
Easy Space ®
  Kancelářský nábytek

 Workstation furniture



Nápady pro dokonalou kancelář Ideas for perfect office

Easy Space nabízí nápady pro dokonalou kancelář, koncept 

vytvoření prostoru zcela podléhajícího pracovnímu výkonu. Jedno-

duchost přechází do funkčnosti. Prvky modulárního systému lze 

kombinovat za účelem získání konfigurace, která splňuje potřeby 

konkrétního pracoviště.

Easy Space nabízí řešení, která vytvářejí důkladně promyšlenou 

organizaci a dokonalé využití prostoru.  Easy Space je rovněž uži-

vatelsky přívětivý. Ergonomie a rafinované detaily mění kancelář 

na pohodlné místo, kde se práce stává příjemnou a efektivní.

Easy Space offers ideas for the perfect office, a concept of creat-

ing space totally subject to work efficiency. Simplicity translates 

into functionality. The modular system elements can be com-

bined to obtain a configuration meeting the needs of a particular 

office.

Easy Space offers solutions which enable well thought out 

arrangement and perfect use of space. Easy Space is also 

employee-friendly. Ergonomics and refined details make the 

office comfortable and work more pleasant and efficient.
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Pohodlné pracoviště Comfortable workplace

Inteligentní uspořádání prostoru je klíčovým aspektem návrhu 

jakékoliv kanceláře. Easy Space umožňuje maximální přizpůso-

bení prostoru bez nutnosti vzdát se ergonomie. Pracovní stanice 

jsou pohodlné, ale také přívětivé pro zaměstnance. Díky Easy 

Space, mají zaměstnanci v dosahu vše, co potřebují k výkonu své 

každodenní práce. Pracovní stereotypy se stávají intuitivními a 

snadnými. Nejen jednotlivá pracoviště, ale celá kancelář se stává 

maximálně funkční. Práce a spolupráce jdou ruku v ruce. Energie 

zaměstnanců se tak může zaměřit na činy, ne na boj s kancelář-

ským zařízením.

Smart space arrangement is a key issue when designing any 

office. Easy Space enables the maximum space adaptation 

without the need to give up on ergonomics. Workstations are 

not only comfortable but also employee-friendly. Thanks to 

Easy Space all that employees need to do their job every day 

is within their reach. Everything becomes intuitive and easy 

to do. Not only single workstations but also the whole office 

remains functional. So both work and cooperation improve. 

Now the energy of your staff will focus on doing, not on fight-

ing with the office equipment.

 Dvoumístné pracoviště se stolním panelem. Double workstation with a table panel.
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Obdélníkový stůl s deskovou podnoží: 

140 × 60 cm, barva melamin: nb beech 

bright. Vrchní panel montován k desce, 

barva melamin: mp platinum.

Slab-end desk: 140×60 cm, melamine 

colour: nb beech bright. Table panel, 

melamine colour: mp platinum.

Skříňky s posuvnými dvířky: 3 oh, šířka 120 cm, 

Otevřená skříň: 3 oh, šířka 80 cm. 

Barva melamin: nb beech bright.

Sliding door cabinets: 3 oh, width 120 cm. 

Open-shelf cabinet: 3 oh, width 80 cm. 

Melamine colour: nb beech bright.

Mobilní kontejner: 3 uzamykatelné zásuvky, 

60 × 43 × 48 cm, barva melamin: mp platinum.

Mobile pedestal: 3 lockable drawers, 

60×43×48 cm, melamine colour: mp platinum.



Jednání a rozhovory Meetings and talks

Dobrá komunikace je jedním z nejdůležitějších prvků přispívajících 

k úspěchu společnosti. Proto je tak důležité vhodné rozmístění této 

části pracoviště. Většinou je určeno pro delší jednání, interní rozho-

vory o projektech společnosti a pro přijímání dodavatelů.

Každý detail se počítá, diskutující se cítí pohodlně a snadněji 

dospějí k dohodě. Kromě funkčnosti je rovněž velice důležitá 

estetika interiéru konferenčních místností. Easy Space vám umož-

ňuje vytvořit pracoviště, která nejsou jenom pohodlná, ale také 

elegantní. Firma tak dává najevo, že je dokonale postaráno i o 

sebemenší detaily. Získává přesvědčivý argument pro své obchodní 

partnery.

Good communication is one of the most important elements 

contributing to the success of a company. Therefore, it is so 

important to work on that part of the office which is meant for 

longer meetings, internal talks over company projects, and for 

receiving contractors.

Each detail matters, because it makes talkers feel at ease 

and enables them to reach agreement more quickly. Apart from 

functionality the interior aesthetics of conference rooms are 

also extremely important. Easy Space enables you to create 

workplaces which are not only comfortable but also elegant, 

which shows that the company takes care of all, even the tini-

est details. It will always be a convincing argument for your 

business partners.

Konferenční stůl – nohy hranaté, chromované. 

Vrchní deska: 140 × 140 cm, barva melamin: ng wenge.

*  Skleněný Caddy na média je součástí nábytkového  systému Primo Space.

Conference table with square, chromium-plated legs. 

Top: 140×140 cm, melamine colour: ng wenge

*  Glass Media Caddy is a part of Primo Space furniture system.
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Konferenční stůl 140 × 140 cm, s půlkruhovými přídavnými deskami, kulatýma nohama 

v barvě alu, barva melamin: nb beech bright. Skříňky s žaluziovými dvířky v barvě alu: 

3 oh, šířka 120 cm. Skříňky se skleněnými dvířky, 3 oh, šířka 80 cm. Caddy na média s širo-

kým kabelovým kanálem. Volně stojící paravan, jedna strana čalouněná, čalounění: t1 light 

grey. Barva melamin: ms slate.

Conference table 140×140 cm, with ½ circle extensions, round powder coated metal 

legs in alu colour, melamine colour: nb beech bright. Tambour cabinets: 3 oh, width 

120 cm. Glass hinged door cabinets, 3 oh, width 80 cm. Media Caddy with a wide wire 

trunking. Free-standing screen, front side upholstered, upholstery: t1 light grey. 

Melamine colour: ms slate.

Stůl: průměr desky: 80 cm, výška: 113,5 cm, 

barva melamin: ms slate. Podnož: kov, hliníková, 

lakovaná noha na litinové základně.

Table: top diameter: 80 cm, height: 113.5 cm, 

melamine colour: ms slate. Base: powder coated 

metal leg in alu colour attached to a round, 

cast iron plate.

Media Caddy se širokou kabelovou průchodkou, 

barva melamin: ms slate.

Media Caddy with a wide wire trunking, 

melamine colour: ms slate.

Mobilní stolek: průměr desky: 80 cm, výška: 72 cm, 

barva melamin: ms slate. Podnož: kov, hliníková, 

lakovaná noha.

Mobile table: top diameter: 80 cm, height: 72 cm, 

 melamine colour: ms slate. Base: powder coated 

metal leg in alu colour.
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Easy management Easy management

V místnosti šéfa týmu je Easy Space stejně efektivní jako při zaři-

zování pracovních stanic běžných zaměstnanců. Zaručuje pohodlí 

a umožňuje zaměstnanci zaměřit se na to, co je pro společnost 

nejdůležitější, tj. efektivitu. Easy Space ulehčuje rozhodovací pro-

cesy, protože nabízí jak ergonomii, tak i pohodlí. Jedná se o výtečně 

navržený systém. Úsporné, ale efektivní řešení. 

In the room of the team boss Easy Space is as effective as at 

the workstations of ordinary employees. It guarantees comfort 

and makes the manager focus on what is most important for 

the company, that is its effectiveness. Easy Space facilitates 

decision making because it offers both ergonomics and comfort. 

It is a brilliantly designed system. An economical but uncom-

promising solution. 

“C” leg desk with a metal bar: 160×80 cm. Mobile pedestal with 3 lockable 

 drawers: 60×43×60 cm. Tambour cabinets: 3 oh, width 120 cm. 

Open-shelf cabinet: 3 oh, width 80 cm. Melamine colour: nt tabac cherry.

Obdélníková deska s C-nohou a kovovým trámem: 160 × 80 cm. Mobilní kontejner s 3 uzamy-

katelnými zásuvkami: 60 × 43 × 60 cm. Skříňky s hliníkovými žaluziovými dvířky: 3 oh, šířka 

120 cm. Police: 3 oh, šířka 80 cm. Barva melamin: nt tabac cherry.
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Deska ve tvaru L s C-nohou a kovovým trámem: 160 × 120 cm. 

Pevný kontejner (zásuvka na tužky + 3 uzamykatelné zásuvky 

+ závěs na složky): 60 × 43 × 72 cm. 

Skříňky s hliníkovými, žaluziovými dvířky: 3 oh, šířka 120 cm. 

Otevřená skříň: 3 oh, šířka 40 cm. 

Barva melamin: nt tabac cherry. 

Mobilní stěna, jedna strana čalouněná, 

čalounění: t8 graphite, barva melamin: ms slate. 

L-shaped desk with a “C” leg and a metal bar: 160×120 cm. 

Free-standing pedestal (pencil drawer + 3 lockable drawers 

+ filing drawer): 60×43×72 cm. 

Tambour  cabinets: 3 oh, width 120 cm. 

Open-shelf cabinet: 3 oh, width 40 cm. 

Melamine colour: nt tabac cherry. 

Mobile screen, front side upholstered, 

melamine colour: ms slate, upholstery: t8 graphite.

Obdélníková deska s 4 hranatými 

 chromovanými nohami: 200 × 80 cm. 

Mobilní kontejner. 

Mobilní Caddy s topem, výška 113 cm. 

Skříňky s žaluziovými dvířky: 3 oh, šířka 120 cm. 

Kulatý stůl, průměr 80 cm, 

barva melamin: nn ecco nut. 

Rectangular desk with square, 

 chromium-plated legs: 200×80 cm. 

Mobile pedestal. 

Caddy with top, height 113 cm. 

Tambour cabinets: 3 oh, width 120 cm. 

Round table, diameter 80 cm. 

Melamine colour: nn ecco nut. 

Mobile screen, 

front side upholstered, 

upholstery: t8 graphite, 

melamine colour: 

ms slate.

Mobilní stěna, 

jedna strana čalouněná,  

čalounění: t8 graphite, 

barva  melamin: ms slate. 
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Více prostoru More space

Lack of space and growing piles of unsorted documents can 

be particularly irritating at work. Easy Space offers simple and 

effective solutions for such office arrangements, which will 

provide maximum space use and comfort of work. The phrase 

“ergonomics” was at the basis of work on solutions increasing 

work space. Despite the increase in the size of the desktop 

everything is within reach and everyday work is natural. Easy 

Space system adapting space to people’s needs was designed 

in such a way so as not to disregard the limitations of human 

body. The modular nature of the system offers great possibili-

ties as regards the creation of a functional space arrangement.

Nedostatek prostoru a narůstající hromady neroztříděných doku-

mentů mohou být při práci obzvláště frustrující. Easy Space nabízí 

jednoduchá a efektivní řešení pro organizaci pracoviště, která 

zajistí maximální využití prostoru a pohodlí při práci. Při návrhu 

rozšíření pracovního prostoru byl kladen maximální důraz na ergo-

nomii. Přes zvětšení pracovní desky je vše v dosahu a každodenní 

práce nevyžaduje nepřirozené pohyby. Systém Easy Space byl navr-

žen tak, aby zohledňoval specifika stavby lidského těla. Modulární 

charakter systému nabízí velké možnosti co do tvorby a uspořádání 

funkčního prostoru.

Obdélníková deska s C-nohou se spojovacím panelem: 160 × 80 cm a obdélníkový přídavný 

stůl 80 × 60 cm. 

Deska ve tvaru L s C-nohou se spojovacím panelem 160 × 120 cm, rozděleno na dvě části 

čalouněnou stěnou montovanou k desce, čalounění: t5 red, barva melamin: mp platinum. 

Boční předělovací stěny, jednostranně čalouněné, čalounění: t5 red. 

Police pro čalouněnou vrchní předělovací stěnu, barva melamin: ms slate. 

Půlkruhový jednací přídavný stůl: 166 × 80 cm, barva melamin: mp platinum.

“C” leg desk with a linking panel: 160×80 cm and a rectangular extension 80×60 cm. 

L-shaped desk with a “C” leg and a linking panel 160×120 cm. 

Desks divided on two sides by an upholstered table panel, 

upholstery: t5 red, melamine colour: mp platinum. 

Side table panels, front side upholstered, upholstery: t5 red. 

Shelves for table panel, melamine colour: ms slate. ½ circle extension: 166×80 cm, 

melamine colour: mp platinum.
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Police na tiskárnu: šířka 

50 cm, hloubka 45,5 cm, 

barva melamin: ms slate

Printer shelf: width 50 cm, 

depth 45.5 cm, 

melamine colour: ms slate.

Jednací přídavná deska: 

kulatá hliníková lakovaná 

noha, 160 × 60 cm, barva 

melamin: ms slate. 

Communication exten-

sions: round powder 

coated metal leg in alu 

colour, 160×60 cm, mela-

mine colour: ms slate. 

Mobilní Caddy s topem, 

výška 113 cm, 

barva melamin: ms slate. 

Caddy with top, 

height 113 cm, melamine 

colour: ms slate. 

Vozík na počítač: barva 

melamin: mp platinum.

cpu trolley: melamine 

colour: mp platinum.

Mobilní Caddy, 

výška 103 cm, 

barva melamin: ms slate. 

Caddy, height 103 cm, 

melamine colour: 

ms slate. 



Skrytím všech kabelů značně zvýšíme komfort zaměstnanců. Díky 

inteligentním řešením systému Easy Space se prostor stává funkč-

nější, ale také estetičtější. Více místa a lepší uspořádání prostoru 

vede k většímu pohodlí a spokojenosti zaměstnanců a zároveň k 

nárůstu efektivity práce. 

Hiding all cables considerably increases the comfort of all 

office employees. Thanks to the smart solutions of Easy Space 

system space becomes not only more functional but also more 

aesthetic. Greater freedom and better space arrangement, 

increasing the comfort and satisfaction of employees, contrib-

ute to the increase in work efficiency. 

Horizontální kabelový kanál, který je rovněž konstrukčním prvkem obdélníkové desky 

s C-nohou. Vertikální kabelový svod s C-nohou vyrobený z plastu v barvě alu.

Horizontal wire trunking that is also a construction element of a “C” leg desk. 

Vertical wire trunking assembled with a “C” leg, made of plastic in alu colour. 

Kabely vedené mezi stolní deskou 

a horním paravanem.

Cables running between the 

table panel and the desktop.

Kabelová průchodka ve stolní desce. Outlet for cables in the desktop.



Informační centrum Information centre 

Easy Space je pokročilý univerzální systém nabízející možnost 

vytvoření pracovní stanice fungující současně jako recepční pult, 

místo pro zákazníky i pro zaměstnance, zkrátka místo maximálně 

důležité pro komunikaci a výměnu externích a interních informací. 

Easy Space umožňuje takové uspořádání prostoru, díky němuž se 

archivace a organizace dokumentů stává velice snadnou a intuitivní 

záležitostí. Poskytne pohodlí a pořádek, a v konečném důsledku i 

buduje důvěru zákazníků navštěvujících vaší kancelář.

Easy Space is such a developed, universal system that it offers the 

possibility to create a workstation functioning as a reception desk, 

a place for both customers and employees, crucial for communi-

cation and exchange of both external and internal information. 

Easy Space enables such space arrangement so as to make storing 

and finding documents easy and intuitive. It ensures comfort and 

order, building the trust of customers visiting your office.

Reception desk panels, width: 160 cm. 

Side reception desk panels, width: 40 cm, melamine colour: mc canvas. 

Counter shelves, depth: 24 cm, width: 160 cm. 

Rectangular desks. 

Tambour cabinets: 3 oh, width 120 cm. 

Upper-open cabinets: 3 oh, width 120 cm. Melamine colour: nt tabac cherry. 

Pinboard above cabinet: 3 oh, upholstery: t2 beige. 

Stěny recepčního stolu, šířka: 160 cm. 

Boční stěny recepčního stolu, šířka: 40 cm, barva melamin: mc canvas. 

Vrchní desky pro stěny recepčního stolu, hloubka: 24 cm, šířka: 160 cm. 

Obdélníková deska. 

Skříňky se žaluziovými dvířky: 3 oh, šířka 120 cm. 

Otevřený vrchní oddíl:  3 oh, šířka 120 cm. Barva melamin: nt tabac cherry. 

Skříňková nástěnka 3 oh, čalounění: t2 beige. 
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Easy Space je modulární systém. Veškeré prvky byly racionálně 

navržené tak, aby nabízely prakticky neomezené možnosti a 

vytvářely sestavy dokonale přizpůsobené potřebám konkrétního 

pracoviště. Podle odvětví a charakteru pracovní činnosti zaměst-

nanců můžete vytvářet pracovní stanice jakéhokoliv rozměru s 

individuálním funkčním řešením. Zde se snoubí ergonomie a 

úspornost. Díky volnosti v kombinování prvků získáváte originální 

rozsah řešení. Snadno tak můžete personalizovat pracovní stanice 

po praktické a estetické stránce. Řešení jsou rozmanitá. Easy Space 

je skutečnou zárukou správného rozhodnutí.

Easy Space is a modular system. All elements were carefully 

designed to offer practically unlimited possibilities to make 

arrangements and create sets perfectly adapted to the needs 

of a particular office. Depending on the branch and nature of 

employees’ tasks you can create workstations of any size with 

adapted functional solutions. It is here that ergonomics and 

economics meet. Thanks to freedom in how to combine ele-

ments you get a unique range of solutions. You can personalize 

workstations effortlessly, as regards both practical and aes-

thetical issues. There are innumerable solutions. Easy Space is 

indeed a guarantee of the right decision.

Jednoduchý koncept 
– maximum možností

Simple concept 
– innumerable options
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Požadavky 
na moderní pracoviště

Vše v dosahu

Důležité pracovní pomůcky včetně doku-

mentů, složek, per a telefonu je důležité 

umístit na desku stolu v dosahu rukou 

(rozsah 20–25 cm).

Everything within reach

Essential work utensils including 

documents, files, pens and telephone 

should be placed on the desk within a 

reach (range of 20–25 cm).

Vše v dohledu

Nejlepším místem pro počítačový moni-

tor je střed zorného pole. Potřeba otáčet 

hlavu doleva nebo doprava může vést 

k napětí a únavě ramenních, pažních a 

krčních svalů.

Everything in view

The best location for a computer moni-

tor is the centre of the field of view. 

The need of turning your head left or 

right may lead to tension and strain of 

arm, shoulder and neck muscles.

Prostor pro nohy

Pohodlné sezení v práci vyžaduje dosta-

tečný prostor pro vaše nohy – podmínka, 

která je optimálně splněna využitím 

podnoží ve tvaru písmene C.

Leg room

A comfortable posture at work 

requires sufficient room for your legs 

– a condition optimally met by the use 

of C-shaped desks.

Práce v sedě a ve stoje

Chcete-li podpořit vaše zádové svaly 

a páteř a udržet vaše tělo a mysl aktivní 

doporučuje se pravidelně měnit sedící a 

stojící pozici.

Seated and stand-up work

To support your back muscles and 

spine, and keep your body and mind 

in motion, it is recommended to fre-

quently shift from sitting to standing 

position.

25cm
25cm

15 1̊5˚ 35˚35˚
60˚60˚

> 45 cm

20˚

15˚
15˚

10˚

90˚

Práce na počítači

Práce na počítači značně zatěžuje oči a 

krční svalstvo. Proto je nutné dodržovat 

tato pravidla:

A.  Vzdálenost monitoru od očí
Vzdálenost mezi vašima očima 

a monitorem by neměla být kratší než 

45 cm.

B.  Zorná osa
V uvolněné pozici obvykle hledíme 

směrem dolů. Pokud se díváme přímo 

před sebe po delší dobu, nepochybně 

budou naše svaly trpět napětím a 

snadno se unaví.

Computer work

Computer work puts excessive strain 

on your eyes and neck muscles. 

Therefore the following requirements 

should be met when working on the 

computer:

A.  Monitor to eye distance
The distance between your eyes 

and the monitor should not be less 

than 45 cm.

B.  Visual axis
In a relaxed position we naturally 

look down. If we look straight 

ahead or up for a longer time, we 

will undoubtedly suffer from ten-

sion, strain and fatigue.

Requirements 
of a modern workplace

C.  Správný zorný úhel
Na monitor bychom se měli dívat 

v pravém úhlu. Vzhledem k tomu, 

že naše přirozená pozice hlavy je 

mírně nahnutá směrem dopředu, 

monitor je vhodné rovněž sklopit 

mírně dozadu.

C.  Correct visual angle
We should look at the monitor at 

a right angle. As our natural head 

position is slightly bent downward, 

the monitor should also be tilted 

slightly backwards.
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Přehled prvků Offer overview

obdélník › rectangular desks L-tvar › L-shape desks

1 | 2 | 4 | 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 | 2 | 4 | 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

120 × 120
140 × 140

60

60

       60 ×  80, 100, 120, 140, 
160, 180, 200

       80 ×  80, 100, 120, 140, 
160, 180, 200

160 × 120
160 × 140
160 × 160

60

60

80

60

80

80

180 × 120
180 × 140
180 × 160

60

60

80

60

80

80

200 × 120
200 × 140
200 × 160 

60

60

80

60

80

80

Stoly
Stolní desky rozličných tvarů a velikostí umožňují realizovat mnoho různých konfigurací. 

Materiál: třída e1 25 mm jemná dřevotříska, potažená melaminem. 

Vybrat si můžete ze čtyř typů podnoží:

›  Stůl opatřený rámem se 4 čtverhrannými (50×50 mm) kovovými nohami. 
Variantně je možná výšková stavitelnost (72–84 cm)

›  Stůl opatřený rámem se 4 kulatými (prům. 50 mm) kovovými nohami.
Variantně je možná výšková stavitelnost (72–84 cm)

›  Stůl s C nohou se spojovacím panelem. Volitelně s krytem pro vedení kabelů.

›  Stůl s C nohou s kovovým trámem používaným jako horizontální vedení kabelů. 

 Nastavení v rozsahu 68–82 cm.

›  Stůl s panelovou podnoží a s předním krycím panelem. 

Ocelové nohy mohou být buď chromované, nebo stříkané práškovou barvou v odstínu alu. 

Veškeré desky lze doplnit horizontálním nebo vertikálním žlabem pro kabeláž, vozíkem pro 

cpu, regálem pro tiskárnu nebo stolními paravany. Výsuvná klávesnice je k dispozici pouze 

pro nohu typu C a stoly s panelovou podnoží.

1 kulatá noha

 round leg

2 hranatá noha

 square leg

5 C-noha s kovovým trámem

 “C” leg with metal beam

3  C-noha se zástěnou 

z dřevotřísky

  “C” leg with chipboard 

screen

4 panelové zakončení

 slab-end 

Desks
Desk tops in different shapes and size allow many different configurations. 

Material: class E1 25 mm fine chipboard, melamine-coated. 

There are different leg types to choose from:

›  4-leg desk with square (50×50 mm) legs made of steel. 

Height adjustment (72–84 cm) as an option.

›  4-leg desk with round (50 mm fi) legs made of steel. 

Height adjustment (72–84 cm) as an option.

›  “C” leg desk with a linking panel. Covering panel for cable management as an option.

›  “C” leg desk with a metal bar used as a horizontal wire trunking. 

Height adjustment within the range 68–82 cm.

› Slab-end desk with modesty panel. 

The steel legs can either be chromium plated or powder coated in alu colour. 

All desks can be supplemented by a horizontal or vertical wire trunking, cpu trolley, 

printer shelf or table panels. Sliding keyboard shelf available only for “C” leg 

and slab-end desk.

Přídavné stoly
Přídavné stoly rozšiřují pracovní plochu a nabízejí více prostoru pro komunikaci.  Materiál: 

třída e1 25 mm jemná dřevotříska, potažená melaminem.

Spojovací prvky
Spojovací prvky umožňují vytvořit mnoho různých, individuálních konfigurací vašeho praco-

viště. Materiál: třída e1 25 mm jemná dřevotříska, potažená melaminem.

Additional desks
Additional desks extend work surface and offer more space for communication. 

Material: class e1 25 mm fine chipboard, melamine-coated.

Linking units
Linking units allow many different, individual workplace configurations. 

Material: class e1 25 mm fine chipboard, melamine-coated.

regál pro tiskárnu
printer shelf

cpu vozík
cpu-kontroler

přídavné stoly › additional desks 

spojovací čtvrtkruh

quarter linking units

zaoblená › rounded ½ kruh › ½ circle
¾ kruhu

¾ circle

jednání

communication
obdélník › rectangular

60 × 120
60 × 160

60 × 126
60 × 166

60 × 120
80 × 160

60 × 126
80 × 166

ø 100 60 × 120, 140, 160 60 × 60, 80, 100 80 × 60, 80, 100 60 × 60, 80 × 80



Konferenční stoly
Konferenční stoly Easy Space podporují a usnadňují pracovní komunikaci. V nabídce jsou 

jednoduché tvary i profesionální sestavy pro konferenční prostory. Materiál: 25 mm třída 

e1 jemná dřevotříska, potažená melaminem. 4nohý ocelový rám. Kulatá (50 mm) nebo 

čtvercová noha (50×50 mm).

Conference tables
Easy Space conference tables support and enhance office communication. Ranging 

from simple meeting tables to professional communication and conference areas. 

Material: 25 mm class e1 fine chipboard, melamine-coated. 4-leg steel frame. Round 

(50 mm) or square leg (50 × 50 mm).

Třetí rozměr pracoviště
Rozšiřuje pracovní oblast, vytváří dodatečný prostor pro dokumenty a dělí kancelář na 

individuální zóny. 

Stolní paravany a recepční panely rozšiřují pracovní prostor stolní desky. Volitelně lze 

objednat čalouněnou variantu a závěsné police. Materiál: 18 mm třída e1 jemná dřevotříska, 

potažená melaminem. Panely vyrobené z 8mm jemné dřevovláknité čalouněné desky.

Nástěnky – připevněny přímo na zeď. Materiál: 10 mm dřevotříska kombinovaná s nástěn-

nou deskou vyrobenou z 8 mm jemné dřevovláknité čalouněné desky.

Volně stojící paravan poskytuje vizuální a akustickou ochranu. Jemná dřevotříska, pokrytá 

melaminem. Volitelně s čalouněnou nástěnnou deskou. Materiál: 18 mm jemná dřevotříska, 

třída e1, pokrytá melaminem. Nástěnná deska vyrobena z 8 mm jemné dřevovláknité čalou-

něné desky. Dvě chromované nebo práškované kovové nohy v alu barvě.

Third work surface
Extends the work area, creates additional space for documents and divides the office 

into individual spaces.

Table panels and reception panels enlarge the working space on the desk top with 

optional fabric pinboard. Optional shelves for more space. material: 18 mm class e1 

fine chipboard, melamine-coated. Pinboard made of 8 mm soft fibre board, fabric-

covered.

Pinboards directly attached to the wall. Adapted in witdth to desk or cabinets. 

Material: 10 mm chipboard combined with pinboard made of 8 mm soft fibre board, 

fabric-covered.

Free-standing screen provide visual and acoustic protection. Fine chipboard, mela-

mine-covered. Optional with fabric pinboard. Material: 18 mm class e1 fine chipboard, 

melamine-coated. Pinboard made of 8 mm soft fibre board, fabric-covered. Two metal 

supporting feet. Powder coated aluminium-colour or chromium plated.

Nástěnky

Pinboards

Volně stojící paravan

Free-standing screen

Police

Shelf

60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 

(výška 35) 

(height 35)

60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 

(výška 74) 

(height 74)

60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 

(výška 109) 

(height 109)

40, 60, 80, 120

(výška 71,5) 

(height 71.5)

40, 60, 80, 120

(výška 106,5) 

(height 106.5)

40, 60, 80, 120

 

(výška 73,5) 

(height 73.5)

80

(výška 154,5)

(height 154.5)

80

(výška 154,5)

(height 154.5)

60

(hl. 22) 

(depth 22)

Stůl › Auxiliary table Mobilní stůl › Mobile table Caddy Media caddy

Doplňkový nábytek
Stůl pro krátká jednání na pracovišti v komunikačních zónách. Materiál: vrchní deska stolu 

vyrobena z 25 mm jemné dřevotřísky třídy e1, potažené melaminem. Základnou stolu je 

kovová centrální noha – chromovaná nebo práškovaná v barvě alu na kulaté lité základně. 

Výška: 72 cm nebo 113,5 cm.

Mobilní stůl. Doplňkový nábytek pro jednání na pracovišti. Materiál: vrchní deska stolu vyro-

bena z 25 mm jemné dřevotřísky třídy e1, potažené melaminem. Centrální kovová podnož  

na kolečkách, výška: 72 cm, opatřená práškovou barvou v odstínu alu nebo chromovaná.

Caddy. Estetický, víceúčelový nábytek pro úschovu osobních dokumentů. Materiál: 

18 a 25 mm jemná dřevotříska, třída e1, potažený melaminem, uzamykatelný. Pojízdný 

s dvěma bržděnými kolečky.

Media Caddy. Univerzální kus nábytku pro správu audiovizuálního zařízení na jednáních. 

Doplňkový nábytek určený pro cpu a monitor na pracovišti. Materiál: rám z jemné dřevo-

třísky 18 a 25 mm, třída E1, potažená melaminem. Kabeláž je vedená kabelovým kanálem. 

Pojízdný s dvěma bržděnými kolečky.

Auxiliary furniture
Auxiliary table. For brief meetings at the workplace or in communication areas. 

Material: Table top made of 25 mm class e1 fine chipboard, melamine-coated. It is 

assembled on a metal leg with a round base, 72 or 113.5 cm, aluminum-colour powder 

coated or chromium plated.

Mobile table. Auxiliary furniture for meetings at the workplace. Material: Table top 

made of 25 mm class e1 fine chipboard, melamine-coated. It is assembled on a metal 

leg with a swivel base, 72 cm, aluminum-colour powder coated or chromium plated. 

Caddy. Aesthetic, multifunctional furniture for storing personal documents; also 

for short meetings if top is attached. Material: 18 and 25 mm class e1 fine chipboard, 

melamine-coated, lockable. Mobile with two braked castors.

Media caddy. A versatile piece for managing audio-visual equipment at meetings; 

auxiliary furniture for CPU and monitor at the work place. Material: 18 and 25 mm 

class e1 fine chipboard carcass, melamine-coated. Simple wiring, covered cable 

 management. Mobile with two braked castors.

konferenční stoly

conference tables

½ kruhová nástavba

additional desk ½ circle

spojovací čtvrtkruh

quarter linking units

čtvercový stůl

square table

140 × 140

obdélníkový stůl

rectangular table

140×70

kulatý stůl (výška 72, 113,5)

round table (height 72, 113.5)

ø 80

140×70 70×70

Stolní panel

Table panels

Recepční panel

Reception panels

Pultová police

Counter shelf

Krycí spodní panel

Modesty panels

60, 80, 100, 120, 

140, 160, 180, 200 

(výška 56,5) 

(height 56.5)

40, 60, 80

(výška 56,5) 

(height 56.5)

80, 100, 120, 140, 

160, 180, 200

(výška 115,5) 

(height 115.5)

40, 60, 80

(výška 115,5) 

(height 115.5)

80, 100, 120, 140, 

160, 180, 200

(hl. 24) 

(depth 24)

65, 85, 105, 125, 

145, 165, 185 

45, 65



Horní skříňky › Upper cabinets

120 120 40, 60, 80, 120 40, 60, 80 40, 80

2 oh (74)

3 oh (107)

Skříňky › Lower cabinets

120 120 40, 60, 80 40, 60, 80 40, 80 80

1,5 oh (72)

2 oh (82,5)

3 oh (115,5)

4 oh (154,5)

5 oh (189,5)

Šatní skříň

Wardrobe

60, 80

6 oh (225,5)

Šatní skříň

Wardrobe

60, 80

Skříňky
K dispozici je šest různých typů skříní: s posuvnými dvířky, 

roletové skříňky, skříně s křídlovými dveřmi z melaminu nebo 

se skleněnými dvířky, otevřené regálové nebo zásuvkové 

skříňky. Materiál: rám – 25 a 18 mm jemná dřevotříska, 

třída e1, potažená melaminem. Křídlové a posuvné dveře 

jsou vyrobené z 16 mm jemné dřevotřísky třídy e1, potažené 

melaminem. Skleněná dvířka vyrobená z 6 mm bezpečnost-

ního průhledného skla; roletky vyrobené z recyklovatelného 

polypropylenu v barvě alu.

Cabinets
There are six different types of cabinets:

sliding door cabinets, tambour, hinged door cabinets 

with melamine-coated or glass hinged door, open shelves 

or drawer units. Can be supplemented by standard 

organisation elements. 

Material: carcass of 25 and 18 mm class e1 fine chipboard, 

melamine-coated. Hinged doors and sliding doors made 

of 16 mm class e1 fine chipboard, melamine-coated. Glass 

doors made of 6 mm safety transparent glass; tambours 

made of recyclable polypropylene, aluminium colour.

Mobilní kontejner › Mobile pedestals

v.×š. / height×width: 60×43

Pevný kontejner › Fixed pedestals

v.×š. / height×width: 72×43

hl./depth 48 hl./depth 60 hl./depth 80 hl./depth 60 hl./depth 80

—

—

CR chrome

melamin | melamine

látky | fabrics kov | metal

MC canvasNE maple NB beech bright CV calvados NN ecco nut NT tabac cherryMP platinum MS slate

TA light red TB light green TC black

NG wengeBI white CC black

T1 light grey T2 beige T4 orange T5 red T7 blue T8 graphite T9 green

AL aluminium

Kontejnery
Mobilní kontejnery lze umístit pod stolní desku. 

Pevné kontejnery prodlužují plochu stolu. Oba 

typy kontejnerů mají tužkovníky, jsou vybaveny 

zámky. Materiál: rám vyrobený z 18 a 25 mm jemné 

dřevotřísky třídy e1, melaminový potah. Přední části 

z 16 mm jemné dřevotřísky třídy e1, melaminový 

potah.

Pedestals
For use as mobile pedestals under desktop, 

or table-high pedestals for more space within 

immediate reach. Both types of pedestals have 

utensil drawer or integrated utensil box. Pedes-

tals are equipped with locks. Material: carcass 

made of 18 and 25 mm class e1 fine chipboard, 

melamine-coated. Fronts of 16 mm class e1 fine 

chipboard, melamine-coated.
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