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Nábytková řada Evropa plně odpovídá všem požadavkům na profesionální vybavení 
jakéhokoliv kancelářského prostoru. Umožňuje vytvářet individuální i kolektivní pracovní 
místa, jež napomáhají efektivní spolupráci zaměstnanců, zlepšují týmovou práci a 
zjednodušují komunikaci.

kolekce EVROPA 54



Nejrůznější kombinace pracovních míst a výběr barevných kombinací vytváří moderní a 
důstojný vzhled kanceláře. 

kolekce EVROPA 76



Nábytková řada Evropa nabízí pracovní stoly na dvou typech podnoží – kovová podnož a 
podnož z DCP.

kolekce EVROPA 98



Kovové systémy podnoží 
stolů umožňují upevnění 
jednotné stolní přepážky pro 
dva stoly. Látková výplň má 
nejen dekorační význam, ale 
zvyšuje také zvukovou izolaci 
pracovního místa. 
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Ve stejném stylu, jako je vybavení pracovních míst pro personál, lze pomocí sortimentu 
prvků této kolekce vybavit také osobní pracovní místa pro manažery.

kolekce EVROPA 1312



Při vytváření skupinových 
pracovních míst se počítá se 
všemi potřebami zaměstnanců 
pro kolektivní práci, každý z nich 
má svůj osobní, plně vybavený 
a funkční prostor pro efektivní 
práci. 

kolekce EVROPA 15



Zajímavým prvkem je podnož s opěrou na kontejner. Spojovací nosníky ve stolech s 
kovovou podnoží jsou přizpůsobeny k uložení kabelů. 

kolekce EVROPA 1716



Stoly na kovové podnoži s instalací na opěrnou skříňku zvyšují úroveň ergonomie 
pracovního místa a efektivní využití prostoru celé kanceláře. Tímto se zvětšuje užitková 
plocha, která vytváří celý komplex, obsahující kontejner, místo pro instalaci počítače a 
skříňku s posuvnými dveřmi.

kolekce EVROPA 1918



Vzhled interiéru kanceláře, jeho 
barevné ladění, profesionálně 
řešené zónování a rozestavení 
pracovních míst se stává 
součástí firemní kultury a přenáší 
na zaměstnance, hosty a klienty 
představu o úrovni společnosti.

kolekce EVROPA 21



Vzhled stolů na “uzavřené” kovové podnoži vytváří vizuální lehkost konstrukce. Prostor 
kanceláře se stává místem pro úspěšnou komunikaci mezi spolupracovníky i hosty.

kolekce EVROPA 2322



Vytváření dnes velmi populárních kanceláří otevřeného typu bylo ovlivněno evropskou 
tendencí “open space “. Skupinová pracovní místa mají pozitivní vliv na vztahy v týmu.

kolekce EVROPA 2524



EVROPA
recepce



Nábytková řada Evropa nabízí široké možnosti pro komplexní zařízení kanceláře. V tomto 
stylu lze vybavit také recepce a vstupní zóny.

kolekce EVROPA 2928



Lesklé povrchy, bílé matné sklo, 
zrcadlový sokl a LED diodové 
podsvícení výborně ladí se 
všemi barevnými dekory. 

kolekce EVROPA 31



Nábytek je vhodný nejen pro 
zařizování vstupních prostor 
kanceláře, ale i pro vybavování 
recepcí a pokladních zón 
obchodních center.
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Vnitřní prostor pracovního místa v recepci vyniká svou funkční jednoduchostí a komfortem 
pro práci. V nábytku se počítá s možností skrytého vedení elektro sítí  a s místem pro 
umístění počítače.

kolekce EVROPA 3534



akát světlý

akát světlý

cocobollo

cocobollo

merano driftwood

merano driftwood

venge

venge

avokádo bílá

bílá

burgunda

bílá-lesk

šedá

Základní barvy – kancelářský nábytek

Základní barvy – recepce

průchodka-USB průchodka

www.lenza.cz


