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Skvělé místo pro nerušené telefonní hovory
či videokonference

CUBE CALL MF

Rám: kov, prášková barva

Stěny, strop: sendvičový panel s akustickou výplní, dekorativní látka dle vzorníku

Podlaha: šedý koberec – čtverce 500×500 mm

Dveře: kalené sklo, pravé/levé

Ventilace: automatická, hlučnost při max. výkonu do 15,5 dB, 2 ventilátory

Osvětlení: LED, neutrální bílá

Snížení úrovně řeči: třída A podle ISO 23351

Vnější rozměry: 970×970×2300 mm

Vnitřní rozměry: 829×829×2160 mm

Váha: 270 kg

3 řady dekorativních látek 
Rám ve 3 standardních barvách 
6 dekorů lamina
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CALL



Pracovní prostor pro 1 osobu, nejlepší místo pro
soustředění a práci bez rozptylování

CUBE WORK MF

Rám: kov, prášková barva

Stěny, strop: sendvičový panel s akustickou výplní, dekorativní látka dle vzorníku

Podlaha: šedý koberec – čtverce 500×500 mm

Dveře: kalené sklo, pravé/levé

Ventilace: automatická, hlučnost při max. výkonu do 15,5 dB, 2 ventilátory

Osvětlení: LED, neutrální bílá

Snížení úrovně řeči: třída A podle ISO 23351

Vnější rozměry: 1800×1400×2300 mm

Vnitřní rozměry: 1640×1240×2160 mm

Váha: 450 kg

3 řady dekorativních látek 
Rám ve 3 standardních barvách 
6 dekorů lamina



FOCUSED
WORK



Ideální sdílená kancelář, místo pro chat 
nebo malá zasedací místnost pro 2–3 osoby

CUBE CHAT MF

Rám: kov, prášková barva

Stěny, strop: sendvičový panel s akustickou výplní, dekorativní látka dle vzorníku

Podlaha: šedý koberec – čtverce 500×500 mm

Dveře: kalené sklo, pravé/levé

Ventilace: automatická, hlučnost při max. výkonu do 15,5 dB, 2 ventilátory

Osvětlení: LED, neutrální bílá

Snížení úrovně řeči: třída A podle ISO 23351

Vnější rozměry: 1800×1400×2300 mm

Vnitřní rozměry: 1640×1240×2160 mm

Váha: 460 kg

3 řady dekorativních látek 
Rám ve 3 standardních barvách 
6 dekorů lamina



PERSONAL 
CHAT



Zasedací místnost až pro 4 osoby, pohodlný prostor
na schůzky, brainstorming nebo práci na projektech

CUBE MEET MF

Rám: kov, prášková barva

Stěny, strop: sendvičový panel s akustickou výplní, dekorativní látka dle vzorníku

Podlaha: šedý koberec – čtverce 500×500 mm

Dveře: kalené sklo, pravé/levé

Ventilace: automatická, hlučnost při max. výkonu do 15,5 dB, 2 ventilátory

Osvětlení: LED, neutrální bílá

Snížení úrovně řeči: třída A podle ISO 23351

Vnější rozměry: 2400×1800×2300 mm

Vnitřní rozměry: 2240×1640×2160 mm 

Váha: 600 kg

3 řady dekorativních látek 
Rám ve 3 standardních barvách 
6 dekorů lamina
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Vybavení zahrnuté v ceně:
police, stůl, panel ve vybraném dezénu dřeva se zabudovanou  
el. zásuvkou: 230V, USB, LAN, pohybové čidlo, světlo, ventilace, 
koberec

Volitelná výbava:
sedací souprava, taburetky, výškově stavitelný psací stůl HOBIS, 
barevné varianty: 3 řady dekoračních látek nebo látek dodaných 
zákazníkem



police, panely a stoly ve vybraném dezénu dřeva 
stolové nohy, barvy: černá, bílá, šedá

bílá struktura
RAL 9016 

šedá ořech

černá struktura
RAL 9005 

bílá dub světlý

šedá struktura
RAL 9006 

akát dub antracit

Standardní barvy rámu:

Dezény lamina:
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www.officepro.cz
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