
odkládací
stolky

Praktický nábytek, který si zamilujete

s odkládacími stolky dastech získáte odkládací 
plochu pro vše, co potřebujete mít po ruce.

kolekce
2016

mobilní využití kvalita
Přizdvihněte a potáhněte vždy po ruce nerez nebo kvalitní lak

výhodou je, že stolek stojí pevně na 
podlaze a popojede opravdu jen když 
potřebujete! nohy stolku jsou z jedné 
strany zakončeny efektně skrytými, 
patentovanými, pojízdnými kolečky, z 
druhé strany jsou zakončeny plastovou 
koncovkou. Je lehký, stačí na jedné 
straně přizdvihnout a pohodlně 
přesouvat.

odkládací stolky jsou koncipovány 
jako pomocníci v kuchyni, jídelně či 
obývacím, v pracovně nebo u okna. 
nabízí pracovní a odkládací plochu 
při vašich běžných denních činostech 
i při odpočinku. svým jednoduchým 
designem ladí s každým interiérem. 
svou praktičností se okamžitě stanou 
nezbytnou součástí moderního bydlení.

konstrukce stolků je vyráběna z 
kvalitní nerezové oceli v2a nebo z oceli  
opatřené vypalovaným práškovým 
lakem v šedém odstínu Ral9007. 
volitelným příslušenstvím je horní 
deska z ltd lamina o síle 18mm, 
zakončená plastovou hranou. kvalitní 
materiály zaručují dlouhou životnost a 
jednoduchou údržbu.

lehká konstrukce odkládací plocha matná broušená nerez

pojízdná kolečka variabilní použití vypalovaný práškový lak 

plastové koncovky moderní design kvalitní ltd lamino

Novinka v bydlení



Novinka v bydlení

cena bez horní desky
(lze zakoupit jako volitelné 

příslušenství) kat. č. osl861 - Ral9006
kat. č. osn863 - nerez

asist
odkládací stolek

asist od 1 399,- kč s dPHPraktický pomocník

moderní odkládací stolek asist se začlení do vaší 
domácnosti jako velice praktický nábytek. Poskytne 
odkládací plochu pro vše, co potřebujete mít po 
ruce.

asist
do kucHynĚ

využití desiGn
další možnosti skrytá kolečka technické údaje

odkládací stolek je určen především 
jako praktický pomocník do kuchyně. 
Jeho asistence u kuchyňské linky 
nebo jídelního stolu je neocenitelná. 
svou ideální pracovní výškou nabízí i 
další možnosti. ženám při zkrášlování 
může posloužit jako kosmetický 
stolek, mužům třeba jako sluha pro 
fotografické potřeby. 

Z jedné strany jsou v nohách stolku 
efektně ukrytá patentovaná kolečka. 
stolek tak  lze mírným zdvihnutím 
pohodlně přesouvat. na druhé straně 
jsou nohy zakončené plastovou 
koncovkou. Je pojízdný jen na vaše 
přání a šetrný k podlaze.

Rozměr konsturkce: v: 85 cm  š: 62 cm h: 40 
cm
materiál: varianta nerez - broušený nerez v2a
varianta ocel:  - vypalovaný práškový lak 
Ral9006
Pevnost: dvě příčné vzpěry
kolečka: plastová v nerezovém pouzdře
deska (volitelné příslušenství): ltd lamino, 
18mm, plastová hrana, rozměr 80 x 40 cm

Novinka
v

bydlení

sPecifikace

výhodný set - 1 879,- kč s dPH
stolek asist lakovaný, včetně ltd desky v dekoru šedá
(kat. č. oss120)



Novinka v bydlení

kat. č. osl862 - Ral9006
kat. č. osn864 - nerez

výhodný set - 1 959,- kč s dPH
stolek aPRon lakovaný, včetně ltd desky v dekoru bílá perlička
(kat. č. oss122)

aPRon
odkládací stolek

aPRon od 1 599,- kč s dPHPraktický pomocník

moderní odkládací stolek aPRon se začlení do vaší 
domácnosti jako velice praktický nábytek. Poskytne 
odkládací plochu, zejména u vnitřního parapetu 
okna, pro vše, co potřebujete mít po ruce.

aPRon
k PaRaPetu

využití desiGn
další možnosti nohy pod radiátor technické údaje

odkládací stolek je určen především 
pro práci s květinami u vnitřního 
parapetu okna. Jeho možnosti využití 
jsou ale široké a záleží jen na aktuální 
potřebě místa pro odkládání. lze ho 
využít třeba na chodbě jako zajímavý 
stolek na květiny, nebo jako pomocníka 
při mytí oken.

spodní část kovové konstrukce je řešena 
pro zasunutí pod radiátor. nohy stolku 
aPRon jsou koncipovány asymetricky, 
vysoké 7cm, což bývá nejmenší mezera 
mezi podlahou a radiátorem. díky 
vysunutým nohám stolek pod oknem 
nepřekáží do prostoru a navazuje k 
desce parapetu.

Rozměr konstrukce: v: 85 cm š: 62 cm h: 27 
cm
materiál: a) varianta nerez: broušený nerez 
v2a b) varianta ocel: vypalovaný práškový 
lak Ral9006
Pevnost: dvě příčné vzpěry
nohy pod radiátor: výška 7 cm
deska (volitelné příslušenství): ltd lamino  
18mm, plastová hrana, rozměr 80 x 30 cm

Novinka
v

bydlení

sPecifikace

cena bez horní desky
(lze zakoupit jako volitelné 

příslušenství)



Novinka v bydlení

cena bez horní desky
(lze zakoupit jako volitelné 

příslušenství) kat. č. osl761 - Ral9006
kat. č. osn762 - nerez

office
odkládací stolek

office od 1 255,- kč s dPHPraktický pomocník

moderní odkládací stolek office nalezne uplatnění 
u každého psacího stolu doma i ve firmě. Poskytne 
odkládací plochu pro vše, co potřebujete mít po 
ruce.

office
do kanceláŘe

využití desiGn
další možnosti skrytá kolečka technické údaje

odkládací stolek je určen především do 
kanceláře. Je možno na něj odkládat 
dokumenty, letáky, notebook či 
pohoštění. Při různých jednáních  
nabídne pohotově vlastní pracovní 
prostor vašim obchodním partnerům. 
doma nebo v práci, bude vám sloužit 
jako odkládací plocha pro věci, které 
potřebujete mít u ruky.

Z jedné strany jsou v nohách stolku 
efektně ukrytá patentovaná kolečka. 
stolek tak  lze mírným zdvihnutím 
pohodlně přesouvat. na druhé straně 
jsou nohy zakončené plastovou 
koncovkou. Je pojízdný jen na vaše 
přání a šetrný k podlaze.

Rozměr konstrukce: v: 75 cm  š: 62 cm h: 33 
cm
materiál: a) varianta nerez: broušený nerez 
v2a b) varianta ocel: vypalovaný práškový 
lak Ral9006
kolečka: plastová v nerezovém pouzdře
deska (volitelné příslušenství): ltd lamino  
18mm, plastová hrana, rozměr 80 x 40 cm

Novinka
v

bydlení

sPecifikace

výhodný set - 1 699,- kč s dPH
stolek office lakovaný, včetně ltd desky v dekoru buk
(kat. č. oss121)



Novinka v bydlení

livinG
odkládací stolek

livinG od 1 099,- kč s dPHPraktický pomocník

moderní odkládací stolek livinG se začlení do vaší 
domácnosti jako velice praktický nábytek. Poskytne 
odkládací plochu pro vše, co potřebujete mít po 
ruce.

cena bez horní desky
(lze zakoupit jako volitelné 

příslušenství)

livinG
do obývacíHo PokoJe

využití desiGn
další možnosti skrytá kolečka technické údaje

odkládací stolek je určen především 
jako praktický pomocník do obývacího 
pokoje. Jeho další možnosti využití jsou 
ale mnohem širší a záleží jen na aktuální 
potřebě místa pro odkládání. můžete 
ho tak využít třeba při cvičení nebo 
najde své místo v dětském pokoji. 

Z jedné strany jsou v nohách stolku 
efektně ukrytá patentovaná kolečka. 
stolek tak  lze mírným zdvihnutím 
pohodlně přesouvat. na druhé straně 
jsou nohy zakončené plastovou 
koncovkou. Je pojízdný jen na vaše 
přání a šetrný k podlaze.

Rozměr konstrukce: v:  45 cm  š: 42 cm h: 23 
cm
materiál: a) varianta nerez: broušený nerez 
v2a b) varianta ocel: vypalovaný práškový 
lak Ral9006
kolečka: plastová v nerezovém pouzdře
deska (volitelné příslušenství): ltd lamino 
18mm, plastová hrana, rozměr 60 x 30 cm

Novinka
v

bydlení

sPecifikace

kat. č. osl451 - Ral9006
kat. č. osn452 - nerez

výhodný set
odkládací stolek

výhodný set - 1 449,- kč s dPH
stolek livinG lakovaný, včetně ltd desky v dekoru buk
(kat. č. oss123)



dub
dos200 - asist 80 x 40cm
dos202 - livinG 60 x 30cm
dos201 - office 80 x 40cm

ořech
dos197 - asist 80 x 40cm
dos199 - livinG 60 x 30cm
dos198 - office 80 x 40cm

antracit
dos188 - asist 80 x 40cm
dos190 - livinG 60 x 30cm
dos189 - office 80 x 40cm

třešeň
dos194 - asist 80 x 40cm
dos195 - office 80 x 40cm
dos196 - livinG 60 x 30cm

bílá
dos180 - aPRon 80 x 30cm

Horní desky odkládacích stolků jsou vyrobeny z kvalitního materiálu ltd (jádro dřevotříska jejíž  povrch je 
laminovaný a zalitý melaminovou pryskyřicí) a opatřené plastovou hranou.

Šedá
dos185 - asist 80 x 40cm
dos187 - livinG 60 x 30cm
dos186 - office 80 x 40cm

Javor 
dos191 - asist 80 x 40cm
dos193 - livinG 60 x 30cm
dos192 - office 80 x 40cm

dub
dos200 - asist 80 x 40cm
dos202 - livinG 60 x 30cm
dos201 - office 80 x 40cm

buk
dos181 - aPRon 80 x 30cm
dos182 - asist 80 x 40cm
dos184 - livinG 60 x 30cm
dos183 - office 80 x 40cm



aPRon

livinG

k parapetu

do obývacího pokoje

moderní odkládací stolek určený 
zejména do kuchyně. Praktický 
pomocník pro rozšíření pracovní a 
úložné plochy u kuchyňské linky nebo 
jídelního stolu.

moderní odkládací stolek určený 
zejména do kanceláře. Praktický 
pomocník pro rozšíření nebo vytvoření 
pracovní plochy u psacího stolu doma 
nebo v kanceláři.

moderní odkládací stolek určený 
zejména k vnitřnímu parapetu okna. 
Praktický pomocník při péči o rostliny
u parapetu okna, nebo jako náhrada 
parapetu chybějícího.

moderní odkládací stolek určený 
zejména do obývacího pokoje.Praktický 
pomocník při odpočinku doma u 
televize, při studiu, čtení nebo rodinné 
oslavě.

osn861 - nerez  / osl863 - lak

asist

office

do kuchně

do kanceláře

osn864 - nerez  / osk862 - lak

osn762 - nerez  / osl761 - lak osn452 - nerez  / osl451 - lak

Základní přehled konstrukcí pro odkládací stolky


