STYL
Nábytek ST.L má jednoduchý, prostý design s ergonomickými
křivkami. Byl dosažen přirozeným způsobem s přihlédnutím
k veškerým požadavkům na funkčnost, flexibilitu a ergonomii jak
pro stůl, tak pro židli.
Veškeré použité materiály a paleta nabízeného barevného
provedení činí nábytek ST.L prvkem, který se dokonale hodí pro
jakékoli vzdělávací, obchodní či domácí prostředí.
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FUNKâNOST
Pracovní stůl a pohodlná židle v jednom kusu nábytku. ST.L
umožňuje jednoduše přeměnit jakoukoli školicí či konferenční
místnost s x pracovními místy na místnost o 2 x místech k
sezení. Pomocí mechanismu skrytého na zadní straně každého
sedadla lze provést jednoduchou a hladkou přeměnu židle na stůl
a obráceně během jediné vteřiny a pouze jednou rukou.
Provedení kovové konstrukce navíc umožňuje přisunutí židle ke
stolu tak blízko, jak vám bude vyhovovat.

Nábytek ST.L umožňuje
zcela snadno zdvojnásobit
počet míst, kdykoli je potřeba.

Ocenění ze světových výstav

KVALITA
Nábytek ST.L byl navržen a vytvořen s obrovským smyslem pro detail
a vyroben za pomoci nejnovějších německých a švýcarských technologií
a vybavení. Speciální, vysoce odolná formovaná stavební buková
překližka a stavební plasty zaručují pohodlné a dlouhotrvající užívání
nábytku ST.L. i v těch nejtěžších a nejnáročnějších podmínkách.
Přetvářecí mechanismus obsahuje zajišťovací systém zaručující plnou
bezpečnost a stabilitu během užívání.
Kvalita, bezpeãnost a Ïivotnost v˘robku
je úﬁednû osvûdãena nûmeck˘m Zemsk˘m
prÛmyslov˘m institutem LGA
Landesgewerbeanstalt Bayer – Nuremberg,
pod ãíslem (GS No. 53 33 287)

Všestranné
využití doma, ve škole
či v zasedací
místnosti

Dokonalá variabilita

INOVACE
Nábytek ST.L řeší novátorským způsobem klasický problém
prostoru a práce. Na jeho sestavení či složení je zapotřebí méně
času a rovněž zabírá méně úložného prostoru ve školicích
a konferenčních zařízeních. Jeho jedinečná vlastnost spočívá
v rychlém přetvoření celé místnosti během několika minut,
aniž by bylo nutné přinést či odnést jediný kus nábytku.

FLEXIBILITA
Nábytek ST.L je stohovatelný, ať už jako židle či jako stůl, což
umožňuje v případě potřeby jednoduše vyklidit celou místnost
a uvolnit potřebný prostor. Navíc není během přípravy konference
či školení nutné stěhovat židle dovnitř a stoly ven a rovněž není
potřeba mít vyhrazený úložný prostor zvlášť pro židle a zvlášť pro
stoly. Pouze podle potřeb konkrétních akcí bude určeno, kolik
kusů nábytku ST.L. bude použito jako židle a kolik jako stoly.

