
L i n e a r t

Systém manažersk ého nábytku L I N E A R T Execut ive  of f ice  furn i ture  system L I N E A R T



The arrangement of drawers in Lineart cabinets allows 
comfortable storage of documentation and office equipment. The 
interesting division of the front panels is visually striking and builds 
a unique style for the entire system.

Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách Lineart
umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského 
sortimentu. Zajímavé členění čelních panelů je vizuálně působivé,
což vytváří nevšední styl celého systému.
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Vnější korpusy z desek o síle 54 mm dokonale ladí s chromovanými liniemi, 
které probíhají v horní části stolu a v horním okraji skříně. Moderní design systému
Lineart přitahuje svou elegancí a krásou i ty nejnáročnější zákazníky.

The main bodies, made of 54 mm boards, are an ideal match for the chromium-plated edge 
lines of the desktops and cabinet upper rings. The beauty of the modern Lineart design 
satisfies the most demanding customers.

5

Li
ne

ar
t

4

Li
ne

ar
t



The Lineart office furniture line has been designed 
on the basis of the latest furniture trends. Interesting 
forms are enhanced with chromium-plated elements 
and high-gloss materials.

Kancelářský nábytek Lineart je navržen s ohledem 
na nejnovější trendy v projektování nábytku.
Zajímavý vzhled nábytku je zvýrazněn použitím
chromovaných a vysoce leštěných prvků  
nejvyšší kvality.
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Projektanti systému Lineart nabízejí zákazníkům možnost výběru způsobu otevírání dveří  
a zásuvek lehkým dotekem na přední části nábytku (systém Push-to-open), nebo klasicky  
s použitím chromovaných úchytek.

The Lineart designers have offered customers a choice of opening: push-to-open (by applying 
a light pressure to the front panel) or a traditional system with chromium-plated handles.

Použití dvoustupňového okraje vysoce leštěných čelních stran nábytku vytváří unikátní 
vizuální efekt. Vypadá to, že přední část je vyrobena ze dvou desek různých tlouštěk  
a kontrastních odstínů.

The use of bicolour edge banding in high-gloss fronts provides a unique effect. It seems as 
if the front is made with two panels of differing thicknesses and contrasting colors.
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Stoly Lineart jsou k dispozici ve třech verzích. Samostatně, nebo 
jako stoly s vestavěnými kontejnery, nebo jako stoly podepřené 
skříňkou. Široká škála různorodého nábytku umožňuje vytvořit 
návrh podle individuálních potřeb každého klienta.

Lineart desks are available in three versions: free-standing, 
integrated with a drawer unit or supported with a file cabinet on 
one side. The wide range of furniture offers multiple options for 
the arrangement of rooms according to individual needs.
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Hlavní důraz systému Lineart je kladen na výrobu vnějších korpusů ve 
tvaru písmene „C” z desky o síle 54 mm, který je rovněž používán ve 
výrobě konferenčních stolů. Tyto stoly mohou být vybaveny dataporty 
různých typů. Pevnými, mechanickými, nebo rotačními, elektricky 
ovládanými dataporty.

The main accent for Lineart, a C-shaped body made of 54 mm panels, 
has also been used in conference room tables. The tables can be 
equipped with various types of data port: fixed, flap-closed or electrically-
operated rotary.
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Čela nábytku Lineart mohou být vyrobena ve dvou 
verzích. Ve verzi matné, nebo ve verzi s vysokým leskem.
Díky použití akrylátových desek lze získat dokonale
hladký povrch s vysokým leskem.

Lineart front and modesty panels can be manufactured 
in two versions: matt or high gloss. The acrylic board finish 
ensures perfectly flat and highly glossy surfaces.
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kanceLářské stoLy / Desks

MLB2085 MLB1885 MLB1685 MLB2085L MLB2085BL MLB2085P

MLB2085BP MLB1885L MLB1885BL MLB1885P MLB1885BP MLB1685L

MLB1685BL MLB1685P MLB1685BP MLB20852 MLB20852B

PřÍseDy a PřÍstaVBy / extensions

PřÍkLaDy konfiguracÍ / exaMPLe arrangeMent

MLB20851 MLB18851 MLB16851 MLK19 MLK191L MLK191P

MLK17 MLK10 MLK101 MLK13

konferenČnÍ stoLy / conference taBLes

MLSK400 MLSK4001 MLSK2401 MLST80

skřÍně a  regáLy / caBinets anD sheLVes

ML5215 ML51951 ML51952 ML5105 ML3213 ML31931

ML31932 ML3103 ML21921 ML21922 ML2191

MLSK240
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BareVné ProVeDenÍ / coLours 

synchronnÍ struktura / synchronic structure 

uniBarVa / uni coLour 

VysokÝ Lesk / high gLoss

 Ostatní barevné možnosti dostupné po konzultaci s výrobcem.

 Any other colors are available after consultation with producer. 

17 Jilm tmavý 
/ dark elm

16A Bílá / White

18 Jilm světlý 
/ light elm  

16 Bílá / White08 Antracit  
/ Anthracite 

08A Antracit  
/ Anthracite


