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MULTI LINE
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kancelářský nábytek / office furniture
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MULTI LINE je moderní stolový systém, umožňující 
modularní skladbu kancelářských pracovišť. Základem 
jsou jednoduché kovové podnože, které jsou spojeny 
plochými trnožemi, na které se snadno namontují posuv-
né pracovní desky.
MULTI LINE is a modern desk system that allows for 
a modular office workplace layout. The basis consists of 
simple metal legs which are connected by flat profiles 
onto which sliding worktops are easily mounted.
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Typové označení stolové sestavy: MUKS160S2 a typové označení paravanů: MUPAR160 a 75
Type specification of the desk set: MUKS160S2 and type specification of the screens: MUPAR160 a 75
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MUPAR2 - pořadač závěsný / suspension organizer

MUPAR3 - malá polička / small shelf

MUPAR5 - police na šanony / file shelf

MUPAR4 - trojpolice /  triple shelf



Součásti systému MULTI LINE jsou textilní akustické paravány, které jsou pevně přišroubovány do pod-
nože. Jejich hliníkové profily umožňují do nich  zavěšovat různé police a odkládací plochy. Paravány se dají 
objednávat i samostatně, bez stolové konstrukce.
The MULTI LINE system includes textile acoustic screens that are firmly screwed into the  legs. Suppor-
ting aluminium profiles enable easy suspension of various shelves and storage areas. The screens can be 
ordered separately, without a desk structure.
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Další velkou výhodou systému MULTI LINE je snadno přístupná elektro-
instalace. Všechny pracovní desky jsou snadno posuvné a tím je možné 
přímo zapojovat Vaše elektrospotřebiče. Levná konstrukce posuvu je 
patentem NO+BL a je uživatelsky velmi jednoduchá.
Another great advantage of the MULTI LINE system is an easy access to 
wiring. All worktops can be slid easily and thus your electrical appliances 
can be plugged in directly. The sliding design is a NO + BL patent and is 
very simple to use.
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Kovová konstrukce MULTI LINE se snadno montuje a můžete z ní skládat jakékoli skupiny pracovišť. Díky 
univerzálním deskám a trnožím, jsou ceny jednotlivého pracoviště velmi zajímavé. Ke každému stolu se může 
namontovat samostatná zásuvka, která nahradí pojízdný kontejner.
The MULTI LINE metal structure is easy to assemble and can be used to create any group of workplaces. 
Thanks to universal desktops, the prices of an individual workplace are very competitive. A separate drawer 
can be attached to each desk to replace a mobile container.

Podélný paravan / Longitudinal screen

Posuvná stolová deska / Sliding desk top

Přídavná zásuvka / additional drawer

Příčný paravan /  Lateral screen

Středová noha / central leg

Trnož univerzal / flat profile
Elektrokanál / cable tray

Koncová noha / end leg

Typové označení stolové sestavy: MUKS160S3 / Type specification of the desk set: MUKS160S3 



12

Typové označení jednacího stolu: MUJS240S / Type specification of the meeting-room desk: MUJS240S
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Typové označení jednacího stolu: MUJS240S / Type specification of the meeting-room desk: MUJS240S



Kovové podnože MULTI LINE jsou dobře použitelné i na vytváření jednacích stolů různých velikostí. Zde je vidět stůl 
240 x 160 cm pro 10 osob s použitím stejných nohou jako u běžných dvojstolů.
The MULTI LINE metal legs are well suited for creating meeting-room desks of different sizes. Here you can see a 
desk of 240 x 160 cm for 10 people, featuring the same legs as with common double desks.
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Typové označení jednacího stolu: MUJS210M, autoři interiéru ArchitektiCCA / Type specification of the meeting-room desk, 
interior designers - ArchitektiCCA
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Na podnože MULTI LINE lze snadno montovat skleněné nebo HPL desky. Systém je připraven i na zavěše-
ní PC tower nebo na vytváření přídavných stolů, které se odsouvají i s celou pracovní deskou a tím  umožní 
přístup k elektrokanálu. 
Glass or HPL tops can be easily mounted on the MULTI LINE legs. The system is also ready for the suspen-
sion of a PC tower or for the creation of additional desks that can be slid off with the entire worktop to allow 
access to the electro-channel.

Prostory k pořízení fotodokumentace MULTI LINE zapůjčila společnost LD Seating. 
The premises for making the MULTI LINE photographic documentation were provided by LD Seating company.
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Alma Antracit / Anthracite

Typy úchytek 
/ Types of handles

Výběr materiálů a úchytek MULTI LINE / Selection of materials and handles MULTI LINE

Skleněné dveře 
s hliníkovým rámečkem
/ Glass door with 
aluminium frame

Typy materiálů 
/ Types of materials

Alma Bílá / White

Alma Hliník / Aluminium

Zuzana Antracit / Anthracite

Zuzana Bílá / White

Zuzana Hliník / Aluminium

H 1145 Bardolino, dub / Oak

H1277 Akacie / Acacia

H1615 Arona, třešeň / Cherry

U104 Bílá / Alabaster

U156 Pískově béžová / Beige

U961 Grafit / Graphite

Skleněné dveře 
bez rámečku
/ Glass door 
without frame
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Systém MULTI LINE - skříně / MULTI LINE system - cabinets
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