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POPIS

Dizajn stolíka DESK vyniká jedinečným spracovaním zaoblených detailov. Praktickým prvkom je zvislá 
zadná hrana stolíka, vyfrézovaná odkladacia miska na perá a zásuvka. Moderný vzhľad dopĺňajú 
robustné, ale jemne tvarované nohy, ktoré dodávajú stolíku vysokú stabilitu. Olejovaný povrch so 
zvýšenou odolnosťou. Vyrobený v EU (Javorina, Slovensko) z certifikovaných obnoviteľných zdrojov.

JAVORINA, výrobné družstvo
Leo Čellár
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TECHNICKÉ ÚDAJE

DO120

1200 mm

740 mm

660 mm

830 mm

90 mm

600 mm

ŠPECIFIKÁCIE

- pracovný stolík s moderným retro vzhľadom i charakterom, jemné oblé línie, detailné spoje
- časom overená veľmi spoľahlivá konštrukcia s jemným detailom- hrúbka vrchnej dosky 2 cm
- 1× zásuvka s tlmením a doťahom s vnútornými rozmermi: 53 (dl) × 37 (hl) × 5 (v) cm 
- 1× odkladacia miska vyfrézovaná v pláte stola 
- nosnosť 20kg, výrobok nieje učený na sedenie a státie
- vonkajšie rozmery výrobku: 120 (dl) × 60 (hl) × 74/83 (v) cm
- dno zásuvky: MDF + dýha

BALENIE A VÁHA

- výrobok sa dodáva v demontovanom stave
- pribalený návod na montáž a spojovacie kovanie
- balenie – 5 vrstvový kartón, penová ochrana rohov
- počet balíkov – 1 ks
- rozmery balenia (cm): 124 (dl) × 64 (hl) × 22 (v) cm
- hmotnosť brutto 42 kg
- hmotnosť netto 40 kg



MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU - ATYPICKÉ

masívny dub

natur N

grey G

masívny orech

white W

dark grey T

coffee C

chocolate J

FAREBNÉ MOŽNOSTI  ČIELKA A KORPUSU ZÁSUVKY - STRIEKANIE FARBOU

WHP
(RAL 9010 Pure White)

BEP
(NCS S 2005-Y20R)

ANP
(NCS 8000-N)
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ZÁKLADNÉ PREVEDENIE
- umiestnenie - výrobok je určený k stene, alebo do priestoru a je pohľadový zo štyroch strán

ALTERNATÍVY A DOPLNKY
- možnosť atypických riešení
- dĺžka - NIE
- šírka - NIE
- výška - NIE
- možnosť atypického vyhotovenia zásuvky v olejovanom prevedení - ÁNO
- možnosť dodať plát stola bez vyfrézovanej odkladacej misky - ÁNO
- možnosť vyfrézovania atypického otvoru na káble (po konzultácii s predajcom za poplatok)


