: 90/120 x 60 x 36

Typ 10
horní sklo čiré s fazetou
2 x nožičky, lak bílý vysoký lesk
odkládací polička sklo čiré
kovová podstava nerez broušený
max. zátěž: 10 kg
max. zátěž poličky: 3 kg

š/h/v cm: 110 x 70 x 40

Typ 09
horní sklo čiré s fazetou
odkládací polička sklo čiré
3 x nožičky, lak bílý vysoký lesk
kovová podstava: nerez broušený
max. zátěž: 10 kg
max. zátěž poličky: 3 kg

š/h/v cm: 110 x 70 x 40
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KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 11 Varianta A
kovové nožičky, max. zátěž: 20 kg
nerez broušený 10 x 10 cm
2 x bezpečnostní sklo čiré 
š/h/v cm: 90 x 90 x 40

Typ 12 lak bílý vysoký lesk
zásuvka otočná 360°
čelo zásuvky: lak šedý vysoký 
lesk/lak bílý vysoký lesk
max. zátěž: do 40 kg 
š/h/v cm: 120 x 60 x 36

Typ 13 horní sklo čiré s fazetou
5 x nožičky: lak bílý vysoký lesk
odkládací polička sklo čiré
kovová podstava nerez broušený
max. zátěž: 10 kg polička 3 kg
š/h/v cm: 110 x 70 x 42

asta

Varianta B
kovové nožičky, max. zátěž: 20 kg
nerez broušený 10 x 10 cm
2 x bezpečnostní sklo čiré
spodné sklo 85 x 68 c, š/h/v cm: 90 x 90 x 40

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 14
vrchní plát stolu: lak bílý vysoký lesk
kovová podnož pochromovaná

A) š/h/v cm: 60 x 60 x 45, max. zátěž: 10 kg

B) š/h/v cm: 90 x 90 x 40, max. zátěž: 20 kg

C) š/h/v cm: 120 x 70 x 40, max. zátěž: 20 kg
varianta A varianta B

varianta C
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KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 16 masiv
dub jádrový lakovaný
nožičky 12 x 12 cm
nosnost 40 kg
š/h/v cm: 85 x 85 x 35

Typ 17 masivní deska, průběžné lamely
dub jádrový olejovaný a voskovaný
podnož - nerezová ocel
nosnost 60 kg
š/h/v cm: 120 x 75 x 43

Typ 15 Varianta A
vrchní plát stolu: lak bílý vysoký lesk
kovová podnož pochromovaná
spodný plát stolu: lak bílý vysoký lesk
max. zátěž: 20 kg
š/h/v cm: 80 x 80 x 39

Varianta B
vrchní plát stolu: lak bílý vysoký lesk
kovová podnož pochromovaná
spodný plát stolu: lak bílý vysoký lesk
max. zátěž: 20 kg
š/h/v cm: 110 x 60 x 39

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 18 masiv - dub jádrový olejovaný
2 zásuvky, lak bílý matný
nosnost 30 kg
š/h/v cm: 85 x 85 x 30

Typ 21 masivní deska, podnož: nerezová ocel
odkládací polička masiv, nosnost 60 kg
- bassano lakovaný
- dub divoký lakovaný
š/h/v cm: 110 x 70 x 46

Typ 19 MDF folie - dekor dub sonoma
1 polička skleněná
šedé sklo 6 mm, kolečka
nosnost 10 kg
š/h/v cm: 100 x 60 x 46

betty franca

Typ 20 celomasivní konferenčný stolek se zásuvkou
průběžné lamely, max.zátěž: 40 kg
- buk jádrový
- dub jádrový olejovaný a voskovaný
š/h/v cm: 105 x 65 x 40
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KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 22
masiv, klinový spoj, 2 zásuvky
- buk jádrový, olejovaný a voskovaný
- dub jádrový, olejovaný a voskovaný
odkládací polička pod vrchní deskou
spodní deska 10 kg
nosnost 60 kg

š/h/v cm: 115 x 70 x 45, 8 x 8 cm

buk jádrový

dub jádrový

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 24 masiv, klinový spoj, 1 zásuvka
- dub/buk jádrový, olejovaný a voskovaný
odkládací polička pod vrchní deskou
nosnost 60 kg, spodní deska 5 kg
noha 8 x 8 cm, š/h/v cm: 115 x 70 x 45

Typ 25 nožičky masiv, horní plát sklo čiré
- buk jádrový, dub divý
- dub jádrový, dub bělený
odkládací polička sklo bílé
nosnost 20 kg, odkládací polička 2 kg
š/h/v cm: 100 x 65 x 40

Typ 26 nožičky masiv, dub bělený
- dub jádrový, olejovaný a voskovaný
- dub divý, dub bělený
horní plát sklo čiré
svislé sklo čiré, nosnost 20 kg
š/h/v cm: 90 x 65 x 40

julian

Typ 23 masiv   
dub divoký lakovaný   
4 kolečka, nosnost 30 kg   
š/h/v cm: 100 x 65 x 36
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KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 27 3 nožičky a podstava
masiv dub jádrový, nosnost 10 kg
2x sklo čiré s fazetou
odkládací polička 3 kg 
š/h/v cm: 110 x 70 x 40

Typ 29 4 nožičky a podstava 
masiv dub jádrový
2x sklo čiré s fazetou
nosnost 10 kg
odkládací polička 3 kg
š/h/v cm: 110 x 70 x 40

Typ 30 nožičky a podstava
masiv dub jádrový
2x sklo čiré s fazetou
nosnost 10 kg, nožičky 10 x 10 cm
odkládací polička 3 kg
š/h/v cm: 110 x 70 x 40

Typ 28

tonia vilma

2 nožičky a podstava masiv dub jádrový
2x sklo čiré s fazetou
nosnost 10 kg, odkládací polička 3 kg
nožičky 10 x 10 cm
š/h/v cm: 110 x 70 x 40

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 31
masiv
1 zásuvka
- buk jádrový, olejovaný a voskovaný 
- dub jádrový, olejovaný a voskovaný
výškově nastavitelná vrchní deska
nosnost 30 kg, zásuvka 3 kg

š/h/v cm: 110 x 70 x 51-70

Typ 32
masivní deska
dub jádrový
podnož - nerezová ocel
odkládací polička sklo čiré
nosnost 30 kg
skleněná police 5 kg

š/h/v cm: 100 x 60 x 39
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KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 33
masiv, klinový spoj, 1 zásuvka
- buk jádrový, olejovaný a voskovaný 
- dub jádrový, olejovaný a voskovaný
odkládací polička pod vrchní deskou
nosnost 60 kg, spodní deska 10 kg
noha 8 x 8 cm

š/h/v cm: 115 x 70 x 54

Typ 34
Varianta A
celomasivní konferenčný stolek s kolečkami
- buk jádrový
- dub jádrový olejovaný a voskovaný
1 odkládací polička
průběžné lamely
max.zátěž: 50 kg
š/h/v cm: 80 x 80 x 40

jan

výško stolku - 54 cm

Varianta B
celomasivní konferenčný stolek s kolečkami
- buk jádrový
- dub jádrový olejovaný a voskovaný
1 odkládací polička
průběžné lamely
max.zátěž: 50 kg
š/h/v cm: 110 x 70 x 40

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 35
masivní konferenčný stolek
se skleněnou poličkou
na 4 nohách, max.zátěž: 30 kg
- buk jádrový
- dub jádrový olejovaný a voskovaný

š/h/v cm: 105 x 65 x 40



144 145

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 37
masiv, klinový spoj
1 dvoj-zásuvka
- buk jádrový, olejovaný a voskovaný 
- dub jádrový, olejovaný a voskovaný 
- dub bělený, olejovaný a voskovaný
odkládací polička pod vrchní deskou
nosnost 60 kg, spodní deska 5 kg, noha 8 x 8 cm 

š/h/v cm: 110 x 70 x 45

Typ 36
masiv, klinový spoj
buk jádrový, olejovaný a voskovaný
odkládací polička pod vrchní deskou
nosnost 50 kg, spodní deska 5 kg, nosnost 60 kg

Varianta A
š/h/v cm: 65 x 65 x 45, noha 8 x 8 cm
Varianta B
š/h/v cm: 80 x 80 x 45, noha 8,5 x 8,5 cm
Varianta C
š/h/v cm: 105 x 65 x 45, noha 8,5 x 8,5 cm

buk jádrový

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 37 - dub jádrový



146 147

KONFERENČNÍ STOLKY

Typ 38
masiv, klinový spoj
buk jádrový, olejovaný a voskovaný
odkládací polička pod vrchní deskou
nosnost 60 kg
spodní deska 5 kg

Varianta A: š/h/v cm: 65 x 65 x 45
Varianta B: š/h/v cm: 105 x 65 x 45 Varianta A

Varianta B

Typ 40 masiv
- buk jádrový, olejovaný a voskovaný
- dub jádrový, olejovaný a voskovaný
výškově nastavitelná vrchní deska
nosnost 30 kg, zásuvka 5 kg

š/h/v cm: 110 x 60 x 46-71

Typ 39 Varianta A
nožičky masiv dub jádrový
2 x sklo čiré, nosnost 20 kg
odkládací polička 5 kg
nožičky 10 x 10 cm
š/h/v cm: 90 x 90 x 40

Varianta B
nožičky masiv dub jádrový
2 x sklo čiré, nosnost 20 kg
odkládací polička 5 kg
nožičky 10 x 10 cm
š/h/v cm: 110 x 70 x 40

KONFERENČNÍ STOLKY

alma

victor


