
MS1020-xxxx
MS5108-xxxxx

X  /stoly, dveře,       XX  /dezén st. desek, XX /barva kovových prvků - X  /úchytka/ 
krycí desky/          kontejnerů a odkl.skříní,  - podnože, clony/ 

         korpusů a dveří skříní/

  -  - symetrické          DP - dub pískový 44 - stříbrná - hladká 2 - tvar D, kov. zin., 
 L - tvar / závěsy /          OR - ořech 22 - stříbrná - matná jemná textura rozt. 96 mm
       zaoblení - vlevo           DA - dub antracitový 6 - tvar širší C, hliník,
 R - tvar / závěsy /          WN - Wenge   rozt. 96 mm
       zaoblení - vpravo M - tvar D, kov. zin.,

         (záda skříní standardně v provedení - SJ - šedostříbrná) rozt. 192 mm

Stoly základní rovné, v. 76 cm

MS1016-xxxx MS1118-xxxx

160 x 80 cm 180 x 90 cm

SQUARE

Kontejnery přístavné (s rektifikačními kluzáky) s horními deskami rovnými nebo tvarovými tl. 36 mm, vše ostatní tl. 18 mm, se zásuvkami s 
centrálním uzamykáním (tužkovník + 4 x zásuvka nebo tužkovník + 2 x zásuvka + 1 x zásuvka na závěsné desky). ABS hrany.

stůl pracovní rovný, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

stůl pracovní rovný, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

Skříně - korpusy skříní z LTD tl. 18 mm (záda tl. 8 mm v drážce - standardně v provedení šedostříbrném), se samostatnými horními krycími 
deskami tl. 36 mm. Dveře skříní buď LTD tl. 18 mm nebo hliníkový rám tl. 20 mm a šíře 45 mm - sklo kouřové. ABS hrany. Nohy s 
rektifikací 4x4x8 cm nebo rektifikační kluzáky v. 2 cm.

Stolové desky o síle 36 mm (slepení 2 desek tl. 18 mm), ABS hrany. Podnože kovové čtvercového průřezu 8x8 cm, pod stolovou deskou 
zúžení nohy na 4x4x8 cm a propojení spojovacími tyčemi, výšková rektifikace. Možno doplnit čelní clony buď z LTD tl. 18 mm nebo 
perforovaného plechu tl. 1 mm. 
Kontejnery mobilní (s kolečky) a odkládací skříně (nohy 4x4x8 cm s rektifikací nebo rektifikační kluzáky v. 2 cm) s horní deskou tl. 36 mm, 
vše ostatní tl. 18 mm (záda přístavné skříně tl. 8 mm v drážce), se zásuvkami s centrálním uzamykáním (tužkovník + 3 x zásuvka nebo 
tužkovník + 1 x zásuvka + 1 x zásuvka na závěsné desky), dveře přístavné skříně bez zámků - možno doplnit zámky jazýčkové. ABS hrany.

MS1018-xxxx MS1120-xxxx

180 x 80 cm 200 x 90 cm

MS1020-xxxx MS1122-xxxx

200 x 80 cm 220 x 90 cm

Stoly základní tvarové, v. 76 cm

MS4118xxxxx MS4122xxxxx

180 x 100/80 cm 220 x 100/80 cm

MS4120xxxxx

200 x 100/80 cm

MS2013-xxxx

stůl přístavný 130 x 65 cm

2 x podpěrná noha bez 
spojovacích tyčí

stůl pracovní tvarový, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

stůl pracovní tvarový, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

stůl pracovní tvarový, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

stůl pracovní rovný, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

stůl pracovní rovný, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

stůl pracovní rovný, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

stůl pracovní rovný, 4 x 
podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

L L

Přístavný st ůl k základním stol ům rovným, v. 76 cm
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MS3016-xxxx-80 MS3013-xxxx
jednací přístavba 160 x 80 cm jednací přístavba 130 x 80 cm
2 x podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi; pro 
základní stůl hloubky 80 cm

2 x podpěrná noha bez 
spojovacích tyčí

MS3016-xxxx-90
jednací přístavba 160 x 80 cm
2 x podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi; pro 
základní stůl hloubky 90 cm

MS1220-xxxx MS1226-xxxx

stůl jednací rovný, 200 x 100 cm stůl jednací rovný, 260 x 100 cm
4 x podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

4 x podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

MS0532-xxxx MS0531-xxxx

stůl jednací sud, 200 x 110/80 cm stůl jednací sud, 260 x 110/80 cm
4 x podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

4 x podpěrná noha se 
spojovacími tyčemi

MS2011-xxxx

stůl konferenční, 110 x 60 cm
4 x podpěrná noha bez 
spojovacích tyčí

Jednací p řístavby, v. 76 cm

Stoly jednací, v. 76 cm

Stůl konferen ční nízký, v. 50 cm

spojovacích tyčí

MS0808-xx

podpěrná noha kovová 8 x 8 cm
s výškovou rektifikací

MS0422-xxxx MS0322-xx

clona LTD, pro stůl 220 cm, v.35 cm clona perforovaný plech, pro stůl 220 cm, v.35 cm
tl. 18 mm tl. 1 mm

MS0420-xxxx MS0320-xx

clona LTD, pro stůl 200 cm, v.35 cm clona perforovaný plech, pro stůl 200 cm, v.35 cm
tl. 18 mm tl. 1 mm

MS0418-xxxx MS0318-xx

clona LTD, pro stůl 180 cm, v.35 cm clona perforovaný plech, pro stůl 180 cm, v.35 cm
tl. 18 mm tl. 1 mm

MS0416-xxxx MS0316-xx

clona LTD, pro stůl 160 cm, v.35 cm clona perforovaný plech, pro stůl 160 cm, v.35 cm
tl. 18 mm tl. 1 mm

Podpěrná noha - 8x8 cm, výška 72,5 cm, rektifikace

Clony čelní k základním stol ům, vč. držáků
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kontejner 4-zásuvkový MS6404-xxxx x skříň přístavná, MS6413-xxxx x
mobilní, centrální uzamykání

43 x 58 cm, v. 61 cm
4-zásuvková část s 
centrálním uzamykáním 129,5 x 58 v. 62 cm

 

kontejner 3-zásuvkový MS6304-xxxx x skříň přístavná, MS6313-xxxx x
mobilní, centrální 
uzamykání, s rámem 43 x 58 cm, v. 61 cm

3-zásuvková část s 
centrálním uzamykáním, 129,5 x 58 v. 62 cm

na závěsné desky ve spodní 
zásuvce

s rámem na závěsné desky 
ve spodní zásuvce

MS7513-xxxx x MS7413-xxxx x

kontejner 5-zásuvkový 130/43 x 65 cm, v. 76 cm kontejner 4-zásuvkový 130/43 x 65 cm, v. 76 cm
přístavný; centrální 
uzamykání

přístavný; centrální 
uzamykání, s rámem na 
závěsné desky ve spodní 
zásuvce

MS7516-xxxx x MS7416-xxxx x

kontejner 5-zásuvkový 160/43 x 65 cm, v. 76 cm kontejner 4-zásuvkový 160/43 x 65 cm, v. 76 cm
přístavný; centrální 
uzamykání

přístavný; centrální 
uzamykání, s rámem na 
závěsné desky ve spodní 
zásuvce

MS9518xxxxxx MS9418xxxxx x

Kontejnery mobilní (s kole čky) a odkládací sk říně (s rektifika čními nohami v. 8 cm nebo rektifika čními kluzáky   v. 2 
cm) - výška s rektifika čními nohami 62 cm, výška s rektifika čními kluzáky 56 cm - v případě použití kluzák ů připište za kód sk říně -
K 

Kontejnery p řístavné k rovným stol ům s prodlouženou horní deskou, v. 76 cm, rektifika ční kluzáky v. 2 cm

Kontejnery p řístavné k tvarovým stol ům s prodlouženou horní deskou, v. 76 cm, rektifika ční kluzáky v. 2 cm

kontejner 5-zásuvkový 180/43 x 65 cm, v. 76 cm kontejner 4-zásuvkový 180/43 x 65 cm, v. 76 cm

L

přístavný; centrální 
uzamykání; 1 x podpěrná 
noha MS0808

L

přístavný; centrální 
uzamykání, s rámem na 
závěsné desky ve spodní 
zásuvce; 1 x podpěrná noha 
MS0808

MS5008-xxxx MS5004-xxxx

skříň policová 80 x 40 cm skříň úzká policová 40 x 40 cm

MS5108-xxxxx MS5104xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD vysoké dveře LTD vysoké

MS5408-xxxxx MS5404xxxxxx

skříň 4-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 2-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD nízké a střední 

L
dveře LTD nízké a střední 

MS5208-xxxxx MS5204xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře nízké LTD s nikou dveře LTD nízké s nikou

Skříně - vysoké - výška 189 cm, 4 x police, v č. rektifika čních nohou výšky 8 cm (nebo výška 183 cm s rektifik ačními kluzáky 
v. 2 cm - v případě použití kluzák ů připište za kód sk říně -K; nutno doplnit krycí desku dle konkrétní délky sestavy sk říní

L

L
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MS5428-xxxxx MS5424xxxxxx

skříň 4-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 2-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD nízké a střední 
prosklené L

dveře LTD nízké a střední 
prosklené

MS5604-xxxx MS5508-xxxxx

skříň rohová 40 x 40 cm skříň 2-dveřová šatní 80 x 42 cm
dveře LTD vysoké, 1 x 
police, 1x výsuvný věšák

MS3008-xxxx MS3004-xxxx

skříň policová 80 x 40 cm skříň úzká policová 40 x 40 cm

MS3108-xxxxx MS3104xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD dveře LTD

MS3208-xxxxx MS3204xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD nízké s nikou

L
dveře LTD nízké s nikou

MS3128-xxxxx MS3124xxxxxx

L

Skříně - střední  - výška 117 cm, 2 x police, v č. rektifika čních nohou výšky 8 cm, (nebo výška 111 cm s rektifi kačními kluzáky 
v. 2 cm) - v případě použití kluzák ů připište za kód sk říně -K; nutno doplnit krycí desku dle konkrétní délky sestavy sk říní

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře prosklené

L

dveře prosklené

MS3604-xxxx

skříň rohová 40 x 40 cm

MS2008-xxxx MS2004-xxxx
skříň policová 80 x 40 cm skříň úzká policová 40 x 40 cm

MS2108-xxxxx MS2104xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře LTD dveře LTD 

MS2128-xxxxx MS2124xxxxxx

skříň 2-dveřová 80 x 42 cm skříň úzká 1-dveřová 40 x 42 cm
dveře prosklené dveře prosklené

MS2604-xxxx
skříň rohová 80 x 42 cm

Skříně - nízké - výška 81,5 cm, 1 x police, v č. rektifika čních nohou výšky 8 cm, (nebo výška 75 cm s rektifik ačními kluzáky v. 
2 cm) - v případě použití kluzák ů připište za kód sk říně -K; nutno doplnit krycí desku dle konkrétní délky sestavy sk říní

L

L
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Krycí desky na sk říně - tl. 36 mm (dle délky sestavy sk říní)

MS0080-xx MS1080xxx

krycí deska rovná 80,4 x 42 cm krycí deska tvarová 82,4 x 42 cm

R
pravá nebo levá 

MS0120-xx MS1120xxx

krycí deska rovná 120,4 x 42 cm krycí deska tvarová 122,4 x 42 cm

R
pravá nebo levá 

MS0160-xx MS1160xxx

krycí deska rovná 160,4 x 42 cm krycí deska tvarová 162,4 x 42 cm 

R

pravá nebo levá

MS0200-xx MS1200xxx

krycí deska rovná 200,4 x 42 cm krycí deska tvarová 202 x 42 cm

R
pravá nebo levá 

MS0240-xx MS1240xxx

krycí deska rovná 240,4 x 42 cm krycí deska tvarová 242 x 42 cm

R
pravá nebo levá 
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