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Exner 1914

Tradice výroby nábytku Exner se váže již k roku 1914, kdy 
byla firma Exner založena jako truhlářství. V roce 1922 
na pozemcích z majetku Karla Schwarzenberga byly panem 
Václavem Exnerem položeny základy továrny na nábytek.

∏
Nyní pokračujeme v tradici a naší snahou zůstává 

kvalitní výroba nábytku na moderním 
strojovém vybavení.

Platnost katalogu od 1. 4. 2014



↘ Prostorné pracovní stoly a robustní skříně
nabízejí široké možnosti pro individuální vy-
jádření výsledného vzhledu kanceláře. Funk-
cionalistický design doplňuje charakteristická 
boční rámová konstrukce, která dotváří neza-
měnitelný vzhled řady Expo+. 

Citlivě propojené kombinace vysoce kvalitních 
moderních materiálů s volitelnými obkladový-
mi panely z pravé kůže nebo skla a jejich preciz-
ní zpracování dodávají nábytku osobitý a nad-
časový vzhled s puncem luxusu a prestiže. 
Zde vznikají vize, určují se strategie a padají 
rozhodnutí.

„Nábytková řada Expo+ nenechá 

na pochybách, kdo je majitelem kanceláře.“

Čisté linie, velkorysý 
pracovní prostor, respekt 

k dobrému řemeslu. 

 ↖ Dezén: ořech↘ 2—3
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 ↖ Dezén: dub antracit↘ 4—5
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 ↖ Dezén: merano↘ 6—7
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VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ́ STŮL
 →  nabídka výrazného zlepšení  
ergonomie manažerského  
pracoviště

 →  spolehlivý elektrický poloho-
vací systém skandinávské 
výroby (made in EU) umožňuje 
rozsah stavitelnosti v rozmezí 
68–118 cm, tři libovolné výšky 
lze uložit do paměti

 →  rychlost posuvu zvedání je 
43 mm/s

 →  pracovní desku stolu o tloušťce 
38 mm, která je opatřena 2 mm 
ABS hranou, lze zatížit maximál-
ně 80 kg

 →  základnu tvoří masivní ocelová 
podstava tl. 10 mm 

 →  volitelně lze doplnit o dálkový 
ovladač

stůl jednací

EJ 3 150 × 150 × 74

stůl jednací

EJ 4 300 × 120 × 74

stůl konferenční

EJ 7 120 × 100 × 50

stůl přídavný, levý

ED 1 140 L 140 × 140 × 74

stůl jednací

EJ 8 170 × 100 × 74

stůl přídavný, pravý

ED 1 140 P 140 × 140 × 74

stůl jednací

EJ 9 240 × 100 × 74

stůl přídavný

ED 2 141 141,4 × 141,4 × 74

stůl konferenční

EJ 6 120 × 80 × 50

stůl jednací

EJ 5 420 × 120 × 74

 ↗  Ovládací panel výškově 
stavitelného stolu

stůl stavitelný elektrifikovaný

EE 2 120 × 60 × 68–118

 →  stoly EXPO+ jsou charakteristic-
ké přísně geometrickými tvary 
a odlehčenou rámovou konstrukcí

 →  pracovní desky i nohy stolů mají 
tl. 38 mm

 →  všechny plochy pracovních 
stolů jsou opatřeny hranou ABS 
tl. 2 mm

 →  na přání uživatele, podle jeho 
požadavků, umístíme v pracovní 
desce kabelové průchodky

 →  požadavek instalace kabelo-
vých rozvodů pod stolovou  
desku je vyřešen otočným  
elektropanelem

 →  pracovní plocha může být opat-
řena efektní pracovní podložkou 
o rozměru 800 × 500 mm z kvalitní 
kůže tl. 3 mm s přeložením přes 
čelní hranu

 →  výrazný designový doplněk tvoří 
nabídka pokrytí boků stolů kůží 
tl. 3 mm ve dvou barevných pro-
vedeních (viz. str. 30–31)

 →  velmi efektní je místo kůže pou-
žít speciální sklo lacobel tl. 4 mm, 
které nabízíme v pěti barevných 
variacích (viz. str. 30–31)

 →  stolové nohy jsou propojené dis-
krétní přepážkou, která zajišťuje 
dostatek soukromí

 →  nohy stolů jsou vybaveny skry-
tou rektifikací o celkové regulač-
ní výšce 25 mm pro dorovnání 
případných nerovností podlahy

PRACOV NÍ  STOLY

stůl psací

E 200 200 × 100 × 74

stůl psací + jednací

ES 2 200 × 220 × 74

stůl psací + jednací

ES 3 200 × 300 × 74

stůl psací + jednací

ES 4 200 × 370 × 74

 ↗  Bok stolu osazený panelem 
z pravé kůže

 ↗  Designově propracovaná noha 
přídavných stolů

 ↗ Zásuvkový otočný panel osazený v pracovní desce stolu

 ↗  Konstrukce stolu s vynesenou 
„plovoucí“ deskou

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

↘ 8—9
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 ↗  Špičkový plně nastavitelný závěs
dveří zn. BLUM s integrovaným 
tlumením, které lze deaktivovat

 ↗  ABS hrana tl. 2 mm zajišťuje důklad-
nou ochranu před poškozením

 ↗  Rámová konstrukce skříně osazená
sklem Lacobel

MONTÁŽ
 →  systém EXPO+ zahrnuje 46 prv-
ků a ke každému je přiložen ná-
vod k montáži

 →  opakovanou demontáž a mon-
táž řady EXPO+ zajišťuje pou-
žití závrtných matic u spojova-
cích prvků. Toto řešení zabez-
pečuje velmi vysokou pevnost 
nábytku a usnadňuje případné 
stěhování

skříň dvoudveřová,
skleněné dveře

E 3 2 01 140 × 46 × 130

skříň třídveřová s věšákem,
zavřená

E 3 3 00 200 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 
zavřená

E 3 4 00 260 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 
skleněné dveře

E 3 4 01 260 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 
zavřená – skleněné dveře

E 3 4 02 260 × 46 × 130

skříň dvoudveřová, 
zavřená

E 3 2 00 140 × 46 × 130

skříň třídveřová s věšákem,
skleněné dveře

E 3 3 01 200 × 46 × 130

 →  skříně EXPO+ jsou charakteris-
tické stejně jako stoly masivním 
vzhledem a odlehčenou rámovou 
konstrukcí

 →  provedení půdy, dna, boků, polic
a svislých příček je v tl. 38 mm

 →  záda a dveře skříní jsou
v tl. 18 mm

 →  záda jsou pohledová, takže po-
skytují možnost umístění skříně 
v prostoru

 →  veškeré hrany u skříní a polic
jsou olepeny ABS hranami

 →  na bocích skříní může být apliko-
vaná kůže tl. 3 mm ve dvou ba-
revných provedeních nebo sklo 
lacobel tl. 4 mm v pěti barevných 
odstínech (viz. str. 30–31)

 →  na dveřích skříní může být apliko-
váno sklo lacobel tl. 4 mm v pěti 
barevných odstínech

 →  dveře jsou vložené, doplněné
sklopnou úchytkou v ušlechtilém 
niklovém provedení

 →  na použité kování značky BLUM
je poskytována doživotní záruka

 →  na dveřích mohou být instalová-
ny zámky s elektronickým dálko-
vým ovládáním

 →  skříně jsou vybavené, stejně
jako stoly, „neviditelnou“ rektifi-
kací /plně skrytou v noze stolu/ 
k vyrovnávání nerovností podlah

 →  police na vysoké zatížení (80 kg)
tl. 38 mm

skříň dvoudveřová, 
zavřená

E 2 2 00 140 × 46 × 90

skříň třídveřová, 
zavřená

E 2 3 00 200 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 
skleněné dveře

E 2 4 01 260 × 46 × 90

skříň dvoudveřová,
skleněné dveře

E 2 2 01 140 × 46 × 90

skříň třídveřová, 
skleněné dveře

E 2 3 01 200 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 
zavřená – skleněné dveře

E 2 4 02 260 × 46 × 90

skříň dvoudveřová,
posuvné dveře

E 2 2 02 180 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 
zavřená

E 2 4 00 260 × 46 × 90

SKŘÍNĚ

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

↘ 10—11
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skříň třídveřová, 
zavřená – otevřená

E 5 3 02 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová s věšákem, 
zavřená

E 5 4 00 260 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 4 03 260 × 46 × 210

skříň třídveřová, 
zavřená

E 5 3 04 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 
zavřená – otevřená

E 5 4 02 260 × 46 × 210

skříň třídveřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 3 03 200 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 
zavřená – skleněné dveře

E 5 4 01 260 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 
zavřená

E 5 4 04 260 × 46 × 210

 ↗  Důmyslně skrytá rektifikace si snadno poradí
s nerovností podlahy

skříň dvoudveřová s věšákem, 
zavřená

E 5 2 01 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 
zavřená

E 5 2 00 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová s věšákem,
zavřená – otevřená

E 5 2 04 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 
zavřená

E 5 2 05 140 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 
zavřená – otevřená

E 5 2 03 140 × 46 × 210

skříň třídveřová, 
zavřená – skleněné dveře

E 5 3 01 200 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 
zavřená – skleněné dveře

E 5 2 02 140 × 46 × 210

skříň třídveřová s věšákem, 
zavřená

E 5 3 00 200 × 46 × 210

SKŘÍNĚ

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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↘ Charakteristická střídmost detailů a pro-
stý design se snoubí s českou precizností a citli-
vým smyslem pro detail. 
Důmyslně navržená konstrukce, velkorysé 
pracovní plochy a masívní prostorné skříně 
s možností aplikace skleněného obkladu vy-
tváří spolu s vynesenou vrchní deskou nezamě-
nitelný osobitý vzhled při zachování vysokého 
standardu řady Expo+.

Široká nabídka jednotlivých prvků vám umož-
ní vybavit interiér Vaší firmy od recepce až 
po kanceláře vysokého managementu.

„Stejné a přesto jiné.“

Přirozenost,  
nadčasová elegance 

a nezaměnitelný vzhled.

 ↖ Dezén: merano
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 ↖ Dezén: calvados
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 ↖ Dezén: dub antracit
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stůl konferenční

AJ 2 120 × 80 × 50

stůl přídavný levý

AD 1 140 L 140 × 113 × 74

stůl jednací

AJ 3 130 × 80 × 74

stůl přídavný pravý

AD 1 140 P 140 × 113 × 74

stůl jednací

AJ 4 200 × 80 × 74

stůl přídavný

AD 2 113 113 × 113 × 74

stůl psací + přídavný levý

AS 200 L 200 × 200 × 74

stůl psací + přídavný pravý

AS 200 P 200 × 200 × 74

stůl psací + přídavný levý

AS 220 L 220 × 200 × 74

stůl psací + přídavný pravý

AS 220 P 220 × 200 × 74

 ↗ Obkladový panel ze skla Lacobel

 ↗  Konstrukce stolu s vynesenou
„plovoucí“ deskou

 ↗  Závrtné matice umožňují jednodu-
chou montáž a případnou bezpeč-
nou demontáž

stůl psací

A 160 160 × 80 × 74

stůl psací + přídavný levý

AS 160 L 160 × 200 × 74

stůl psací + přídavný pravý

AS 160 P 160 × 200 × 74

stůl psací + přídavný levý

AS 180 L 180 × 200 × 74

stůl psací + přídavný pravý

AS 180 P 180 × 200 × 74

stůl psací

A 180 180 × 80 × 74

stůl psací

A 200 200 × 80 × 74

stůl psací

A 220 220 × 80 × 74

 →  pracovní stoly ASSIST jsou cha-
rakteristické vynesenou – plovou-
cí stolovou deskou nad boky stolů

 →  pracovní desky i nohy stolů mají
tl. 38 mm

 →  všechny plochy pracovních
stolů jsou opatřeny hranou ABS 
tl. 2 mm

 →  na přání uživatele, podle jeho
požadavků, umístíme v pracovní 
desce kabelové průchodky

 →  požadavek instalace kabelo-
vých rozvodů pod stolovou 
deskou je vyřešen otočným 
elektropanelem

 →  pracovní plocha může být opat-
řena efektní pracovní podložkou 
o rozměru 800 × 500 mm z kva-
litní kůže tl. 3 mm s přeložením
přes čelní hranu

 →  stolové nohy jsou propojené dis-
krétní přepážkou, která zajišťuje 
dostatek soukromí

 →  nohy stolů jsou vybaveny
skrytou rektifikací o celkové 
nastavitelné výšce 25 mm pro 
dorovnání případných nerovností 
podlahy

PRACOV NÍ  STOLY

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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recepce + přídavný stůl, levý

ARS 160 L
167 × 204 × 74 (100)

recepce + přídavný stůl, levý

ARS 200 L 207 × 204 × 74 (100)

police lamino

AR PL

recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 160 P
167 × 204 × 74 (100)

recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 200 P 207 × 204 × 74 (100)

police sklo

AR PS

police rám

AR PR

recepce + přídavný stůl, levý

ARS 180 L
187 × 204 × 74 (100)

recepce + přídavný stůl, pravý

ARS 180 P
187 × 204 × 74 (100)

 ↗  Volitelná recepční nástavba s rámovou konstrukcí ladí s designem
řady ASSIST

RECEPCE

recepce

AR 160
167 × 100 × 74 (100)

recepce

AR 180
187 × 100 × 74 (100)

recepce

AR 200
207 × 100 × 74 (100)

recepce, levá

AR 160 L
167 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, levá

AR 180 L
187 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, levá

AR 200 L
207 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, pravá

AR 160 P
167 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, pravá

AR 180 P
187 × 80 (100) × 74 (100)

recepce, pravá

AR 200 P
207 × 80 (100) × 74 (100)

 ↗  Na přání může být pracovní deska
osazena kabelovou průchodkou

 →  nabídka recepčních pultů je de-
signově identická se stolovou 
řadou ASSIST 

 →  čelní plochy recepcí mohou
být osazeny vysoce efektními 
skleněnými panely o tl. 4 mm 
v pěti barevných provedeních 
(viz. str. 30–31)

 →  na přední plochy recepce lze
umístit jednací pult ve formě 
laminované desky tl. 38 mm, 
případně skla tl. 10 mm nebo ori-
ginální nástavbu v podobě rámu 
(boxu) s odkládacím prostorem 
pro klienta

 →  nohy recepčních stolů jsou
vybaveny skrytou rektifikací 
o celkové nastavitelné výšce
25 mm pro dorovnání případných
nerovností podlahy

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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 ↗ Volitelné sklo lacobel tl. 4 mm na dveřích

 ↗ Skrytá rektifikace k dorovnání případných nerovností podlahy

skříň dvoudveřová, 
zavřená

A 3 2 00 128 × 46 × 130

skříň dvoudveřová, 
skleněné dveře

A 3 2 01 128 × 46 × 130

skříň třídveřová 
s věšákem, zavřená

A 3 3 00 188 × 46 × 130

skříň třídveřová 
s věšákem, zavřená

A 3 3 02 188 × 46 × 130

skříň třídveřová 
s věšákem, skleněné dveře

A 3 3 01 188 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová 
s věšákem, zavřená

A 3 4 00 248 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová 
s věšákem, skleněné dveře

A 3 4 01 248 × 46 × 130

skříň čtyřdveřová s věšákem, 
zavřená – skleněné dveře

A 3 4 02 248 × 46 × 130

MONTÁŽ
 →  systém ASSIST zahrnuje 68 prv-
ků a ke každému je přiložen ná-
vod k montáži

 →  opakovanou demontáž a montáž
řady ASSIST zajišťuje použití 
závrtných matic u spojovacích 
prvků. Toto řešení zabezpečuje 
velmi vysokou pevnost nábytku 
a usnadňuje případné stěhování.

SKŘÍNĚ

skříň dvoudveřová, 
zavřená

A 2 2 00 128 × 46 × 90

skříň třídveřová, 
skleněné dveře

A 2 3 02 188 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 
zavřená

A 2 4 00 248 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 
skleněné dveře

A 2 4 01 248 × 46 × 90

skříň čtyřdveřová, 
zavřená, skleněné dveře

A 2 4 02 248 × 46 × 90

skříň dvoudveřová, 
skleněné dveře

A 2 2 01 128 × 46 × 90

skříň třídveřová, 
zavřená

A 2 3 00 188 × 46 × 90

skříň třídveřová, 
skleněné dveře

A 2 3 01 188 × 46 × 90

 →  skříně jsou charakteristické stej-
ně jako stoly vynesenou vrchní 
deskou

 →  provedení půdy, dna, boků, polic
a svislých příček je v tl. 38 mm

 →  záda a dveře skříní jsou
v tl. 18 mm

 →  záda jsou pohledová, takže po-
skytují možnost umístění skříně 
v prostoru

 →  veškeré hrany u skříní a polic
jsou olepeny ABS hranami 

 →  na dveřích skříní může být
aplikováno sklo lacobel tl. 4 mm 
v pěti barevných odstínech 
(viz. str. 30–31)

 →  dveře jsou vložené, doplněné
sklopnou úchytkou v ušlechtilém 
niklovém provedení

 →  na použité kování značky BLUM
je poskytována doživotní záruka

 →  na dveřích mohou být instalová-
ny zámky s elektronickým dálko-
vým ovládáním

 →  skříně jsou vybavené stejně jako
stoly „neviditelnou“ rektifikací /
plně skrytou v noze stolu/ k vy-
rovnání nerovností

 ↗  Sklopná úchytka v ušlechtilém
niklovém provedení je shodná 
pro řady EXPO+ a ASSIST

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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skříň třídveřová 
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 3 03 188 × 46 × 210

skříň třídveřová, 
zavřená

A 5 3 04 188 × 46 × 210

skříň třídveřová, 
zavřená – otevřená

A 5 3 02 188 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová 
s věšákem, zavřená

A 5 4 00 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová 
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 4 03 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 
zavřená – skleněné dveře

A 5 4 01 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 
zavřená

A 5 4 04 248 × 46 × 210

skříň čtyřdveřová, 
zavřená – otevřená

A 5 4 02 248 × 46 × 210

 ↗ Konstrukce skříně s vynesenou „plovoucí“ deskouSKŘÍNĚ

skříň třídveřová 
s věšákem, zavřená

A 5 3 00 188 × 46 × 210

skříň dvoudveřová 
s věšákem, zavřená

A 5 2 01 128 × 46 × 210

skříň třídveřová, 
zavřená – skleněné dveře

A 5 3 01 188 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 
zavřená – skleněné dveře

A 5 2 02 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 
zavřená

A 5 2 00 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 
zavřená – otevřená

A 5 2 03 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová 
s věšákem, zavřená – otevřená

A 5 2 04 128 × 46 × 210

skříň dvoudveřová, 
zavřená

A 5 2 05 128 × 46 × 210

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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DOPLŇKY
 →  věšákový panel obsahuje šatní
tyč, věšáková stěna je osazena 
zrcadlem a háčky

 →  policové moduly jsou vyráběny
ve čtyřech variantách, zadní 
stěna má tl. 18 mm, police je 
tl. 38 mm, veškeré hrany jsou 
olepeny ABS hranou

→  elektronický zámek je ovládán 
pomocí dálkového ovladače

 →  veškeré doplňky obsahují návod
na montáž a potřebné kování 
k jejich instalaci

DOPLŇKY

věšákový panel

EOV 20 55 × 35 × 205

policový modul, 3 police

EP 183 180 × 26 × 145

elektronický zámek na skříně

EZ M400

policový modul, 4 police

EP 184 180 × 26 × 185

Elektricky otočný panel VAULT
3× el. zásuvka, 3× data

BTCZ V 002 39,3 × 12,1 × 10,3

Elektricky otočný panel VAULT
3× el. zásuvka, 1× data, 

1× USB 3.0, 1× HDMI, 1× VGA

BTCZ V 014 39,3 × 12,1 × 10,3

věšáková stěna se zrcadlem

EOZ 21 80 × 12 × 195

policový modul, 1 police

EP 181 180 × 26 × 65

policový modul, 2 police

EP 182 180 × 26 × 105

 ↗ Dálkový ovladač elektronického zámku

 ↗  Panel se otáčí elektricky
po stisku tlačítka

 ↗  Kontejner osazený volitelným
skleněným panelem z barevného 
skla Lacobel

 ↗  Komfortní tužkovnice jako
samostatná zásuvka

 ↗ Výsuvný registr kontejneru EK12

KONTEJNERY

mobilní kontejner levý

EK 100 L 100 × 50 × 60

mobilní kontejner pravý

EK 100 P 100 × 50 × 60

mobilní kontejner, 
tužkovnice, registr

EK 12 47 × 60 × 60

mobilní kontejner, 
tužkovnice, 3× zásuvka

EK 14 47 × 60 × 60

KONTEJNERY
 →  řady EXPO+ a ASSIST obsahují
dva typy mobilních kontejnerů

 →  kontejnery šířky 470 mm mají dvě
nebo čtyři zásuvky, které je mož-
no členit pomocí systému přepá-
žek. Kontejnery šířky 1 000 mm 
obsahují výsuvnou polici a uza-
mykatelná posuvná dvířka

 →  veškeré hrany kontejnerů jsou
olepeny hranami ABS tl. 2 mm

 →  zásuvky jsou v kovovém prove-
dení, tužkovnice jako samostat-
ná zásuvka je plastová

 →  všechny kontejnery poskytují
doplňkovou odkládací plochu, 
na které může být aplikována 
kůže tl. 3 mm ve dvou barev-
ných kombinacích nebo skla la-
cobel tl. 4 mm v pěti barevných 
odstínech (viz. str. 30–31)

 →  všechny kontejnery jsou vy-
baveny centrálním zamykáním 
a systémem STOP-CONTROL

↘ Řady Expo+ a Assist
mohou být doplněny kon-
tejnery a doplňky, s jejichž 
pomocí si dotvoříte funkč-
nost i vzhled pracoviště dle 
Vašich představ a potřeb. 
Všechny doplňky respektu-
jí charakteristický design 
uvedených řad.

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

↘ 28—29↘ 28—29

A
S

S
IS

T

E
X

P
O

+



Kombinace kůží a skel u řady Expo+ a Assist

Kůže i sklo

Stoly Expo+

Pouze sklo

Recepce Assist

Kůže i skloKůže i sklo

Kontejnery – Expo+ a Assist

Kůže i sklo

Kůže i sklo

Pouze sklo

Skříně Expo+

Pouze sklo

Skříně Assist
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↘ Široká nabídka skříní a stolů tvoří pevný
základ systému Exact.

Rozmanitost jednoduchých a ergonomicky 
tvarovaných stolových desek, pevné i výškově 
stavitelné podnože a teleskopický kabelový 
kanál tvoří nabídku řešení pro uspořádání 
velkoprostorových kanceláří i samostatných 
referentských pracovišť.

Úložné prostory řeší široká nabídka kontejne-
rů a skříňových modulů, které obsahují kromě 
standardních dveří také roletové systémy či 
posuvné dveře.

Řada Exact počítá i s požadavky na četné do-
plňky tvořené stolovými nástavbami či paravá-
novými systémy.

Sečteno a podtrženo: máme zde dokonalý ná-
stroj pro vytvoření jakékoli kanceláře na míru.

„Exact – nenechte se omezovat.“

Systém Exact vám pomůže 
vyřešit problém s jakýmkoliv 
prostorem – malá kancelář 
nebo open space – vždy 

najdete řešení.

 ↖ Dezén: akát
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 ↖ Dezén: ořech – šedá
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 ↖ Dezén: olše
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 ↗ Konstrukce podnoží umožňuje stoly řetězit

pracovní stůl „sekera“, pravý

XP3 160 P
160 × 95 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl, pravý

XP4 160 P
160 × 100 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl, pravý

XP5 160 P
160 × 100 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl, pravý

XP5 180 P
180 × 100 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl, levý

XP5 160 L
160 × 100 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl, levý

XP5 180 L
180 × 100 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl, pravý

XP4 180 P
180 × 100 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl „sekera“, pravý

XP3 180 P
180 × 95 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl „sekera“, levý

XP3 160 L
160 × 95 (80) × 740 (68–80)

pracovní stůl, levý

XP4 160 L
160 × 100 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl, levý

XP4 180 L
180 × 100 (80) × 74 (68–80)

pracovní stůl „sekera“, levý

XP3 180 L
180 × 95 (80) × 74 (68–80)

PRACOV NÍ  STOLY

 →  pracovní desky stolů mají
tl. 25 mm 

 →  všechny plochy pracovních
stolů jsou opatřeny ABS hranou 
tl. 2 mm

 →  desky jsou opatřeny závrtnými
maticemi pro bezproblémovou 
opakovanou montáž i demontáž 
nábytku

 →  na přání uživatele, podle jeho
požadavků, umístíme v pracovní 
desce kabelové průchodky

 →  řada Exact se vyrábí ve dvou va-
riantách podnoží – pevná (fixní) 
varianta podnoží má standardní 
výšku pracovní plochy 740 mm. 
Nastavitelná varianta kovového 
podnoží umožňuje nastavení 
v rozmezí od 680–800 mm

 →  podnože se vyrábí ve třech
barevných odstínech (bílá, 
šedá a černá)

 →  oba typy podnoží jsou vybaveny
rektifikací, jež koriguje možné ne-
rovnosti podlah v rozsahu 15 mm

 →  konstrukce podnoží umožňuje
stoly řetězit, čímž se může navr-
žená sestava výrazně zlevnit

 →  důvtipné řešení je umocněno
propojením teleskopického kaná-
lu ve třech variantách pro stoly 
800–1200 mm, 1200–1600 mm 
a 1600–2000 mm. Kanál umož-
ňuje bezproblémové uložení 
kabeláže po vyvedení pod sto-
lovou deskou. Kabeláž je dále 
vedena v boku nohy a překryta 
tvarovým plechem, který dotváří 
kompaktní tvar podnoží

 →  samonosný výložník kotvený
v boku podnoží umožňuje velmi 
elegantní držení přídavných jed-
nacích desek bez potřeby další 
podpěrné nohy

pracovní stůl

XP1 120
120 × 60 × 74 (68–80)

pracovní stůl

XP2 120
120 × 80 × 74 (68–80)

pracovní stůl

XP2 140
140 × 80 × 74 (68–80)

pracovní stůl

XP2 160
160 × 80 × 74 (68–80)

pracovní stůl

XP2 180
180 × 80 × 74 (68–80)

pracovní stůl

XP2 200
200 × 80 × 74 (68–80)

pracovní stůl

XP1 140
140 × 60 × 74 (68–80)

pracovní stůl

XP1 160
160 × 60 × 74 (68–80)

 ↗  Rektifikace umožňuje případné
vyrovnání nerovností podlahy

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

 ↗ Výškově stavitelná podnož
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 ↗  Pevná a výškově stavitelná noha
z vnitřní strany

 ↗  Vynesení přídavného stolu
bez nutnosti podpěrné nohy

pracovní stůl rohový, levý

XP10 160 L
160 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, levý

XP10 200 L
200 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD1 80
80 × 60 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD1 100
100 × 60 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD1 120
120 × 60 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD1 140
140 × 60 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD1 160
160 × 60 × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, levý

XP10 180 L
180 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, pravý

XP10 160 P
160 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, pravý

XP10 200 P
200 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, pravý

XP10 180 P
180 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)

PRACOV NÍ  STOLY

pracovní stůl „kosatka“

XP6 160
160 × 100 × 74 (68–80)

pracovní stůl „kosatka R“

XP7 160
160 × 95 x74 (68–80)

pracovní stůl „hokejka“, pravý

XP8 200 P
200 × 80 × 74 (68–80)

pracovní stůl „hokejka“, levý

XP8 200 L
200 × 80 × 74 (68–80)

pracovní stůl „kosatka R“

XP7 180
180 × 95 x74 (68–80)

pracovní stůl rohový, levý

XP9 160 L
160 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, levý

XP9 180 L
180 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, levý

XP9 200 L
200 × 120 (80 × 44) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, pravý

XP9 160 P
160 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, pravý

XP9 180 P
180 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)

pracovní stůl rohový, pravý

XP9 200 P
200 × 120 (44 × 80) × 74 (68–80)

pracovní stůl „kosatka R“

XP7 200
200 × 95 × 74 (68–80)

pracovní stůl „kosatka“

XP6 180
180 × 100 × 74 (68–80)

pracovní stůl „kosatka“

XP6 200
200 × 100 × 74 (68–80)

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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 ↗  Skryté vedení kabeláže v noze
stolu

 ↗  Rohové napojení teleskopických
kabelových kanálů umožňuje jejich 
průběžné vedení

přídavný stůl rohový

XD6 80 80 × 80

jednací stůl obdélník

XJ1 200 200 × 100 × 74

jednací stůl obdélník

XJ2 200 200 × 120 × 74

jednací stůl ovál

XJ3 220 220 × 100 × 74

jednací stůl ovál

XJ4 220 220 × 120 × 74

jednací stůl ovál

XJ5 240 240 × 120 × 74

jednací stůl elipsa

XJ9 90 90 × 60 × 74

jednací stůl čtverec

XJ6 80 80 × 80 × 74

jednací stůl obdélník

XJ7 90 90 × 60 × 74

jednací stůl kruh

XJ8 80 průměr 80 × 74

přídavný stůl rohový

XD6 100 100 × 100 × 74 (68–80)

přídavný stůl rohový

XD6 120 120 × 120 × 74 (68–80)

PRACOV NÍ  STOLY

stůl pro řetězení

XD2 80
80 × 80 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD2 100
100 × 80 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD2 120
120 × 80 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD2 140
140 × 80 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD2 200
200 × 80 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD2 180
180 × 80 × 74 (68–80)

stůl pro řetězení

XD2 160
160 × 80 × 74 (68–80)

přídavný stůl levý

XD3 40 L
80 × 40 (30)

přídavný stůl pravý

XD3 40 P
80 × 40 (30)

přídavný stůl

XD4 40
160 × 40 (30)

přídavný stůl

XD4 60
160 × 60 (45) × 74 (68–80)

přídavný stůl

XD4 80
160 × 80 (60) × 74 (68–80)

přídavný stůl

XD5 60
161 × 60 (45) × 74 (68–80)

přídavný stůl

XD5 40
161 × 40 (30)

přídavný stůl

XD5 80
161 × 80 (60) × 74 (68–80)

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

E
X

A
C

T

↘ 42—43



 ↗ Praktická zásuvka na závěsné desky  ↗ Pohledová záda skříní umožňují jejich umístění do prostoru

skříň OH 5 
otevřená

X5 40 40 × 44 × 180

skříň OH 5 
roh zakončovací levý

XR 5 L 44 × 44 × 180

skříň OH 5 
roh zakončovací pravý

XR 5 P 44 × 44 × 180

skříň OH 5 
roh vnitřní

XRV 5 70 × 70 × 180

skříň OH 5 
zavřená, levá

X5 40 01 L 40 × 44 × 180

skříň OH 5 
zavřená, pravá

X5 40 01 P 40 × 44 × 180

MONTÁŽ
 →  systém Exact zahrnuje 81 prvků
a ke každému je přiložen návod 
k montáži

 ↗  Kovová police s vyztužením –
pro skříně šířky 120 cm

SKŘÍNĚ  ↗  Rektifikace umožňuje případné
vyrovnání nerovností podlahy

skříň OH 5 
posuvné dveře

XS 5 120 120 × 44 × 180

skříň OH 5 
zavřená, otevřená

X5 80 03 80 × 44 × 180

skříň OH 5 
zavřená, skleněné dveře

X5 80 09 80 × 44 × 180

skříň OH 5 
otevřená

X5 80 80 × 44 × 180

skříň OH 5 
zavřená, otevřená

X5 80 04 80 × 44 × 180

skříň OH 5 
zavřená, zavřená

X5 80 06 80 × 44 × 180

skříň OH 5 
zavřená, skleněné dveře

X5 80 08 80 × 44 × 180

skříň OH 5 
zavřená

X5 80 00 80 × 44 × 180

skříň OH 5 
šatní

X5 80 01 80 × 44 × 180

 →  provedení půdy a dna skříní je
tl.25 mm 

 →  provedení dveří, boků a polic je
tl. 18 mm, záda mají tl. 8 mm

 →  dveře a přední hrana polic je ole-
pená ABS hranou tl. 2 mm

 →  záda jsou pohledová, takže po-
skytují možnost umístění skříně 
v prostoru

 →  skříně o šířce 1200 mm disponují
kovovými policemi s výztuhou 
zabraňující průhybu polic

 →  police jsou polohovatelné a obsa-
hují podpěrku se zajištěním proti 
nechtěnému vysunutí

 →  skříně jsou standardně vybave-
ny rektifikací pro vyrovnání ne-
rovnosti podlah v rozsahu 15 mm.

 →  na použité kování značky BLUM
je poskytována doživotní záruka

 →  systém tvoří moduly šířek 400,
800 a 1200 mm ve třech vzájem-
ně kombinovatelných výškách 
(OH2, OH3, OH5)

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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skříň OH 2 
posuvné dveře

XS 2 120 120 × 44 × 74

skříň OH 2 
roleta, zámek

XSZ 2 120 120 × 44 × 74

skříň OH 2 
otevřená

X 2 80 80 × 44 × 74

skříň OH 2 
zavřená

X 2 80 01 80 × 44 × 74

skříň OH 2 
skleněné dveře

X 2 80 02 80 × 44 × 74

skříň OH 2 
posuvné rámy, zámek

X 2 80 03 80 × 44 × 74

skříň OH 2 
otevřená

X 2 40 40 × 44 × 74

skříň OH 2 
zavřená levá

X 2 40 01 L 40 × 44 × 74

skříň OH 2 
zavřená pravá

X 2 40 01 P 40 × 44 × 74

skříň OH 2 
roh zakončovací levý

XR 2 L 44 × 44 × 74

skříň OH 2 
roh zakončovací pravý

XR 2 P 44 × 44 × 74

skříň OH 2 
roh vnitřní

XRV 2 70 × 70 × 74

skříň OH 2 
skleněné dveře, levá

X 2 40 02 L 40 × 44 × 74

skříň OH 2 
skleněné dveře, pravá

X 2 40 02 P 40 × 44 × 74

 ↗ Výsuvný věšák šatní skříněSKŘÍNĚ

skříň OH 3 
posuvné dveře

XS 3 120 120 × 44 × 109

skříň OH 3 
roleta zámek

XSZ 3 120 120 × 44 × 109

skříň OH 3 
otevřená

X 3 80 80 × 44 × 109

skříň OH 3 
zavřená

X 3 80 01 80 × 44 × 109

skříň OH 3 
skleněné dveře

X 3 80 02 80 × 44 × 109

skříň OH 3 
výsuvné rámy, zámek

X 3 80 03 80 × 44 × 109

skříň OH 3 
otevřená

X 3 40 40 × 44 × 109

skříň OH 3 
zavřená, levá

X 3 40 01 L 40 × 44 × 109

skříň OH 3 
zavřená, pravá

X 3 40 01 P 40 × 44 × 109

skříň OH 3 
skleněné dveře, levá

X 3 40 02 L 40 × 44 × 109

skříň OH 3 
roh zakončovací levý

XR 3 L 44 × 44 × 109

skříň OH 3 
roh zakončovací pravý

XR 3 P 44 × 44 × 109

skříň OH 3 
roh vnitřní

XRV 3 70 × 70 × 109

skříň OH 3 
skleněné dveře, pravá

X 3 40 02 P 40 × 44 × 109

 ↗  Podpěrka police se zajištěním proti
nechtěnému vysunutí

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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 ↗ Zásuvka pro praktické uložení závěsných desek

CADDY s výbavou

C 120 1 115 × 49 × 107

CADDY policová

C 120 115 × 49 × 107

CADDY s výbavou

C 60 1 58,5 × 49 × 107

CADDY policová

C 60 58,5 × 49 × 107

 ↗ Kovová zásuvka kontejneru

KONTEJNERY

 ↗ Caddy – mobilní úložný systém

mobilní kontejner – tužkovník, 
1× kovová zásuvka, registr

XK 13 TR 44 × 60 × 60

mobilní kontejner – 
1× zásuvka, registr

XK 22 TR 40 × 60 × 60

mobilní kontejner – 
3 zásuvky

XK 23 T 40 × 60 × 60

kontejner – 
5 zásuvek

XK 25 T 40 × 60 × 74

mobilní kontejner – tužkovník,
3 kovové zásuvky

XK 14 T 44 × 60 × 60

 →  kontejnery jsou nabízeny
ve dvou úrovních výbavy

 →  Standard je ekonomickou varian-
tou kontejnerů o šířce 400 mm. 
Je vybaven plastovými zásuvka-
mi, plastovým tužkovníkem vlo-
ženým do zásuvky a plastovými 
dělícími přepážkami

 →  Top line je varianta poskytující
vyšší komfort užívání. Šířka 
kontejnerů je 440 mm. Zásuvky 
mají kovové provedení. Plastová 
tužkovnice je jako samostatná 
zásuvka

 →  všechny plochy kontejnerů jsou
opatřeny hranou ABS tl. 2 mm

 →  oba typy kontejnerů mají cent-
rální zamykání a systém STOP-
-CONTROL (blokace vytažení
více než jedné zásuvky, čímž je
zabráněno převržení kontejnerů)

 ↗ Tužkovnice jako samostatná zásuvka

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška
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organizační set pro paravány

SET délka 100

nástavba policová se zády

EN 120 120 × 35 × 36

šatní vložka pro skříň
Exact × 5 80 01

X VS 20 × 40 × 147

nástavba policová se zády

EN 160 160 × 35 × 36

šatní věšák

CAFE výška 193,
průměr základny 44

výsuv klávesnice lamino

X VHS D 65 × 35 × 9

spisová vložka pro skříně
Exact 80 cm

X VNT 76,2 × 32 × 31,5

průchodka hliníková

PRCH KOV

průchodka plastová

PRCH

kabelová příchytka šedá 6 ks

UK 6

 ↗ Spisová vložka pro skříněDOPLŇKY

paraván krycí

PKH 80 80 × 65

paraván krycí

PKH 120 120 × 65

paraván krycí

PKH 160 160 × 65

paraván standard

PSH 80 80 × 40

paraván standard

PSH 120 120 × 40

paraván standard

PSH 160 160 × 40

paraván dělící

PSS 80 80 × 40

paraván dělící

PSS 120 120 × 40

paraván dělící

PSS 160 160 × 40

 ↗ Organizační set pro paravány

 ↗  Možnost uchycení paravánu mezi
stoly

 ↗  Možnost uchycení paravánu
na hranu stolu

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

 ↗  U paravánů jsou rozměry  
šířka × výška
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↘ Práce v sedě a zároveň i ve stoje není nyní
žádnou překážkou. 

Možnost měnit si výšku pracovní desky je z hle-
diska moderních ergonomických poznatků jed-
noznačně nejlepším způsobem práce v kanceláři.

Střídání pracovní pozice v sedě a ve stoje je 
zdravé pro vaše nohy a záda. Svou komfort-
ností oddaluje únavu a v konečném důsledku 
zvyšuje pracovní výkon. 

Výškově stavitelnými stoly jasně sdělujete re-
spekt k ergonomickým požadavkům a zájem 
o zdraví svých kolegů či zaměstnanců.

Pouhým stiskem tlačítka se vaše pracovní plo-
cha tiše přesune do vámi zvolené pozice. Ideál-
ní řešení pro rozmanité pracovní činnosti.

ANTIKOLIZNÍ SYSTÉM zastaví pohyb stolu 
při kontaktu s překážkou.

„Stůl EXVIZIT  

‚sedí i stojí‘ spolu s Vámi.“

Proč se přizpůsobovat 
stolu, když stůl se dokáže 

přizpůsobit vám?

 ↖ Dezén: ořech
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 ↖ Dezén: buk
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 ↖ Dezén: calvados
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↙  Dezén: calvados

 ↗ VPO – příplatkový ovladač s ukazatelem výšky a pamětí (4 pozice)

pracovní stůl ergo

VP3 160 160 × 80 × 65–132

pracovní stůl ergo

VP3 180 180 × 80 × 65–132

pracovní stůl ergo

VP3 200 200 × 80 × 65–132

PRACOV NÍ  STOLY

PRACOVNÍ DESKA
 →  pracovní desky stolů mají
tl. 25 mm a hranu ABS tl. 2 mm

 →  standardní nabídka tvoří 8 typů
pracovních desek ve dvou tvaro-
vých provedeních

PODNOŽÍ
 →  spolehlivý dvoumotorový poloho-
vací systém (made in EU) 

 →  rozsah stavitelnosti pracovní
plochy je v rozmezí od 650 mm 
do 1320 mm výšky

 →  ovládání je jednoduché pomocí
dvou ovládacích tlačítek na okra-
ji pracovní plochy

PATKY PODNOŽÍ
 →  patky podnoží jsou vybaveny
výškovou rektifikací

 →  celé podnoží spolu s pevným
kanálem je možné zvolit v barvě 
bílé, šedé a černé

MONTÁŽ
 →  stoly EXVIZIT jsou dodávané dle
požadavků v demontovaném 
anebo ve smontovaném stavu

 →  u každého stolu je přiložen návod
na obsluhu a případnou montáž

pracovní stůl

VP2 120 120 × 80 × 65–132

pracovní stůl

VP2 140 140 × 80 × 65–132

pracovní stůl

VP2 160 160 × 80 × 65–132

pracovní stůl

VP2 180 180 × 80 × 65–132

pracovní stůl

VP2 200 200 × 80 × 65–132

 ↗ Výškově stavitelný stůl umožňuje práci vsedě i vestoje

 ↗  Rozměry jsou uvedeny v cm  
v pořadí šířka × hloubka × výška

 ↗  Rektifikace umožňuje případné
vyrovnání nerovností podlahy
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 ↘ Kůže černá  ↘ Kůže béžová

↘ Ergonomie křesla v kombinaci s jemnou
kůží poskytuje velmi pohodlné sezení. Důmysl-
ný mechanismus výškově a hloubkově stavitel-
né bederní opěrky zajistí správnou ergonomii 
sezení. Kolečka s měkčeným povrchem umožňu-
jí použití na tvrdé podlaze i kobercové krytině. 

Stabilita a ergonomie je zajištěna synchronním 
mechanismem, kterým měníte polohu sedáku 
a opěráku zároveň. Komfortním nastavením 
síly protiváhy podle své hmotnosti zabezpečíte 
opěrák proti nečekanému zhoupnutí. Nosnost 
křesla 130 kg. Záruka 3 roky.

Certifikáty statní zkušebny o shodě s ČSN EN 
1335-1:2000, ČSN EN 1335-2:2009 a ČSN 
EN 16139:2013. 

Reprezentativní vzhled 
a jemná italská kůže ve spojení 

s ergonomickými prvky řadí 
tato křesla do kategorie 

vysokého komfortu.

↘ 60—61
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 ↘ BI 201 / černá  ↘ BI 202 / vínová  ↘ BI 203 / zelená  ↘ BI 204 / modrá  ↘ BI 205 / žlutá

↘ Stabilita a ergonomie je zajištěna syn-
chronním mechanismem, kterým měníte polohu 
sedáku a opěráku zároveň. Výšku a hloubku 
sedáku přizpůsobíte své postavě na míru. Se-
dák a opěrák můžete zafixovat v kterékoliv 
poloze. Studená pěna uvniitř sedáku zajišťuje 
jeho vysokou životnost a samonosná síťovina 
na opěráku umožňuje celodenní odvětrání zad.

Výškově stavitelná bederní opěrka zajistí správ-
nou ergonomii sezení. Podle potřeby si nastaví-
te výšku a hloubku područek. Nosnost židle je 
120 kg. Záruka 3 roky.

Certifikáty státní zkušebny o shodě s ČSN EN 
1335-1:2000 a ČSN EN 1335-2:2009.

Dynamický design,  
skvělé zpracování a mnoho 

funkcí podporujících 
zdravé sezení.

 ↘ BI 201 / černá
 ↘ BI 203 / zelená
 ↘ BI 204 / modrá

MERENSWHITE
 ↘ BI 201 / černá
 ↘ BI 202 / vínová
 ↘ BI 203 / zelená
 ↘ BI 204 / modrá
 ↘ BI 205 / žlutá

MERENS

↘ 62—63
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