
BA

XX  /dezén st. desky/ XX /barva podnože/           

            DP - dub pískový        11 - antracit    
            DB - dub přírodní        22 - stříbrná matná BB

            DS - dub šedý        44 - stříbrná hladká    
            DK - dub koňakový         00 - bílá
            DG - dub grafitový
            CC - calvados červený   BC

            SD - světle šedá
            BL - bílá
            OL - olše         
            TR - třešeň

BA1020-xxxx-18 (-25) BA1013-xxxx-18 (-25)
200x80 cm 130x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BA1018-xxxx-18 (-25) BA1012-xxxx-18 (-25)
180x80 cm 120x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BA1016-xxxx-18 (-25) BA1008-xxxx-18 (-25)
160x80 cm 80x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BA1014-xxxx-18 (-25)
140x80 cm

deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm

BA2020-xxxx-18 (-25) BA2013-xxxx-18 (-25)
200x60 cm 130x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BA2018-xxxx-18 (-25) BA2012-xxxx-18 (-25)
180x60 cm 120x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BA2016-xxxx-18 (-25) BA2008-xxxx-18 (-25)
160x60 cm 80x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BA2014-xxxx-18 (-25)
140x60 cm

deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm

BASIC
BA1016-xxxx

Stoly hloubka 80 cm

Stoly s deskami v tl. 18 mm nebo 25 mm olepené ABS hranami tl. 2 mm, s podnožemi z jeklů (uzavřených ocelových profilů čtvercového a obdélníkového
průřezu) pevně svařených, s rektifikací u podlahy. Tato stolové řada se vyznačuje nejenom jednoduchostí, ale také díky svařené konstrukci vyšší pevností a
nosností. Tyto stoly je možno využít jako jídelní, jednací i pracovní. 

BA (bez odsazení stolové desky od podnože, stojny 40x4 0 mm, spojnice po obvodu 20x40 mm)

jeklová konstrukce svařená (uzavřené ocelové profily), stojny 40x40 mm s rektifikací u podlahy, spojnice 20x40 mm umístěné po obvodu a vždy uprostřed
stojny, půdorysný rozměr podnože vždy o 5 mm menší z každé strany než rozměr stolové desky, stolová deska přímo posazená na konstrukci, montáž vruty
přes spojnice do stolové desky, s deskou tl. 18 mm výška 74 cm, s deskou tl. 25 mm výška 75 cm

BB1016-xxxx
BC1016-xxxx

Stoly hloubka 60 cm

Za příplatek lze dále k těmto stolům nabídnout například stolové desky v tl. 36 mm, místo rektifikace kolečka (pr. 50 nebo 75 mm), nestandardní rozměry,
jeklové profily jiných průřezů či vyztužení konstrukce navíc pro ještě vyšší nosnost 
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BB1020-xxxx-18 (-25) BB1013-xxxx-18 (-25)
200x80 cm 130x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BB1018-xxxx-18 (-25) BB1012-xxxx-18 (-25)
180x80 cm 120x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BB1016-xxxx-18 (-25) BB1008-xxxx-18 (-25)
160x80 cm 80x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BB1014-xxxx-18 (-25)
140x80 cm

deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm

BB2020-xxxx-18 (-25) BB2013-xxxx-18 (-25)
200x60 cm 130x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BB2018-xxxx-18 (-25) BB2012-xxxx-18 (-25)
180x60 cm 120x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BB2016-xxxx-18 (-25) BB2008-xxxx-18 (-25)
160x60 cm 80x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BB2014-xxxx-18 (-25)
140x60 cm

deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm

BB (bez odsazení stolové desky od podnože, stojny 40x4 0, spojnice bo ční 40x40 mm v rovin ě se stojnami, spojnice v délce 20x40 
mm s usko čením od kraje hrany)
jeklová konstrukce svařená (uzavřené ocelové profily), stojny 40x40 mm s rektifikací u podlahy, z horní strany neuzavřené (nepohledové), spojnice v
hloubce stolu 40x40 mm (tvoří se stojnami jednu linii), spojnice v délce stolu 20x40 mm navařené na bočních spojnicích a uskočené od hran desky o 100
mm, celkový půdorysný rozměr podnože vždy o 5 mm menší z každé strany než rozměr stolové desky, stolová deska přímo posazená na konstrukci, montáž
vruty přes spojnice do stolové desky, s deskou tl. 18 mm výška 74 cm, s deskou tl. 25 mm výška 75 cm

Stoly hloubka 80 cm

Stoly hloubka 60 cm
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BC1020-xxxx-18 (-25) BC1013-xxxx-18 (-25)
200x80 cm 130x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BC1018-xxxx-18 (-25) BC1012-xxxx-18 (-25)
180x80 cm 120x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BC1016-xxxx-18 (-25) BC1008-xxxx-18 (-25)
160x80 cm 80x80 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BC1014-xxxx-18 (-25)
140x80 cm

deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm

BC2020-xxxx-18 (-25) BC2013-xxxx-18 (-25)
200x60 cm 130x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BC2018-xxxx-18 (-25) BC2012-xxxx-18 (-25)
180x60 cm 120x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BC2016-xxxx-18 (-25) BC2008-xxxx-18 (-25)
160x60 cm 80x60 cm

deska tl. 18 mm deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm deska tl. 25 mm

BC2014-xxxx-18 (-25)
140x60 cm

deska tl. 18 mm

deska tl. 25 mm

BC (s odsazením stolové desky od podnože o distan ční válečky, stojny 40x40, spojnice bo ční 40x40 mm v rovin ě se stojnami, 
spojnice v délce 20x40 mm s usko čením od kraje hrany)
jeklová konstrukce svařená (uzavřené ocelové profily), stojny 40x40 mm s rektifikací u podlahy, z horní strany uzavřené (pohledové), spojnice v hloubce
stolu 40x40 mm (tvoří se stojnami jednu linii), spojnice v délce stolu 20x40 mm navařené na bočních spojnicích a uskočené od hran desky o 100 mm,
celkový půdorysný rozměr podnože vždy o 5 mm menší z každé strany než rozměr stolové desky, stolová deska odsazená od konstrukce distančními
válečky o 15 mm, montáž vruty přes spojnice a válečky do stolové desky, s deskou tl. 18 mm výška 74 cm, s deskou tl. 25 mm výška 75 cm

Stoly hloubka 80 cm

Stoly hloubka 60 cm
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