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Andreas Krob se narodil v roce 1969
v Severním Německu. Studoval průmyslový design na Muthesiuské škole umění
a design v Kielu, Německu. Po dokončení
školy v roce 1996 pracoval pro společnost
Thonet, Röder, Haworth a Provenda
Marketing AG. V roce 2003 založil se
svojí ženou Utou rodinnou designérskou
kancelář B4K. Tým B4K pracuje pro malý
počet klientů v oblasti designu interiéru
a kancelářských technologií nabízejících
nejnovější designérská a architektonická
řešení. Andreas Krob v současné době žije
ve Švýcarsku.

Andreas Krob was born in 1969 in
Northern Germany. He studied industrial
design at the Muthesius School of Art and
Design in Kiel, Germany. After graduation in 1996, he worked for the Thonet,
Röder Haworth and Provenda Marketing
AG firms. In 2003, with his wife Uta, he
founded the family design office B4K.
The B4K team works for a small number
of clients in the area of interior design
and office technologies, offering the
latest design and architectural solutions. Andreas Krob currently resides
in Switzerland.

SQart Managerial
– novinka v týmu

SQart Managerial
– new in the team

Nejdůležitější vlastností nábytku SQart je jeho flexibilita. Rozšířili jsme proto systém o nové prvky, které tvoří kancelářskou
verzi systému SQart Managerial. Nábytek vybavený deskovou
podnoží umožňuje odlišit v prostoru část určenou pro manažera. Nové prvky SQart působí klidně a důstojně. I nadále
slouží pohodlí, funkčnosti a mobilitě.
SQart vypadá dokonale z každého úhlu pohledu. Je to nábytkový systém odpovídající rozličným požadavkům: potřebě
projektanta nabídnout nespočetná funkční řešení; oproti
tomu prodejce požaduje jednoduchou a pohodlnou montáž
a krátkou dodací lhůtu; a nakonec i zákazník ocení dokonalou
kvalitu SQart a jeho ekonomičnost. SQart nyní naplňuje
očekávání i náročnější klientely a manažerů a dovolí pohodlně
vybavit kancelářský interiér celého týmu.

Flexibility is the most important feature of SQart. For that
reason we have extended the system with new components to
create an executive version of the system: SQart Managerial.
Slab-end leg furniture distinguishes area designated for
the manager within office space. New SQart components
are nobler, even dignified. Yet they still work for you in the
service of comfort, functionality and mobility.
SQart is perfect, whatever angle you take. It is a f urniture
system suited to everyone’s requirements: architect’s, because
it offers countless functional solutions, salesman’s, because
sets can be composed of simple and comfortable components
delivered in no time at all, and client’s, because of its excellent quality.
Now SQart will meet the expectations of even the most
demanding managers: it provides a stable and very comfortable base for your work and that of your team.
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Na prvním místě člověk

It is people who matter most

Tato kancelář pro profesionála na volné noze, nezávislého
právníka, konzultanta nebo osobního poradce byla navržena
jako pracoviště s konferenčním stolem. Velká pozornost byla
věnována kvalitě a estetice zařízení. Minimalistický dekor
zdůrazňuje věcný a profesionální přístup odborníka, podtrhuje
jeho osobnost. Dýhovaná deska na dřevěných nohách a konferenční stůl jsou ve stejném designu a dotvářejí hierarchii
v tomto prostoru. Klient je stejně důležitý jako majitel kanceláře a konferenční prostor je pouhým prodloužením pracovního
prostoru profesionála. Skříňky situované v pozadí slouží pro
uložení dokumentů a rovněž poskytují vkusné pozadí pro
manažera za pracovním stolem.

This freelance professional’s, independent lawyer’s, consultant’s or personal advisor’s office has been designed as
a workplace with a conference table. A lot of attention has
been paid to the quality and aesthetics of furnishing. The
minimalist décor represents the no-nonsense attitude and
professionalism of the person in charge. The design brings
into focus the professional and his or her expertise. It is
the person who stands out at the centre of the design. The
veneered desk on wooden legs and the conference table are
in the same style and of the same character, which does away
with any hierarchy in this space. The client is as important as
the office owner, and the conference area is merely an extension of the expert’s working space. The cabinets, situated in
the background, serve as document storage and also provide
an excellent framing for the manager behind his or her desk.
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Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
CB Beech Colombo
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Q6, Colombo 1.032 (Mojito 616, 712)

Do stolu je zabudován zásuvkový korpus Evoline port
umístěný na výsuvném panelu. Nabízí se v různých systémových kombinacích, počtech přípojek, příkonových
konfiguracích, audiovizuálních a internetových zásuvkách. Evoline port, tak jak je zobrazen na fotografii,
má tři 230 V zásuvky a dvě zásuvky RJ45.
The evoline port is fitted in the table, on a slide-out
panel. It is offered in numerous system combinations,
quantities and configurations of power, audiovisual
and internet sockets. The evoline port, as presented
in the photograph, has three 230 V sockets and two
RJ45 sockets.
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Elegantní kabelová průchodka dostupná
v bílé, černé a aluminiové. Vnější rozměry: 95 × 95 mm.
An elegant cable outlet available
in white, black and alu colours.
E xternal dimensions: 95 × 95 mm.

V systému SQart jsou k dispozici
dva typy úchytek: velká madla
232 × 25 × 8 mm a malá madla
113 × 25 × 8 mm. Malé úchytky jsou
použity pro skříňky s křídlovými dvířky.
Všechny ostatní skříňky sou vybaveny
velkými úchytkami.
Two types of handles are available
in the SQart system: large handles:
232 × 25 × 8 mm and small handles:
113 × 25 × 8 mm. Small handles are used
for hinged door cabinets. All other
c abinets are equipped with large
handles.
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Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
CB Beech Colombo
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Q6, Colombo 1.032 (Mojito 616, 712)

Pracovní prostor

Creative Space

Efektivní uspořádání pracovny na malém prostoru není snadnou záležitostí. Každá sebemenší skulinka musí být optimálně
využita. S SQart Managerial snadno dosáhnete maximálních
výsledků. S tímto nábytkem dokážete proměnit i malý konferenční prostor na pohodlné a příjemné místo pro kreativní
porady. Menší kancelář pro hlavní účetní vyžaduje funkční
prostor plný skříněk, které nezabírají příliš mnoho místa
a umožňují dokonalé uspořádání dokumentů. S SQart Managerial není organizace dokumentů žádným problémem a jejich
řazení je zcela intuitivní. Toto vše usnadňuje plánování práce
a zvyšuje její efektivitu, zpřehlední pracovní a úložný prostor
a snad i napomůže většímu potěšení z práce.

Creativity is key when arranging a small managerial space.
The smallest gaps must be utilised to get the most out of
your workspace. With SQart Managerial it is easy to achieve
maximum results. SQart Managerial will change a small conference room into a comfortable and friendly space for those
creative meetings. SQart Managerial will transform a small
box office into an environment that can be a completely stylish and functional space filled with useful storage system.
SQart Managerial storage makes documents organisation and
filing completely intuitive. This in turn allows for good work
planning and improves efficiency – the space becomes clear
and inviting.
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Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
LV Havana, BI white
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Soti SI 07, SI 00, Havana 1.076 (Diplomat B226, B117, B312)
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Široký rozsah prvků SQart Managerial umožňuje přizpůsobit tento
sytém individuálním potřebám každého manažera. Vedoucí účtarny
jistě ocení skříně se zásuvkami vybavenými rámem na závěsné pořadače a s funkcí úplného vysunutí. Díky možnosti kombinovat lamino
a dýhu je SQart nejen reprezentativní, ale i ekonomický.
The product range offers a wide range of solutions for an executive
furniture system and makes SQart Managerial adaptable to any
manager’s needs. Fully extendable filing drawers make the whole
system easy to use on those particularly busy days. SQart furniture
is both economical but will turn heads thanks to the combination of
melamine and veneer.

Konferenční místnost vhodně doplní mobilní příruční
skříňka Caddy. Caddy využijete jak během velké konference, tak po dobu krátké porady. Žaluzie jsou dostupné
v barvě bílé nebo aluminium.
Any conference room is incomplete without mobile
Caddy. The small Caddy will come in helpful during
both a big conference and a short meeting. Available colours of the tambour doors are white and
aluminium.
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Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
LV Havana, BI white
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Soti SI 07, SI 00, Havana 1.076 (Diplomat B226, B117, B312)

Vizitka elegance

Elegant Showpiece

Někteří klienti si zaslouží zvláštní pozornost. Jedná se především o movité a důležité zákazníky, kteří vyžadují prvotřídní
služby v prvotřídních interiérech. SQart Managerial je vhodným
řešením pro jednání s takovými klienty a podpoří vést jednání
s náležitým respektem. Nábytek je jednoduchý s elegantními
detaily – je klasický a současně moderní, svým způsobem
upoutá pozornost, ale není nápadný. S SQart Managerial lze
vytvářet unikátní a reprezentativní prostory, které budou perfektním a vkusným doplňkem k vašim kvalitním službám.

Some clients deserve a special distinction. These are clients
who require top class services in top class interiors. SQart
Managerial is a perfect solution for companies wishing to
receive such clients with due respect. The furniture is soft and
elegant. It is classic yet modern. It attracts attention but is not
gaudy. With SQart Managerial you can create a unique and
prestigious space. You can create a space that will be a perfect
and subtle complement to your quality service.
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Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
NT Tabac Cherry, BZ Basalt Grey
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Blazer CUZ49, CUZ53 (Belite 3213, 6102, Belise 110)

Všechny typy kontejnerů jsou vybaveny
kovovými zásuvkami se systémem
tichého zavírání, centrálním zámkem
a s funkcí stop control plus (umožní
vysunutí jen jedné zásuvky současně
s horní zásuvkou na psací potřeby).
All pedestals are fitted with metal drawers with a soft-close system and central
lock with a Stop Control Plus system
(you can pull out only one drawer at
a time, with an independently pulled
out pencil drawer).

Různorodost a funkčnost skříní z řady
SQart usnadňuje třídění všeh druhů
dokumentů.
The diversity and functionality of
SQart cabinets will introduce order to
all of your documents, whatever type
they are.

Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
NT Tabac Cherry, BZ Basalt Grey
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Blazer CUZ49, CUZ53 (Belite 3213, 6102)

Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
NT Tabac Cherry, BZ Basalt Grey
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Blazer CUZ49, CUZ53 (Belite 3213, 6102)

Využijte zkušenosti

Make Use of the Experience

Zkušenost je pro firmu velkým přínosem. Při navrhování
a výrobě nábytku SQart se tato pravda potvrzuje. Manažer
s dlouholetými zkušenostmi je pro firmu stejně cenný jako
mladí nadšení zaměstnanci. SQart Managerial byl navržen
právě pro tyto zaměstnance. Použitím ušlechtilých materiálů
se snažíme zdůraznit prestiž lidí na řídících pozicích. SQart
Managerial plně respektuje individualitu manažera i potřebu
jistého pracovního pohodlí.

Experience is a great asset. We prove it by designing and manufacturing our SQart furniture range. A long-serving employee
is just as valuable to every company as the enthusiastic youth.
SQart Managerial is a perfect system for such positions. The
selection of refined and soft materials emphasises the prestige of those occupying management positions. With SQart
Managerial furniture we have taken care of every detail, with
comfort and adjustment to seniors’ specific requirements in
mind: the need for good lighting conditions and flexibility
allowing for effective relaxation during breaks.
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Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
OA American Nut
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Q12, Black 1.043, Lucia YB 088 (Mojito 616, Studio)

SQart Managerial napomáhá vytváření privátních zón v kancelářích
s ohledem na jejich individuální potřeby. Zkušení pracovníci mívají
specifické požadavky týkající se uspořádání pracovního prostoru
– mají své návyky, které se snažíme respektovat a podpořit tak
v ýkonnost i kvalitu odvedené práce.

SQart Managerial provides the opportunity to create private areas
inside the office which are adjusted to individual needs of individual
people. Mature employees have specific requirements regarding
space arrangement: if you keep that in mind, you will be surprised
with the quality and productivity of a seniors’ work.
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Povrchová úprava – nábytek / furniture finishes:
OA American Nut
Povrchová úprava – židle / seatings finishes:
Q12, Black 1.043, Lucia YB 088 (Mojito 616, Studio)

Již na první pohled si lze všimnout
perfektních detailů nábytku SQart Managerial, které potvrzují vysokou kvalitu
a perfektní zpracování ve výrobě.
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Right from the off, the perfectly fitting
edges of individual SQart Managerial
components demonstrate the solidity
and attention to detail exercised during
the production process.

Product range

Pracovní stoly  |

Stolní desky sou vyrobeny z kvalitní dřevotřísky E1, tloušťky 25 mm, oboustranně
laminované. K dispozici jsou ve 4 tvarech: s deskou obdélníkovou, zezadu zaoblenou, zaoblenou z obou stran a ve tvaru dvojité vlny. Základním konstrukčním prvkem
je rám, připevněný ke stolní desce. Nohy, vedení kabelů, přídavné desky a „panely
třetího rozměru“ jsou montovány přímo na rám; montáž či demontáž je tedy jednoduchou a nenáročnou záležitostí. Tento způsob rovněž eliminuje jakékoliv možné
poškození dílů vyrobených z dřevotřísky. Pro stoly SQart Managerial jsou určeny dva
typy podnoží – se 2 panelovými nohami nebo 4 hranatými dřevěnými nohami.
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The desktops are made of 25 mm thick, either veneered or double side laminated
chipboard (class E1). They are available in 4 shapes: rectangular, back rounded top,
top rounded on both sides, and double-wave desk top. A frame, which is fitted to
the desktop is the basic construction element of the desks. The legs, wire trunking,
desk extensions and modesty panels are fitted directly to the frame. This method
also eliminates any possible damage to the parts made of chipboard. For SQart
Managerial desks are dedicated two types of bases – two slab-end legs or 4 square
wooden legs.
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Pracovní stoly
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slab-end leg
Wooden square leg

legs

Dřevěné nohy dodávají prostoru diskrétní kouzlo. Jejich jednoduchá forma zdůrazňuje krásu a funkčnost každého kusu
nábytku. Jsou určené výhradně k dýhovaným stolním deskám.
U systému SQart Managerial má identifikační destička dýhovanou vložku v barvě stolní desky.
Wooden legs impart a sense of discreet charm to spaces.
The simple form emphasizes beauty and functionality of the
piece. They are dedicated exclusively to veneered desktops.
In SQart Managerial system the ID plate has a veneered
insert the colour of the desktop.
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Panelová podnož nabízí stabilní a vysoce pohodlnou základnu
nejen pro práci týmu, ale také pro jeho vedoucího. Tuto stabilitu zajisti panelová noha o tloušťce 47 mm.
Slab-end legs offer not only a stable and extremely comfortable base for the work of the team, but also for its head. That
stability is bound to be firmly maintained with the 47 mm
thick slab-end leg.

Conference tables

The SQart Managerial system offers conference tables on wooden legs as part of
the complete executive furniture offer. The conference tabletops are made of 25 mm
chipboard veneered with closed-pore veneer finishes (group +4).

7

desk ext.

80
100
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Přídavné stoly  |

4 4

60

100

Přídavné stoly

Přídavné stoly se používají při potřebě rozšířit pracovní prostor v kanceláři. Montují se
přímo ke stolnímu rámu. Dostupné jsou v šířkách 80 a 100 cm a mají panelovou nohu.
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Konferenční stoly  |  conference tables

Systém SQart Managerial nabízí v rámci ucelené řady manažerského nábytku konferenční stoly na dřevěných nohách. Desky konferenčních stolů jsou vyrobeny z 25 mm
dýhované dřevotřísky ve vzhledu s uzavřenými póry (+4 skupině).
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Konferenční stoly

7

120

Desk extensions
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Desk extensions are used to extend the office workspace and fitted directly to the
desk frame. They are available in widths of 80 and 100 cm and have one slab-end
leg.

7

Stolní panely

Systém SQart Managerial obsahuje také jednoduchou, ale přesto důležitou součást,
spodní panel vyrobený z 18 mm dýhované nebo oboustranně laminované dřevotřísky
(třídy E1). Panel je k dispozici pro každou šířku stolu (160, 180, 200 cm).
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Panels

The SQart Managerial system also includes a simple yet important component,
a modesty panel made of 18 mm chipboard veneered or laminated on both sides
(class E1). The panel is available for each desk width (160, 180, 200 cm).

Kontejnery  |

pedestals

72
57,5

43

43

60
80

Existují 2 základní modely kontejnerů: mobilní kontejnery (57,5 cm vysoké) a pevné
kontejnery (72 cm vysoké). Mobilní kontejnery jsou k dispozici ve variantě se 4
kolečky. Pevné kontejnery využívají 2 typy základen: kovový sokl nebo 4 nožičky. Kontejnery se vyrábějí z 18 mm dýhované dřevotřísky (s výjimkou vrchní desky u pevného
kontejneru – s tloušťkou 25 mm) nebo v kombinaci dýhovaného a laminovaného povrchu (horní deska a čelo v dýze, korpus je laminovaný). V nabídce jsou následující typy:
› Tužkovník + 3 zásuvky
› Tužkovník + 4 zásuvky
› Tužkovník + 1 zásuvka + 1 velká zásuvka
› Tužkovník + 2 zásuvky + 1 velká zásuvka
› Tužkovník + 2 velké zásuvky
Všechny kontejnery mají kovové zásuvky s centrálním zámkem, funkci kontroly dorazu
a systém měkkého zavírání. Zásuvky pro složky mají 100 % výsun.

60

Kontejnery

Pedestals
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80
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There are two basic pedestal models: mobile pedestals (57.5 cm high) and desk
high pedestals (72 cm high). Mobile pedestals are available in 4 castors models.
The free standing items have two independent base models: metal plinth or 4 feet.
Pedestals are made of 18 mm thick veneered chipboard (expect from the top of
the free standing one – 25 mm thick) or a combination of veneer + melamine (top
and front veneered, carcass is melamine coated). The pedestal offer has multiple
configurations:
› Pencil drawer + 3 drawers
› Pencil drawer + 4 drawers
› Pencil drawer + 1 drawer + 1 filing drawer
› Pencil drawer + 2 drawers + 1 filing drawer
› Pencil drawer + 2 filing drawers
All pedestals have metal drawers with a central lock, soft closing system and anti
tilt. The filing drawers are fully extendable and can be opened by the use of the
side opening.
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Skříně

Součástí celé produktové rodiny SQart a SQart Managerial je také široká nabídka
skříní. V nabídce naleznete skříně s posuvnými dvířky, roletové, skříně s klasickými
křídlovými dveřmi, skříňky se skleněnými dvířky, otevřené regálové skříně, šatníky
a zásuvkové skříňky.Skříně jsou vyrobeny z 18 mm dýhované dřevotřísky (třídy
E1). K dispozici jsou také v kombinaci dýhovaného a laminovaného povrchu (horní,
případně přední část je dýhovaná, korpus je laminovaný). Zadní část je vyrobena
z 12 mm dřevotřísky třídy E1. Skleněné dveře jsou vyrobeny ze satinovaného skla
a roletky z umělé hmoty. Skříně s křídlovými dveřmi jsou vybaveny rychlomontážními snadno nastavitelnými závěsy a systémem tichého/jemného zavírání. Kovové
zásuvky a rámy pro složky jsou plně vytažitelné. Všechny skříně využívají dva typy
základny: kovový sokl (k dispozici černá nebo hliník ) nebo nožičky.

Skříně (  h loubka 44,5  )
Posuvná dvířka  |

|

Cabinets

The whole SQart and SQart Managerial product family includes also a broad range
of cabinets. In the portfolio you will find sliding doors, tambours, hinged double
door, hinged glass double door, open-shelving, wardrobe and lateral drawer
cabinets. The cabinets are made of 18 mm veneered chipboard (class E1). They are
also available in a combination of veneer + melamine – top and front (if applicable)
veneered, carcass is melamine coated. The back panel is made of 12 mm chipboard
class E1. The glass door is made of satin glass and the tambour fronts of plastic.
The hinged door cabinets are equipped with fast-assembly hinges with an easy
adjustability function and soft closing system. The metal drawers and the frames
for files are fully extendable. All cabinets have two types of base: either a metal
plinth (available in black or alu) or feet.

CABINETS ( Depth 44.5 )

Sliding door

Roleta  |

Tambour
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Doplňkový nábytek

Auxiliary furniture

Mobilní stoly – navržené pro práci vsedě nebo pro jednání ve stoje. Jejich čtvercové
nebo kulaté desky jsou vyrobeny z 25 mm dřevotřísky třídy E1. Mobilní stoly sou vybaveny kolečky s brzdami. Volitelně mohou být vybaveny pneumatickým nastavením
výšky.

Mobile tables – designed for working in a sitting or standing position. The square
or round tops are made of 25 mm veneered or laminated on both sides chipboard
(class E1). The tables are equipped with brake castors. Pneumatic height adjustability is an option.

Caddy – multifunkční mobilní jednoty. Horní desky a police jsou vyrobeny z 25 mm
dýhované dřevotřísky. Korpus má tloušťku 18 mm. Systém otevírání dvířek využívá
přítlačného mechanismu. Jsou rovněž vybaveny nezávislými jednobodovými zámky.
Roleta je k dispozici v bílé nebo aluminiové barvě.

Doplňkov ý nábytek  |
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Caddy – multifunctional mobile units. The tops and shelves are made of 25 mm
veneered chipboard. The carcase is 18 mm thick. Their door opening system is
based on a push-to-open mechanism and they are fitted with independent onepoint locks. The tambour is available in white or alu colour.

Auxiliary furniture

caddy
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mobile tables

3 OH

Ø 60

34

Ø 80

60×60

80×80

Finishings

Povrchová úprava

melamin +1

|

melamine +1

CC black

MS slate

BZ grey basalt

MP platinum

BI white

NE maple

NB beech bright

CV calvados

NN ecco nut

NT tabac cherry

dýha lakovaná s uzavřenými póry +4

LN beech natur

kov

|

veneers closed pore lacquered +4

LV beech havana

dýha lakovaná s otevřenými póry +5

BC bamboo

|

|

LK classic cherry

veneers open pore lacquered +5

oa american nut

metal

BI white

CB beech colombo

sklo

CZ black

AL aluminium

Barevné odstíny zde znázorněné mohou vykazovat barevnou odchylku oproti originálu.
Výrobce si vyhrazuje právo změn v odstínech, designu a rozměrech výrobků prezentovaných v tomto katalogu.

|

glass

ST satinato white

Colour patterns illustrated here may differ from the originals.
The producer reserves the right to change colours, design
and dimensions of the products presented in the catalogue.
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