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NASTAVITELNÝ STŮL futuro 
není hudbou budoucnosti...

Výškově nastavitelný rám stolu umožňuje pomocí nenápadného 
ovládacího panelu individuálně přizpůsobit pracovní plochu uživateli. 
Zajišťuje tak ergonomické a pohodlné pracovní prostředí.  

Stejnoměrné a stabilní zvedání funguje precizně i při nerovnoměrném 
zatížení!

Ovládací panel je vybavený USB portem s možností nabíjení telefonu. 
Nabízí snadné použití díky speciální paměti pro nastavení až 4 
rozdílných výšek. 

ź Možnost volby libovolné tloušťky desky stolu
ź Maximální rozměr pracovní desky: 1000 x 2000 mm
ź Rozsah nastavení výšky: 625-1275 mm
ź Nastavitelná šířka rámu: 1075-1800 mm
ź Maximální zatížení: 80 kg
ź Vstupní napětí: 110-230 V
ź Hladina hluku: <45 db

Novinka
STARTOVACÍ CENY

za

Kat.číslo Popis
MO cena 

bez DPH

Akční cena 

bez DPH

V6000100o FUTURO Rám stolu s elektrickým nastavením výšky (625mm-1275mm), bílý 13 074 Kč 8 368 Kč

V6000111o FUTURO Rám stolu s elektrickým nastavením výšky (625mm-1275mm), černý 13 074 Kč 8 368 Kč

Pozn.: položky na objednávku
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NASTAVITELNÝ STŮL futuro

Príslušenství

Kat.číslo Popis
MO cena 

bez DPH

Akční cena 

bez DPH

V6001100o FUTURO spojka stolů s držákem dělícího panelu kovová, bílá 560 Kč 342 Kč

V6001111o FUTURO spojka stolů s držákem dělícího panelu kovová, černá 560 Kč 342 Kč

V6002100o FUTURO držák stolního počítače kovový, bílý 416 Kč 254 Kč

V6002111o FUTURO držák stolního počítače kovový, černý 416 Kč 254 Kč

V6003100o FUTURO držák elektrických kabelů kovový, bílý 488 Kč 298 Kč

V6003111o FUTURO držák elektrických kabelů kovový, černý 488 Kč 298 Kč
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