
 KANCELÁŘSKÝ A MANAŽERSKÝ NÁBYTEK 
Kvalitní kancelářský nábytek se zárukou 5 let. Možnost dalšího rozšíření již zakoupeného nábytku. 

Dodávky i formou náhradního plnění.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Chceš-li prostory vybavit, nech si od Callista poradit.
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KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

VZORNÍK

5 let záruka

+5
certifikace EU          snadná montáž       systém řetězeníčeský výrobek

A
atypická řešení

 MANAŽERSKÝ NÁBYTEK  EXNER

 KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK HOBIS

Kancelářské stoly Hobis se vyrábí ve 4 typových řadách, které se od sebe liší podnožím 
(Gate - lamino;  Cross - kovové s plastovým krytem kabeláže a pevnou trnoží; 

Flex - kovové s plastovým krytem kabeláže a kabelovým kanalem; Uni - celokovové).
Pracovní desky stolů o síle 25 mm, ABS hrana, možnost řetězení, rektifikační nožičky,

kabelové průchodky.

Skříně jsou vyráběny ve 2 typových řadách, které se od sebe liší sílou materiálu.
Drive - půda a dno 25 mm, boky korpusů a police 18 mm, záda 6 mm.

Strong - půda, dno i police 25mm, boky korpusů 18mm, záda 6 mm (nosnost polic 80 kg).
Tiché a plynulé zavírání dveří zajišťují tlumiče a tlumící čočky.

Možnost uzamykatelných dveří i se shodnými vložkami.
Rektifikační nožičky.

 
 
   

Manažerský nábytek Exner se dodává ve 2 typových řadách.
Stoly - pracovní desky i nohy stolů tl. 38 mm.

Skříně - půda, dno, boky, police a svislé příčky tl. 38 mm, záda a dveře tl. 18 mm.
Kování Blum, rektifikace.
Možnost nainstalovat zámky s elektronickým dálkovým ovládáním.
Na bocích skříní může být aplikovaná kůže tl. 3 mm ve dvou barevných provedeních 
nebo sklo lacobel tl. 4 mm v pěti barevných odstínech.
Skryté rektifikační nožičky. 
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KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Nejprodávanější skříňová uzamykatelná sestava

Celkové rozměry sestavy:440 x 192+5 x 42 cm   
                                        (délka x výška x hloubka) 

šedá/šedá                                                                                                bílá/bílá                                                                               bílá/dub

třešeň/třešeň                                                                                           olše/olše                                                                               dub/dub

ořech/šedá                                                                                                                                          bílá/ořech

  akát/šedá

Cena za celkovou sestavu (bez montáže)    55 015 Kč (66.568 Kč)

Složení sestavy: 1x Vysoká skříň šatní s výsuvem na ramínka
                            2x Středně vysoká policová skříň dvéřová + 2x zásuvka
                            2x Nízká policová skříň dvéřová
                            1x Vysoká policová skříň dvéřová s nikou
                            1x Vysoká policová škříň dvéřová
                            1x Vysoká rohová skříň
                            6x Rektifikace 5 cm 

Uvedené ceny jsou pouze orientační.  Záruka 5 let.

Další oblíbené kombinace

olše/šedá                                                                                                                                          bílá/šedá
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KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

VHS - Výsuv na klávesnici, plastový                                      488,-Kč (   590,-Kč)
PC belt - držák PC popruh                                                       551,-Kč (   667,-Kč)
KUK - univ. kabelový kanál                                                  1.394,-Kč (1.687,-Kč)

Uvedené ceny jsou 
pouze orientační. 

Záruka 5 let.

Složení sestavy: 1x Kontejner s 5-ti zásuvkami ( centrální zámek)40x60x75,5 cm) 
                             1x Přídavný stůl 80x60x75,5 cm
                             1x Stůl 180x80x75,5 cm
                             1x Stolová nástavba 80x30x24 cm
                            

Aktuální ceny ZDE

Nejprodávanější stolní sestava

UNI                                                                                                                                                                                 UNI A

    GATE                                                                                                                                                                                 CROSS

FLEX                                                                                                                                                

 UNI O

Cena za celkovou sestavu UNI (bez montáže)                   17 566 Kč (21.255 Kč)

Cena za celkovou sestavu GATE (bez montáže)                15 216 Kč (18.411 Kč)

Cena za celkovou sestavu UNI A (bez montáže)               18 355 Kč (22.210 Kč)

Cena za celkovou sestavu UNI O (bez montáže)               18 869 Kč (22.832 Kč)

Cena za celkovou sestavu CROSS (bez montáže)              20.189 Kč (24.429 Kč)

Cena za celkovou sestavu FLEX (bez montáže)                  22.187 Kč (26.846 Kč)

Celkové rozměry sestavy:180 (80) x 200 (60) x 75,5 cm  (délka x šířka x výška) 
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KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Vyžádejte si kompletní katalog kancelářského nábytku na info@kenast.cz 

od NÁVRHU až po REALIZACI

přijedeme - zaměříme - vytvoříme 3D návrh - zašleme náhled a kalkulaci
dodáme - smontujeme a umístíme dle návrhu  - uklidíme a odvezeme veškeré obaly

 - předáme kompletní zakázku

3D návrh

Foto realizace

 před realizací

2D návrh
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KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

od NÁVRHU až po REALIZACI

 před realizací

2D návrh

Přijedou, zaměří a navrhnou, vše k Tvé libosti dotáhnou!

3D návrh

Foto realizace

Realizace

Platnost cen od 1.5.2022
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