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Nábytková řada S-line je základní stavebnicový systém
vyvinutý firmou NO+BL. Stoly jsou nabízeny ve dvou
provedeních. Základ tvoří pár kovových nohou typ „E“
spojených krycí deskou. Pokročilejší varianty využívají
páteřový systém nosníků, na které jsou připevněny podnože
typů „S“ (oblá spodní základna), „H“ (hranatá základna)
a „Y“ (prohnuté kónické trubky). Všechny podnože jsou v
široké škále odstínů kvalitní práškové vypalovací barvy a
na přání zákazníka mohou mít chromované části. Všechny
páteřové podnože mají kryté vedení kabelových rozvodů.
Varianta podnoží „S“ umožňuje výškové nastavení stolů
v rozmezí 68 - 78 cm.
Základním plošným materiálem nábytku S-line jsou
melaminové desky s hranou ABS v mnoha barevných
variantách. Pro náročnější zákazníky je možno provedení v
dýze. Stolové desky umožňují sestavení všech potřebných
variant pracovišť od jednotlivého referenta až po hnízda pro
velkoprostorové kanceláře. Skříňový nábytek je konstruován
tak, aby výšky polic odpovídaly uložení šanonů (2, 3, 4,
5 a 6 polic na šanony). Skříně mají základní půdorysné
rozměry 40 x 80 (40) cm a spodní dvoupolicové skříně
je možno rozměrově přistavovat ke stolům. Korpusy
mohou být uzavřeny klasickými nebo posuvnými dveřmi,
skly i žaluziemi. Všechny nábytkové prvky jsou vybaveny
rektifikačními nožkami na vyrovnání nerovné podlahy.
V základní nabídce je deset barevných dezénů melaminu a
deset odstínů barev na kov. Dýhované provedení je nabízeno
v šesti základních dřevinách. Na veškerý sortiment S-line
poskytuje firma NO+BL pětiletou záruku.

V případě zájmu můžete
obdržet CD s technickými
podklady a ceníkem.

Při větších zakázkách nabízíme zákazníkům
služby návrhářů, kteří vyhotoví věrné vizualizace
zařizovaných prostor.

With bigger projects we offer services of a designer
who makes a true visualisation of the premises which
are intended to be furnished.

S-line on metal support „E“ is an economic
option of this line. Side metal support is
equipped with a front cover panel to which is
possible to fix cable leading pipe. Colors of
melamine are optional, the body is in silver grey
color with light maple, metal parts in RAL 9006.

S-line je variabilní stavebnicový systém s širokou škálou
prvků, ideální pro velkoprostorové kanceláře. Pro oživení
vašeho interiéru je na výběr deset standardních odstínů
melaminu, které lze mezi sebou vhodně kombinovat.

S-line na kovovém podnoží „E“ je ekonomickou variantou
této řady. Kovová bočnicová podnož je doplněna krycí
čelní deskou, na kterou je možno upevnit elektro kanál.
Barevnou variantou korpusu je stříbřitý melamin se
světlým javorem, kovové části v provedení stříbrná
RAL 9006.

„H“ and „Y“ metal leg type uses traverse metal
U profile under the table top for cable leading.
Color options for melamine are combinations
of wild pear, natural beech and silver grey, metal
parts RAL 9006.

Páteřové podnoží typu „H“ a „Y“ využívá pro vedení
kabelových rozvodů příčník pod stolovou deskou.
Barevnou variantu tvoří kombinace melaminu hrušeň
divoká přírodní a stříbřitá, kovové části v provedení
stříbrná RAL 9006.

To separate individual work stations it is advisable
to use upholstered partition boards INKA-L
or partitions made of melamine. To the single table
sets there is an option to fix an organizer which
provides accessibility to everything what might
obstruct on the table.

K oddělení jednotlivých pracovišť je vhodné použít
čalouněné příčky INKA-L, nebo příčky melaminové.
Na samostatné stolové sestavy je možno upevnit
organizér, díky kterému budete mít vždy po ruce vše,
co by vám mohlo překážet na stole.

Páteřová podnož typu „S“ s barevnou variantou melaminu
světlý javor s modrou, kovové části v provedení
RAL 9006.

„S“ metal leg type with color option in melamine
combination of light maple with blue, metal parts RAL
9006.
Another interesting element of your working place
could be a PC holder and vertical cable leading
together with handy roll-top case. Color option of
wenge melamine is not included in standard range.

Dalším zajímavým doplňkem vašeho pracoviště bude jistě
nosič PC a vertikální vedení kabeláže spolu s praktickou
žaluziovou skříňkou. Barevná varianta melaminu wenge
není ve standardní nabídce.

Pro kanceláře manažerů doporučujeme tmavší dezény,
v tomto případě je použita barevná varianta divoká
hrušeň koňak s antracitem, kovové části v černé
metalíze.

For manager offices we recommend darker
color shades. In this case we use color solution
of melamine in combination of wild pear
and cognac with anthracite, metal parts in metalic
black. S-line is also offered in veneer finishing.
Color option in beech tea, metal chrome.
This option goes together with chairs FORM.

S-line je nabízen také v dýhovaném provedení.
Barevná varianta dýh je buk čaj, kovové chromové
části doplňují židle FORM.

For conference rooms we offer simply convertible
table system with „S“ metal leg type, which provides
different options for set up of your room. This change
you can easily do yourself in a minute.

Pro zasedací místnosti nabízíme jednoduše přestavitelný
systém stolů s podnožím „S“ umožňující různé varianty
uspořádání vašich prostor. Tuto přestavbu můžete snadno
zvládnout sami.

Nízké skříně, výška 750 mm, hloubka 400/500 mm

SK 75P/2
400 x 750 x 400

SK 75D/2
400 x 750 x 400

SK 75P
800 x 750 x 400

SK 75D
800 x 750 x 400

SK 75ZUK
800 x 750 x 400

SK 75R
800 x 750 x 800

SK 75UK
400 x 750 x 400

SK 111UK
400 x 1110 x 400

SK 185UK
400 x 1850 x 400

SK 111S
800 x 1110 x 400

SK 111PD
1200 x 1110 x 400

SK 111R
800 x 1110 x 800

SK 75S
800 x 750 x 400

Ukončovací skříně

SK-REG2
800 x 750 x 400

SK 75PD
1200 x 750 x 400

SK-K
800 x 750 x 500

Střední skříně, výška 1100 mm, hloubka 400 mm

SK 111P/2
400 x 1110 x 400

SK 111D/2
400 x 1110 x 400

SK 111P
800 x 1110 x 400

SK 111D
800 x 1110 x 400

Horní skříně, výška 1100 mm, hloubka 400 mm

SK 110P/2
400 x 1100 x 400

SK 110D/2
400 x 1100 x 400

SK 110P
400 x 1100 x 800

SK 110D
800 x 1100 x 400

SK 110S
800 x 1100 x 400

SK 110Z
800 x 1100 x 400

SK 110R
800 x 1100 x 800

SK 149D
800 x 1490 x 400

SK 149S
800 x 1490 x 400

SK 149DN
800 x 1490 x 400

SK 149R
800 x 1490 x 800

Střední skříně, výška 1490 mm, hloubka 400 mm

SK 149P/2
400 x 1490 x 400

SK 149D/2
400 x 1490 x 400

SK 149P
800 x 1490 x 400

Vysoké skříně, výška 1850 mm, hloubka 400/600 mm

SK 185P/2
400 x 1850 x 400

SK 185DS
800 x 1850 x 400

SK 185D/2
400 x 1850 x 400

SK 185DND
800 x 1850 x 400

SK 185P
800 x 1850 x 400

SK 185G66
600 x 1850 x 600

SK 185D
800 x 1850 x 400

SK 185G6
800 x 1850 x 600

SK 185G
800 x 1850 x 400

SK 185DP
800 x 1850 x 400

KU18310
1200 x 1850 x 600

KU18312
1200 x 1850 x 600

SK 221DNP
800 x 2210 x 400

SK 221DNS
800 x 2210 x 400

SK 185DD
800 x 1850 x 400

Vysoké skříně, výška 2210 mm, hloubka 400/600 mmm

SK 221P/2
400 x 2210 x 400

SK 221DNP/2
400 x 2210 x 400

SK 221D/2
400 x 2210 x 400

SK 221DP
800 x 2210 x 400

SK 221DS
800 x 2210 x 400

SK 221DD
800 x 2210 x 400

Rozměrové nákresy stolů najdete v ceníku S-line.

SK 221P
800 x 2210 x 400

SK 221D
800 x 2210 x 400

SK 221G
800 x 2210 x 400

SK 221G66
600 x 2210 x 600

SK 221DND
800 x 2210 x 400

SK 221G6
800 x 2210 x 600
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