inOffice
Kancelářský nábytek

inOffice
je řada kvalitního kancelářského nábytku vyráběného společností Invista.
Z jednotlivých komponentů lze vybavit nejen kompletní kancelář, ale i dětský
pokoj nebo domácí pracovnu. Nespornou výhodou je možnost sektorový nábytek
doplnit o atypické výrobky tak, abyste Váš prostor využili skutečně beze zbytku.
Nábytek je, stejně jako řada inLab, vyráběn z prvotřídních materiálů a za použití
nejmodernějších technologií v našem závodě ve Vsetíně.

Benefity

KVALITA
Naší prioritou je, aby Vám nábytek sloužil co nejdéle, a proto používáme
prvotřídní materiály s vysokou odolností a dlouhou životností.

ODOLNOST A OMYVATELNOST
Díky použití originálních materiálů a špičkových technologií
se náš nábytek, včetně vybavení kuchyní nebo dětských
pokojů, vyznačuje vysokou mechanickou a chemickou
odolností a také snadnou omyvatelností, což umožňuje
velmi snadnou údržbu a sanitaci.

VARIABILITA TYPOVÝCH PRVKŮ
Široká škála typových prvků umožňuje splnit i ty
nejnáročnější požadavky.

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ
Atypická řešení na míru jsou ideální volbou při
uspokojení požadavku na maximalizaci využití
daného prostoru. Zejména tam, kde již typové
prvky nestačí.

VÝROBA Z MASIVU
Pro skutečně náročné zákazníky vyrábíme
designový nábytek z masivu. Ten zaručuje
nejen moderní řešení, ale zároveň
i bezkonkurenční trvanlivost.

BAREVNOST
Díky široké nabídce barev a imitací povrchů můžete
velmi snadno sladit nábytek s designem daného
interiéru.

ZKUŠENOSTI
25 let zkušeností v oboru zaručuje návrh maximálně
kvalitního a efektivního řešení.

CERTIFIKACE
Vysokou kvalitu řady inOffice zaručuje rovněž certifikace u Technického
a zkušebního ústavu v Praze na shodu s platnými normami a na
hygienické limity pro užití v pobytových místnostech.

ČESKÝ VÝROBEK
Jsme ryze českou společností s vlastní výrobou.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
Díky propracovanému a 25 lety prověřenému systému realizací jsme připraveni Vám zajistit skutečně
komplexní řešení – od návrhu a projektu, přes výrobu a realizaci až po následný servis.

Technický popis
Standardní nábytek je vyráběn z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 18 mm, záda skříní
jsou z dřevovláknité lisované desky s povrchovou úpravou. Hrany jsou ošetřeny hranou ABS tloušťky 2 mm
se zaoblením 2 mm, méně exponované hrany jsou olepeny ABS hranou tloušťky 0,5 mm. Pro lepení hran
používáme voděodolnou technologii PUR lepidla. Police jsou přestavitelné v rozteči 64 mm a policové podpěrky
zabraňující nechtěnému vysunutí. Úchytky jsou kovové montované na povrch, nebo zapuštěné, dveřní závěsy
jsou opatřeny tlumením, zásuvky s částečným nebo plným výsuvem a tlumením dojezdu. Pro náročné zákazníky
vyrábíme nábytek z materiálů s povrchovou úpravou z přírodní dýhy a z masivu.

PRACOVNÍ STOLY

KONTEJNERY

Pracovní stůl je tvořen kovovou podnoží, nebo podnoží
z laminované dřevotřísky a pracovní deskou, kterou si
může zákazník vybrat podle svých požadavků. Stoly
jsou určeny, jak pro práci vsedě, tak i vestoje. Stoly
lze dodat i s výškově stavitelnou mechanickou, nebo
elektrickou podnoží.

Jako doplněk pracovních stolů pro využití místa je
možně umístit pod pracovní desku kontejner. Záleží
pouze na Vašich požadavcích, jestli bude zásuvkový,
dvířkový, mobilní či pevný.

ÚLOŽNÉ SKŘÍNĚ VYSOKÉ

SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVCE

Každá kancelář vyžaduje jiné řešení úložného prostoru,
a proto nabízíme široký výběr vysokých úložných skříní.
Vyrábíme skříně: šatní, policové, otevřené nebo uzavření
s otočnými i posuvnými dvířky. Skříně mohou tvořit
souvislou úložnou stěnu, kterou můžete ještě rozšířit
o skříňové nástavce.

Pro plné využití prostoru nad vysokými úložnými
skříněmi můžete zvolit některý z nástavců. Záleží na
Vašich požadavcích, jestli budou otevřené, dvířkové
anebo prosklené.

ZÁVĚSNÉ SKŘÍNĚ

SKŘÍŇKY NÍZKÉ

Závěsné skříňky jsou vhodným řešením, pokud chcete
využít prostor na stěnách například nad pracovními
stoly. Stejně jako u vysokých skříní, nabízíme řadu
variant, ze kterých si vyberete tu, která bude přesně
vyhovovat Vašim potřebám

Jako varianta k vysokým skříním jsou skříňky nízké ve
variantách uzavíratelných, policových nebo šuplíkových
a jejich kombinacích.

KUCHYŇKY

RECEPCE

Mnohdy je součástí řešení interiéru kanceláří i kuchyňka.
Tyto řešíme na míru podle aktuální dispozice s použitím
stejných materiálů jako u kanceláří pro zachování
jednotného vzhledu. Součástí mohou být i vestavné
spotřebiče. Díky kvalitní povrchové úpravě je nábytek
určený pro kuchyňky vysoce odolný, jak mechanicky,
tak proti tekutinám, a také snadno omyvatelný.

Vstupní vestibul je reprezentačním místem každé
firmy a zaslouží maximální pozornost při svém
návrhu, individuální řešení a vysoce kvalitní
materiály.

Reference
Univerzita Karlova Bioveta Banka Creditas
TEVA Universita Palackého Olomouc
Universita Pardubice Hermes Clinic
Nemocnice Havířov ROBE Valašské Meziříčí
Hotel Červenohorské sedlo TOS Hulín
MEZ Pohony On Semiconductor
M+V Vsetín Krystal Dolní Morava
Charita Nový Hrozenkov Z-Style Zlín

Acrowall

Ochrana interiérových stěn

Acrodoors

Dveře, které vydrží

Acrocabinet

Vysoce odolný nábytek

inLab

Laboratorní nábytek

inNature

Nábytek z masivu

Mifasol

Kryty dilatačních spár
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