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Technický popis





Kancelářský nábytek řady  Express je určen pro personál. Řada Express je
vytvořena  kombinací  řady Ergo  a  Uno.  Nabízí  nejžádanější  prvky  těchto  řad,  ze
kterých je možné postavit plnohodnotnou kancelář. 

Vyrábí se z kvalitní laminované třískové desky o síle 22 a 16 mm, s hranovou
páskou odolnou proti úderům.

Stoly

Všechny stolové desky a podnože se vyrábí z dřevotřísky o síle 22 mm a jsou
opatřeny hranovou páskou z PVC o síle 2 mm.  Výška stolů je 760 mm a podnože
jsou vybaveny rektifikační nohou. 

Propojovací prvky

Vyrábí podle stejné technologie jako stolové desky a jsou určeny pro propojení
pracovních  stolů  do  sestav.  Propojovací  prvky  se  připojují  ke  stolům  pomocí
kovových  destiček.  V sortimentu  jsou  propojovací  prvky  různých  forem,  což
umožňuje modelovat pracovní místa v souladu s přáním zákazníka.

Stolová nástavba

Jsou  určeny  pro  pracovníky  sekretariátu  a   umožňují  maximální  využití
pracovního  prostoru.  Tyto  prvky  napomáhají  vytvoření  komfortních  pracovních
podmínek pro pracovníky a rovněž zaplní volný prostor kanceláře.

Kontejnery

Korpusy kontejnerů jsou vyráběny z DCP. Boky a dno je vyráběno z DCP o
síle 16 mm a půda o síle 22 mm. Kontejnerové zásuvky se vyrábí z třískové desky o
síle 12 mm a instalují se na válečkové vodicí lišty.

Kontejnery na kolečkách mohou mít tři nebo čtyři zásuvky. Díky kolečkovým
nohám se mohou lehce přemísťovat po místnosti. Přístavné kontejnery se vyrábí ve
stejném stylu jako psací stoly a umožňují tak zvětšení pracovního prostoru. Stojí na
rektifikačních nohách, umožňujících vyrovnání nerovností podlahy. 

Přístavná skříň s nikou

Skříň je vyrobena z DCP opatřenou hranou ABS odolnou proti oděru. Boky,
dno a police skříně jsou vyrobeny z DCP o síle 16 mm a půda o síle 22 mm. Nika je
vyrobena z DCP o síle 16 mm a lze ji vložit do obou polic skříně. Skříň je opatřena
pohledovými zády.



Zakončovaní prvky

Zakončovaní prvky jsou vyráběny z DCP o síle 22 mm v několika různých
velikostech. K prvkům je potřeba objednat samostatně nohy, dle výběru z několika
možností.

Skříně

Mohou mít různou výšku: od 800 do 1900 mm a šířku 372 nebo 740 mm.
Všechny policové skříně mají hloubku 372 mm a šatní skříně mají hloubku 372 nebo
580 mm. Boky, dno a police skříní se vyrábí z DCP o síle 16 mm, půda skříně je
vyráběna z DCP o síle 2 mm.

Skříně mohou být otevřené, kombinované nebo s plnými dveřmi, které jsou
vyráběny z DCP o síle 16 mm a jsou vybaveny kovovými úchytkami. Záda skříní jsou
vyráběna  ze  sololitu  o  síle  4  mm a montují  se do drážky a upevňují  se pomocí
umělohmotných prvků.

Všechny skříně mají rektifikační nohy s nimiž se dají regulovat do výšky, což
je  důležité  v místnostech  s nerovnou  podlahou.  Skříně  z této  kolekce  se  dají
kombinovat do různých sestav. Pro ukončení těchto kombinací se používají policové
rohové skříně půlkruhového tvaru. 

 

Materiály a kování

Základní materiály, používané při výrobě nábytku Express:

 laminovaná dřevotříska třídy Е1 firmy KronoSpan (Česká republika), KronoРоl
(Polsko) a rakouské firmy EGGER;

  hranová páska z PVC firem REHAU a DOLLKEN (Německo);
  kování firem FGV (Itálie), HETTICH (Německo), PERMO (Itálie), GAMET 

(Polsko), SISO (Dánsko)
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