Systém manažersk ého nábytk u F u N D a m E N Ta L

Executive office fur niture system F u N D a m E N Ta L

FundaMental

The Fundamental office line
includes furniture distinguished by
a futuristic appearance matched
to the latest trends in interior
design. It captures the attention
with an audacious form and
original ornamentation, while
retaining all of the aesthetic
and functional qualities of office
furniture.
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Kancelářský nábytek
Fundamental je systém
nábytku vyznačující se
futuristickým vzhledem, který
respektuje nejnovější trendy
v zařizování interiérů.
Překvapuje odvážným vzhledem
a nezvyklým designem, přičemž
si zachovává všechny
estetické a funkční hodnoty
kancelářského nábytku.
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The 54 mm thick tops of the Fundamental
series gift the furniture a solidity and
translate simultaneously into its durability
and stability. Decorative spacers for top
and leg separation are also installed in
both cabinet and chest top rims. The
special shape of the joints produces a very
attractive effect, as if the upper part has
been separated from the main body of the
furniture.
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Desky o síle 54 mm použité v systému
Fundamental dávají nábytku nejen masivní
vzhled, ale zvyšují současně stabilitu
a prodlužují jeho životnost. Ozdobné spáry,
které oddělují nohy od desek stolů se nachází
také u vrchních desek skříní a komod.
Vhodný tvar této spáry způsobuje velmi zvláštní
dojem, jako by se od vrchní desky oddělila
zbylá část nábytku.
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Fundamental

For the production of furniture
Fundamental uses front panel and
drawer hardware with a lifetime warranty
and top-quality boards. Board front panels
for Fundamental cabinets and chests
can be replaced with Lacobel glass in
aluminum frames.
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Veškeré kování nábytku Fundamental
má doživotní záruku. Nábytek je
vyráběn z nejkvalitnějších desek.
Čelní desky skříní a komod systému
Fundamental mohou být nahrazeny
skleněnou výplní lacobel, uloženou
v hliníkovém rámu.
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Tradiční způsob otvírání dveří a zásuvek je nahrazen
bezúchytovým systémem „Push to open”, umožňující
vysoký komfort užívání nábytku Fundamental.
K otevření skříní nebo zásuvek, stačí pouze lehký dotek.
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The traditional door and drawer opening system
has been replaced with a ‚Push to open’ no-handle
system, providing high comfort in the use of all
Fundamental furniture. Delicate pressure on the
front panel is enough to release a door or drawer.
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Fundamental

Fundamental conference tables made with panels of a greater
thickness add a further prestige and importance to every business
meeting. Tables can be equipped with data ports and cable conduits.
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Konferenční stoly Fundamental vyrobené z velmi silných desek zvyšují
prestiž a dodávají váhu každé schůzce se všemi obchodními partnery.
Stoly mohou být vybaveny dataporty a kabelovým vedením.
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Fundamental furniture has been designed to charm. This effect is a result of the
exceptional appearance, unique form and high manufacturing quality. The designers have
taken care of every detail.
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Nábytek Fundamental byl navržen tak, aby vzbudil obdiv. Tento systém spojuje
současně nádherný vzhled, jedinečnou formu a vysokou jakost výroby nábytku.
Tvůrci systému dbali na každý, i ten nejmenší detail.
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kancelářské stoly, konferenční stoly, jednací stoly / DESKS, CONFERENCE TABLES, COFFEE TABLES

mfb2090

mfb1791

mfsk24

mfb2090b

mfb2091

mfb1790

skříně, zavěšené skříňky / WARDROBES, WALL CUPBOARDS

mfb1790b
mf5125sz

mf5125ss

mf585

mf4204

mf4204s

mf4164

mf4164s

mf4164SS

mf484

mf484s

mf3203

mf3203s

mf31631

mf31631s

mf3163

mf3163s

mf383

mf383s

mf2162

mf2162s

mf282

mf282s

mf5205

mf5205s

mf5205ua

mf585s

mf585u

mf4164SZ

mfkp13

mfsk40

mfst88w

mfst88

mfst882w

mfst882

krycí panely / PARTITIONS

MFBL17

MFBL14

přístavné skříně ke stolu / FILING CABINETS, ADDITIONS

18

mfk171sl

mfk171p

mfk171sp

mfpb12l

mfpb12p

mfk172l

mfk172p

mfk172sl

mfk172sp

mfk173l

mfk173p

mfk173sl

mfk173sp

příklady konfigurací / EXAMPLE ARRANGEMENT

MFB2091+MFK171L

MFB2091+MFK173P

MFB2090+
MFPB12+MFKP13
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mfk171l
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Barevné provedení / colours
základní / BasIc

05 Dub / Oak

06 Ořech / Nut

07 Kaštan / Chestnut

08 antracit
/ anthracite

16 Bílá / white

tor krycí lIšta na kaBeláŽ / HorIzontal WIre trouGH

102 Graﬁt

lacoBel

Bílá / white

sklo / Glass

Satin / Satina

Graﬁt

any other colors are available after consultation with producer.
Ostatní barevné možnosti dostupné po konzultaci s výrobcem.

