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Vážíme si náročných  zákazníků.  
 Záleží nám na detailech. Proto  
byl systém kancelářského nábytku 
eRange společnosti BN  Office  
 Solution vyvinut v londýnském  
 projektovém studiu WertelOberfell  
Platform. Nábytkový systém má  
revoluční a stylovou podobu  
 založenou na modernistických  
myšlenkách Bauhausu a funkciona-
lismu. Představujeme dynamické  
řešení pro ty, kteří jsou nároční na  
ostatní, ale i na sebe.
Návrháři ho popisují takto:  
eRange je současný, přesto však 
nadčasový systém. Písmeno ‘e’ 
 znamená elektroniku, ale také 
 anglické slovo „ essential“  
(nezbytný, nepostradatelný). 



Systém eRange je důmyslný, 
 moderní a decentní. Jde o ryzí 
podobu elegance. 

Špičková kvalita je v systému 
eRange standardem.
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Vědomě utváříte prostor kolem sebe. Záleží vám na 
místech, kde trávíte svůj čas. Musí být přátelská, ale ne 
poddajná. Měla by být obdivuhodná, ale ne dotěrná. Taková 
místa mají svůj úkol: inspirovat.

Kreativní práce vyžaduje stimulaci a pracovní prostředí by mělo 
podporovat vytváření odvážných konceptů. Váš prostor musí 
mít osobnost – dávat jasně najevo, kdo jste. Musí ukazovat, že 
oceňujete výzvy. Ať je moderní, zároveň však elegantní a nad-
časový. Kombinace černé barvy a dýhy je volbou těch, kteří 
jsou sebevědomí, odvážní a otevření novým pohledům. Ve 
spojení s moderní linií nábytku vytváří tato juxtapozice smělý 
a dynamický interiér. eRange je řešením pro profesionály a vizi-
onáře, jako jste vy.

Inspirující prostor. 
Pro lidi, kteří dokážou  
ocenit krásu
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Provedení nábytku:
OA American Nut, Black FG / SG (MDF / sklo)

Provedení sedáků:
LE01 + LE17 (Belive 546), Q1 (Classic) 



Říká se, že čas věci změní, ale ve skutečnosti  
je musíte změnit sami.

(Andy Warhol)





Úspěšný projekt se skládá z: 
 nadčasového designu, funkčnosti 
a propracovaných detailů.







Eleganci lze pracovnímu prostoru dodat použitím luxusních doplňků vložených 
do desky stolu: lakované intarzie z tvrzeného skla na straně návštěvníka a černé 
kožené intarzie o rozměrech 996 × 496 mm na straně uživatele.
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Funkční a diskrétní vedení kabelů je v moderním nábytkovém 
designu nutností. Systém eRange umožňuje schovat veškeré kabely 
uvnitř vrchní desky, nohou a bočních desek a vyvést je k elektrické 
zásuvce, která je obvykle předem navržena na vhodném místě 
v podlaze.

Důležité dokumenty jsou vždy po ruce díky třem zásuvkám 
s dotykovým otevíráním v side-boardu. Model side-boardu 
se zásuvkami má ve standardním vybavení rovněž nezávislou, 
vysunovatelnou zásuvku na tužky ukrytou v pracovní desce.

Exkluzivní detaily a důmyslné  
provedení. Design, který budí respekt
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Být perfektní je vám přirozené a dokonalých věcí 
si ceníte: rozeznáte vysokou úroveň i podúroveň. 
To druhé vás nezajímá.

Systém eRange vytvořili perfekcionisté pro perfekcio-
nisty. Nábytek navržený v londýnském ateliéru je krásný 
a zároveň funkční. eRange funguje ruku v ruce s vámi 
a tím usnadňuje práci. Nabízí komfort a napomáhá 
uplatnit talent. Je to věrný společník na cestě k úspěchu. 
Komfort a estetika si spolu dobře rozumějí a poskytují 
luxus, který pro svoji práci potřebujete.

Dokonalé provedení tvoří osobité 
detaily. Věnujeme pozornost  
každému z nich
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Provedení nábytku: 
LV Beech Havana, Black FG (MDF)

Provedení sedáků: 
LE15 (Mojito 446), LE15 (Mody)



Barvy jsou hudbou pro oči, protože  
je lze pokládat vedle sebe jako tóny. 

(Eugene Delacroix)



Propracovaný a senzuální interiér 
pro dámu s dobrým vkusem





Napájecí port je ukryt uvnitř pracovní 
desky a lze se k němu dostat po otevření 
úhledného kabelového vývodu o velikosti 
240 × 100 mm. Manažeři vyžadující snadno 
přístupné napájení mohou využít 2 napáje-
cích zásuvek, 2 USB portů a 2 zásuvek RJ45.
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Kreativní řešení nebo  
přímočaré myšlení.  
K úspěchu vede mnoho cest
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Vytrvalý, rozhodný a důsledný – takový je svět byznysu. A takový 
je i systém eRange: nekompromisní, když jde o styl, ale ochotný 
spolupracovat a přijímat jasně stanovené úkoly.

Manažerská kancelář zařízená systémem eRange v černobílém 
prove dení je výrazná a funkční. Všechny součásti, jako jsou  napájecí 
porty a chytré úložné prostory, plní svůj úkol a zároveň tvoří  součást 
esteticky příjemného celku. eRange je transparentní systém nabíze-
jící rafinovaný a praktický prostor – perfektní pro obchodní schůzky 
a jednání. eRange nabízí řešení pro ty, kteří považují luxus za 
samozřejmost.

Černá elegance s bílou 
 důmyslností. Šarmantní 
a spolehlivá
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Provedení nábytku: 
BG Beech Grey, White FI (MDF)

Provedení sedáků: 
Q12 + 1.043 Black (Mojito 616, 812), Verona 12 white (Tiger 9A) 



Estetika je matkou etiky.

( Josif Brodski )





Plánování ve velkém neznamená,  
že musíte dát sbohem úrovni a vkusu





Na malé poradě je zajištěn snadný přístup k napájení a multimédiím pomocí napáje-
cího portu o rozměrech 327 × 84 mm umístěného v samostatném konferenčním stolku 
(dostupné zásuvky zahrnují 3 × elektrické napájení + 2 × USB + 2 × RJ45).

Propracovaná struktura side boardu umožňuje maximální využití vnitřního 
prostoru. Přístup je možný ze strany uživatele i zvenčí.

Desky obdélníkového stolu a stolu se zaoblenou zadní stranou mohou mít dvě zásuvky o rozměrech 350 × 250 × 40 mm propojené 
společnou přední stranou o šířce 915 mm. Přední strany zásuvek jsou v jedné rovině s rámem stolu, dno je vyložené černou kůži 
a obsah je přístupný jen lehkým stlačením přední strany.



Kancelář přetékající pozitivní energií povzbuzující člověka 
k činnosti, kancelář, v níž převažuje optimismus. Dokonalé 
místo pro kreativitu a inovace. Řešení pro profesionály, kteří 
brzy okusili úspěch a stále jim chutná.

Dnešní svět vytváří příležitosti pro rychlý rozvoj. Jen někteří 
vědí, jak toho plně využít. eRange je manažerský kancelářský 
systém, který můžete využít k vyjádření svého mimořádného 
talentu a schopností. Nabízí prostor pro kreativní lidi. Je stejný 
jako oni: ryzí, důsledný a inteligentní.

Úspěch není náhoda, ale kombinace 
talentu a tvrdé práce. Tak byl vytvořen 
i systém eRange
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Provedení nábytku: 
BC Bamboo, White FI / SI (MDF / glass)

Provedení sedáků: 
Q1 + Q12 (Belive 546)



Aby vynikl, musí člověk tvořit, ne napodobovat.

(Antoine de Saint-Exupéry)









Řada skříní byla navržena tak, aby tvořila sadu několika skříněk zastřešených 
společným dýhovaným vrškem (o maximální délce 240 cm). Skříňky jsou nabízeny 
ve dvou výškách (2 OH nebo 3 OH) Elegantní je zaoblení rohů externích modulů 
(poloměr zakřivení 50 mm).

Řada eRange nemá na předních stranách žádné úchyty. Přístup k uzavřeným 
prostorům (křídlová dřevěná dvířka, skleněná dvířka a zásuvky) v celém 
systému je možný pomocí dotykového mechanismu.

Ačkoliv škála tvarů v nabídce eRange je minimální, systém překvapivě nabízí spoustu úložného prostoru. Rozhodně ho poskytne 
mobilní  side-board, který je k dispozici buď s křídlovými dvířky (80 cm) nebo s křídlovými dvířky a zásuvkami (120 cm).



Modernost nabízí  
  neomezený potenciál



Modernost nabízí  
  neomezený potenciál



Harmonický souzvuk –  
elegantní interiéry podporují  
tvořivá setkání a usnadňují 
vyjednávání

Klasický a klidný prostor. Konferenční místnost je srdcem 
každé firmy – zde se dělají strategické plány a přijímají 
důležitá rozhodnutí. Zde se předkládají počáteční návrhy 
a dolaďují závěrečná řešení.

Zaměstnanci vaší firmy společně pracují na klíčových projek-
tech a metodách jejich implementace. Prostor, kde se setkávají, 
musí být jedinečný. Systém eRange na ně myslí: řada konfe-
renčního nábytku navržená tak, aby pomáhala dynamickým 
manažerům a jejich týmům. Systém vytváří esteticky příjemný, 
tlumený interiér, který napomáhá koncentraci a nalézání nej-
lepších řešení.
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Provedení nábytku: 
BC Bamboo, Grey FS (MDF)

Provedení sedáků: 
Q2 + Q7 (Belive 117)



O těch nejlepších společnostech se říkávalo,  
že jejich konverzace je poučná, jejich mlčení tvůrčí. 

(Johann Wolfgang Goethe)



Řada inteligentních řešení





Kabelové přípojky k přístrojům vyžadujícím 
stálé připojení k médiím jsou rovněž 
k dispozici v mobilních side-boardech 
s  hliníkovými kabelovými vývody 
o  rozměrech 160 × 80 mm a možností 
 diskrétně kabely vyvést.

Prostor pro kulaté porty EVOLINE vyhra-
zené pro konferenční stoly byl důmyslně 
zabudován do nohou stolů, takže když 
se nepoužívají, jsou naprosto nevidi-
telné. Při větších schůzích nabízí port 
EVOLINE 2 × elektrickou zásuvku + 2 × USB 
+ 2 × RJ45.
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Skříňky, podstavce a side-boardy eRange jsou k dispozici 
v provedení dýha + melamin. Na fotografii je vidět příklad 
side-boardu, jehož rám, přední a zadní strana jsou dýhovány 
a spodní a vrchní deska a police jsou potaženy melaminem 
barvy Slate MS. Přírodní dýha není použita tam, kde by byla 
neviditelná či zbytečná, což má příznivý dopad na cenu 
výrobku a peněženky zákazníků. 

Volitelně lze přední strany tohoto dílu vybavit sklopnými 
zámky.
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Stylová a elegantní –  
eRange pro milovníky  
klasické krásy

V řadě eRange v klasickém stylu se snoubí tradice 
a moderní design. Není to nerovné spojení či sňatek 
z rozumu – jde o elegantní, harmonický a důmyslný 
svazek.

Nábytek v klasické třešňové barvě harmonicky ladí 
s elegantním provedením interiéru a vybranými 
starožitnostmi. Interiér má jedinečný charakter, který 
ocení i ti nejnáročnější znalci krásy. Toto uspořádání 
zdůrazňuje solidní základy firmy, její prestiž a pozici 
vlastníka kanceláře. Dokonale se hodí pro právní či 
notářskou kancelář, kde úcta k tradici a důvěra nabývají 
zvláštní důležitosti. eRange je produktem pro ty, kteří 
oceňují tradici a moderní řešení.

44
Provedení nábytku: 
LK Classic Cherry, Black FG (MDF)

Provedení sedáků: 
Q1 (Komfort 215, 412); Nero N1 (Leo II 88A, 5A)



Tradice je krása, kterou chráníme, 
ne pouto, které nás svazuje. 

(Ezra Pound)



Manažerská kancelář  
  zdůrazňující prestiž



Manažerská kancelář  
  zdůrazňující prestiž



Kolekce luxusních židlí Skupiny Nowy Styl výborně doplní 
kteroukoli pracovní stanici z nabídky eRange.

48



Stoly s deskovou podnoží (bez side-boardu) 
výborně doplní mobilní kontejner, do nějž 
lze uložit drobné předměty. Volitelně je 
k dispozici se dvěma nebo třemi zásuvkami 
a standardně nabízen s tužkovníkem ukry-
tým v první zásuvce.

Malý stůl (120 × 60 cm) často doplňuje 
design prostoru v manažerské kanceláři 
a slouží jako prodloužení pracovního 
stolu. Pracovní plocha hlavního stolu tak 
může zůstat hájemstvím manažera.
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HLOUBKA ŠÍŘKA

100/110 cm 180 cm

200 cm

220 cm

HLOUBKA ŠÍŘKA

100/110 cm 180 cm

200 cm

220 cm

HLOUBKA ŠÍŘKA

100 cm 200 cm

220 cm

HLOUBKA ŠÍŘKA

100/110 cm 200 cm

220 cm

SIDE BOARD PRAVÝ / LEVÝ

160 cm 4 × křídlové dveře

3 × křídlové dveře + 3 × zásuvka 
se zabudovaným tužkovníkem

200 cm 5 × křídlové dveře

4 × křídlové dveře + 3 × zásuvka 
se zabudovaným tužkovníkem

HLOUBKA ŠÍŘKA

60 cm 120 cm

100 cm 180 cm

200 cm

220 cm

Stoly

Přehled nabídky

OBDÉLNÍKOVÉ

SE ZAOBLENOU ZADNÍ HRANOU

ZAOBLENÝ NA OBOU STRANÁCH

Stůl a stolní desky se zkosením jsou složeny z korpusu vyrobeného 
z lakované dřevovláknité desky střední hustoty o výšce 72 mm 
a 13 mm silné vrchní dýhy. Struktura stolu umožňuje vést vrchním 
dílem a nohama kabely, které tak zůstávají skryty. Řada eRange 
nabízí 3 tvary pracovních desek: obdélníkové, zaoblené na zadní 
straně a oboustranně zaoblené. Volitelně lze do stolu zabudovat 
pevný side-board; v tom případě má pouze jednu deskovou nohu. 
Pevné side-boardy jsou nabízeny ve čtyřech druzích:
› 4 křídlové dveře,
› 3 křídlové dveře + 3 zásuvky se zabudovaným tužkovníkem,
› 5 křídlové dveře,
› 4 křídlové dveře + 3 zásuvky se zabudovaným tužkovníkem.

Kostra, přední strany a poličky side-boardu jsou vyrobeny z 19 mm 
silné dýhové desky a spodní a vrchní panely a plášť jsou vyrobeny 
z 13 mm silné dýhové desky. Volitelně mohou být zadní, spodní 
a vrchní panely a poličky vyrobeny z desky potažené šedým mela-
minem MS. Korpusy stolů vyrobené z MDF jsou k dispozici v barvách 
RAL dle současné nabídky. Vrchní desky a nohy stolů jsou k dispozici 
v lakované dýze s otevřenými nebo uzavřenými póry.

OBDÉLNÍKOVÉ PRO SPOJOVÁNÍ SE “SIDE BOARDEM“

SE ZAOBLENOU ZADNÍ HRANOU PRO SPOJOVÁNÍ SE “SIDE BOARDEM“
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vnější  
modul

vnitřní modul

ROZMĚRY VÝŠKA

vnitřní modul
120 × 140 cm 75 cm

vnější modul
120 × 140 cm 75 cm

ROZMĚRY VÝŠKA

220 × 120 cm 75 cm

ROZMĚRY VÝŠKA

120 × 60 cm 45 cm

Doplňkové prvky
Do pracovní desky obdélníkového stolu a stolu se zaoblenou zadní 
stranou lze volitelně zasadit intarzii z černé kůže.

Obdélníkový stůl může mít na návštěvníkově straně lakovanou 
 intarzii z tvrzeného skla nebo intarzii kombinující kůži a sklo.

Panely
Soukromí manažera je zajištěno díky přednímu krycímu panelu pro 
volně stojící stoly i stoly se zabudovaným side-boardem. Spodní okraj 
ochranného panelu je 31,7 cm nad úrovní podlahy. Panel je vsazen do 
hloubky 30 cm od hrany stolu. 

Konferenční stoly jsou nedílnou součástí řady eRange. Jsou nabízeny 
jako moduly pro spojování nebo volně stojící kusy. Pracovní plochy 
konferenčních stolů jsou uspořádané podobně jako u psacích stolů. 
Rozměry konferenčních stolů jsou 120 × 140 cm u vnějšího dílu 

(zaobleného na jedné straně) nebo vnitřního dílu a 220 × 120 cm 
u volně stojícího stolu. Z vnitřních a vnějších dílů lze vytvořit modu-
lární stoly o prakticky neomezené délce. Nabídku doplňuje odkládací 
stolek o výšce 45 cm.

Konferenční stoly

STOLOVÁ DESKA S KOŽENOU INTARZIÍ STOLOVÁ DESKA SE SKLENĚNOU INTARZIÍ STOLOVÁ DESKA SE SKLENĚNOU I KOŽENOU INTARZIÍ

DOPLňKOVÝ STOLEKVOLNĚ STOJÍCÍ KONFERENČNÍ STŮLMODULOVÝ KONFERENČNÍ STŮL
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Mobilní kontejnery a side-boardy
V nabídce řady eRange je kontejner k dispozici pouze jako mobilní, 
a to ve dvou konfiguracích: 
› 3 zásuvky + tužkovník,
› 2 zásuvky + tužkovník.
Kostra a přední strany kontejneru jsou vyrobeny z 19 mm silné 
dýhové desky. Spodní a vrchní desky a vnitřky zásuvek jsou vyrobeny 
z melaminové desky v břidlicové barvě MS. Vrchní díl kontejneru je 
vyroben z 13 mm silné dýhové desky. Rám kontejneru je posazen na 
38 mm vysokém lakovaném soklu vyrobeném z MDF. Kontejner má 
čtyři brzditelná kolečka. Kontejnery jsou standardně vybaveny zám-
kem. Volitelně lze zámkem se dvěma sklopnými klíči vybavit i vrchní 
zásuvku. Přední strana kontejneru a tužkovníku nemá žádné úchyty 
a otevírá se pomocí dotykového mechanismu.

Mobilní side-boardy jsou k dispozici v následujících 3 druzích:
› 2 × křídlová dvířka (80 cm),
› 2 × křídlová dvířka + 2 zásuvky (120 cm),
› 2 × křídlová dvířka + 3 zásuvky (120 cm).
Mobilní side-boardy jsou uspořádané podobně jako kontejnery s tou 
výjimkou, že všechny volitelně nabízené prvky mohou být vyrobeny 
z plně dýhované desky. Zásuvkové kolejnice v kontejnerech a side-
boardech jsou zcela skryté, umístěné vždy pod dnem zásuvky. Vysoká 
zásuvka má kovovou konstrukci pro zavěšení desek s dokumenty.

ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA

2 × zásuvka + tužkovník
41 cm 60 cm 64.3 cm

3 × zásuvka + tužkovník
41 cm 60 cm 64.3 cm

ŠÍŘKA HLOUBKA VÝŠKA

2 × křídlové dveře
80 cm 45 cm 63.8 cm

2 × křídlové dveře + 2 × zásuvka
120 cm 45 cm 63.8 cm

2 × křídlové dveře + 3 × zásuvka
120 cm 45 cm 63.8 cm

MOBILNÍ KONTEJNERY

MOBILNÍ SIDE BOARDY

2 × křídlové dveře

2 × zásuvka + tužkovník (viz str. 49) 3 × zásuvka + tužkovník (viz str. 49)

2 × křídlové dveře + 2 × zásuvka 2 × křídlové dveře + 3 × zásuvka

52



Skříňky
Nabídka skříněk eRange zahrnuje skříňky s panelovými a skleněnými 
dvířky a otevřené skříňky. Všechny jsou ve dvou výškách: 2 OH nebo 
3 OH. Jejich charakteristické složení – vnější moduly (zaoblené na 
jedné straně) a vnitřní moduly – umožňuje spojování do sestav. 
Jeden vrchní díl společný pro všechny moduly (o maximální nepře-
rušované délce 240 cm) dodává celé sestavě elegantní zakončení. 
Kostra, poličky a přední díly skříněk jsou vyrobeny z 19 mm silné 
dýhové desky, zatímco spodní a vrchní desky, plášť a zadní strana 
jsou vyrobeny z dýhové desky tloušťky 13 mm.

Skříňky s panelovými a skleněnými dvířky jsou volitelně nabízeny 
v kombinaci dýha / melamin, kde spodní a vrchní deska a poličky 
jsou vyrobeny z šedé melaminové dřevotřísky MS. Přední díly skříněk 
se skleněnými dvířky jsou vyrobeny ze 6 mm silného tvrzeného skla 
lakovaného z vnitřní strany barvou RAL z naší nabídky. Úchyty skle-
něných a panelových dvířek byly nahrazeny systémem dotykového 
otevírání.

VÝŠKA ŠÍŘKA
HLOUBKA 45 CM

volně stojící skříň (se zaoblenými rohy  
na obou stranách)

2 OH 80 cm

3 OH 80 cm

vnitřní modul 
2 OH 40 cm

80 cm

3 OH 40 cm

80 cm

vnější modul 
2 OH 40 cm

80 cm

3 OH 40 cm

80 cm

HORNÍ 
DESKA

80 cM

120 cM

160 cM

200 cM

240 cM

VOLNĚ STOJÍCÍ SKŘÍň (SE ZAOBLENÝMI ROHY NA OBOU STRANÁCH)

PŘÍKLAD SKŘÍňOVÉ SESTAVY

vnitřní modul  
80 cm

vnější modul  
40 cm

horní deska  
160 cm
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Příslušenství

Připravili jsme pro vás nabídku několika elegantních doplňků, které 
můžete použít na pracovním stole eRange pro ještě dokonalejší orga-
nizaci svého pracoviště.

Při každodenní práci se vám může hodit:
 přihrádka na poštu
 box na psací potřeby
 box na malý poznámkový blok
 přihrádka na dokumenty A4
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Barevné vzory 

Při skládání barevných vzorů nábytku eRange si vyberte dýhu  
a barvu MDF desky a skla. Barvy provedení v katalogu se mohou  

lišit od skutečných barev. Výrobce si vyhrazuje právo měnit barvy, 
vzory a rozměry uvedených výrobků.

* Na fotografii je vidět volitelná intarzie z tvrzeného skla
* Fotografie zobrazuje volitelnou intarzii z tvrzeného skla

DÝHA S UZAVŘENÝMI PÓRY +4

MDF / SKLO

DÝHA S OTEVŘENÝMI PÓRY +5

AE Maple LN Beech Natur LH Beech Honey

LV Beech Havana Lk Classic Cherry Bg Beech Grey

cB Beech Colombo Bc Bamboo OA American Nut

FI / SI White (RAL 9003) * Fg / Sg Black (RAL 7021) * FS / SS Grey (RAL 7012) *
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BN Office Solution CZ

Prague Office Park 1
K Hájům 2/1233
155 00 Praha 5
Česká republika
tEL +420 296 357 190 
FAx +420 296 357 190
E-MAIL praha@bnos.com

Kompletní nabídka je k dispozici  
na www.bnos.com

BN Office Solution SK

Továrenská 10
811 09 Bratislava 1 
Slovensko
tEL +421 948 006 270
E-MAIL bratislava@bnos.com

Kompletná ponuka na 
www.bnos.com

BN Office Solution brand  
belongs to the Nowy Styl Group

www.nowystylgroup.com
 > delivering variety





www.bnos.com




