
Technický popis kancelářského nábytku Exner 
řady ASSIST 

 

 Pracovní stoly ASSIST jsou charakteristické vynesenou – plovoucí stolovou deskou nad boky 
stolů 

 Řada ASSIST obsahuje designově identickou nabídku recepčních pultů 
 skříně jsou charakteristické stejně jako stoly vynesenou vrchní deskou 

Stoly 

 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 kabelových rozvodů pod stolovou deskou je vyřešen otočným elektropanelem 
 pracovní plocha může být opatřena efektní pracovní podložkou o rozměru 800 × 500 mm z kvalitní 

kůže tl. 3 mm s přeložením přes čelní hranu 
 stolové nohy jsou propojené diskrétní přepážkou, která zajišťuje dostatek soukromí 
 nohy stolů jsou vybaveny skrytou rektifikací o celkové regulační výšce 25 mm pro dorovnání 

případných nerovností podlahy 

 
Recepční pulty  

 čelní plochy recepcí mohou být osazeny vysoce efektními skleněnými panely o tl. 4 mm v pěti 
barevných provedeních 

 na přední plochy recepce lze umístit jednací pult ve formě laminované desky tl. 38 mm, případně 
skla tl. 10 mm nebo originální 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 

 
Skříně  

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



 na použité kování značky BLUM je poskytována doživotní záruka 
 na dveřích mohou být instalovány zámky s elektronickým dálkovým ovládáním 
 skříně jsou vybavené stejně jako stoly „neviditelnou“ rektifikací / plně skrytou v noze stolu/ k 

vyrovnání nerovností 

 
Montáž  

 systém ASSIST zahrnuje 68 prvků a ke každému je přiložen návod 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. 

 
Kontejnery  

 řady EXPO+ a ASSIST obsahují dva typy mobilních kontejnerů 
 kontejnery šířky 470 mm mají dvě nebo čtyři zásuvky, které je možno členit pomocí systému 

přepážek. Kontejnery šířky 1 000 mm obsahují výsuvnou polici a uzamykatelná posuvná dvířka 
 veškeré hrany kontejnerů jsou olepeny hranami ABS tl. 2 mm 
 zásuvky jsou v kovovém provedení tužkovnice jako samostatná zásuvka je plastová 
 všechny kontejnery poskytují doplňkovou odkládací plochu na které může být aplikována kůže tl. 3 

mm ve dvou barevných kombinacích nebo skla lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech 
 všechny kontejnery jsou vybaveny centrálním zamykáním a systémem STOP-CONTROL 

 
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 
 kožená podložka je vyrobena z kvalitní hovězí kůže o tl. 3 mm nalepené na kovovém podkladu a 

umožňuje tak libovolné umístění na pracovním stole 
 veškeré doplňky obsahují návod na montáž a potřebné kování k jejich instalaci 

 
Možné kombinace materiálů  

 

 


