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Paravánový systém WF25

Úvod

Paravánový systém WF25 slouží ke zkvalitnění pracov-
ního prostředí – jeho účelem je zlepšení akustických pod-
mínek a vytvoření částečného soukromí ve velkoplošných 
kancelářích. Díky svému designu navíc v pracovním pro-
středí plní i estetickou funkci.

Technický popis
Paraván je tvořen základní výplňovou LTD nebo DTD des-
kou, na kterou je navlečena potahová látka. Na výběr jsou 
látky Blazer Lite ze vzorníku CAMIRA (běžné látky použí-
vané na paravány ZH nejsou vhodné z technologických 
důvodů – látka se nelepí na nosič).

Možnosti
Paravány mohou být dle potřeby přichyceny k desce stolu 
pomocí držáků nebo samostatně stojící v prostoru.

Uchycení paravánů
Paravány nad deskou stolu a mezi desky dvou stolů 
(typ MD) – dle použití mohou být paravány přichyceny 
k desce stolu univerzálními držáky.

Volně stojící paravány (typ V) – k instalaci těchto para-
vánů jsou vždy nutné dvě stabilizační nohy (paraván je vsu-
nut mezi čelisti těchto nohou).

Rozměry
Rozměry paravánů jsou navrhovány s ohledem na účel 
použití dle rozměru pracovních desek, stolových sestav 
a především dle specifických požadavků klientů. Limitní 
rozměry (šířka×výška) jsou 2000×500 pro paravány MD 
a 700×1750 pro paravány V.

Látky na paravány 
BLAZER LITE
100% střižní vlna
nekovová barviva 
hmotnost: 355 g/m2 ±5 %
Test nehořlavosti  EN 13501-1

BOMBAY
100% polyester
hmotnost: 350 g/m2 
Test Martindale (odolnost proti oděru) < 100 000 ot.
Test nehořlavosti  B55852 PART1

Výběr barev viz vzorník

Látky z GZ (čínské látky) pro tento typ paravánů nejsou 
vhodné.

Upozornění
V případě objednávky paravánů musí být do zakázky 
 zapracována přesná specifikace požadavku podle  vzorové 
položky – přesné rozměry, materiálové provedení výplňové 
plochy, jedná-li se o paraván s držákem nebo bez držáku. 

Vzorové položky jsou zpracovány pro rozdílná vyráběná 
množství (výrazné rozdíly ve spotřebním množství látky,  
tedy i ceně): 
– koncové dvojčíslí 99: 1–4 ks 
– koncové dvojčíslí 98: 5 a více ks
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Introduction

The WF25 screen system is an aid to improving the 
workplace environment –it is designed to enhanceacous-
ticcomfort and create a certain degree of privacy in open 
plan offices. It has also been designed to fulfil an aesthetic 
function in the work environment.

Technical description
The screen is produced on the basis of MFC or particle 
 chipboard. The screen is finished with a fabric cover. The 
choice of Blazer Lite fabrics from the CAMIRA sampler 
(ordinary substances used for ZH screens are not suitable 
for technological reasons – the fabric does not stick to the 
carrier).

Options
Depending on requirements the screens can be attached to 
desktops using holders, or they can be free standing.

Attachment
Screens above the desktop and between two desks 
(type MD) – depending on requirements the screens can 
be attached to desktops using universal holders.

Freestanding screens (type V) – for installation of this 
type of screen it is always necessary to use two stabilisa-
tion feet (the screen is clamped in the foot and locked in 
place with M6 screws).

Dimensions
The dimensions of the screens have are set in relation to 
the dimensions of desktops and the client’s requirements. 
The limit dimensions (width x height) are 2000 x 500 for MD 
screens and 700 x 1750 for V screens.

Screen fabrics 
BLAZER LITE
100% Virgin Wool
nonmetalic dye stuffs
weight: 355 g/m2 ±5 %
Test ignitability  EN 13501-1

BOMBAY
100% polyester
weight: 350 g/m2 
Test Martindale < 100 000 ot.
Test ignitability  B55852 PART1

Colours as per the sampler 

GZ (fabrics produced in China) are not suitable for this type 
of screens.

Note
When ordering screens the order must include a detailed 
specification of the requirement in terms of the sample item 
– precise dimensions, material finish of surface, colour of 
frame, whether it should have a holder or not.

Sample item numbers relate to different production quanti-
ties (significant differences in quantity of fabric used, and 
therefore price): 
– last two digits 99: 1–4 pcs 
– last two digits 98: 5 pcs and over
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Paraván WF25

š

v

Rozměry min./max. [mm]

typ MD typ V typ D
š – šířka min. 400 – max. 2000 min. 400 – max. 800 min. 800 – max. 2000
v – výška min. 300 – max. 500 max. 1500 min. 300 – max. 800

Postup objednávání:
1.  Specifikace typu paravánu (MD, V), šířka×výška paravánu v milimetrech a přesná specifikace typu látky.

Název paravánového pole
Paraván WF25 typ V š=A×v=B×tl=25 (látka Bombay 01) 
např. Paraván WF25 V š=800×v=1220×tl=25 lišta (látka Bombay 01)
Paraván WF25 typ MD š=A×v=B×tl=25 (látka Bombay 01) 
např. Paraván WF25 MD š=1400×v=370×tl=25 (látka Bombay 01)

2.   V případě použití jiných látek než standardních, pozor na šíři látek, která nemusí odpovídat požadované šíři paravánů! 
V takovém případě je doporučeno předem zkonzultovat jiné vyhovující technické řešení, které však zároveň může zásadně 
ovlivnit výši kalkulace nákladů.

3.   Z důvodu použití správného typu držáku paravánu nutno uvést typ stolu a upřesnit požadavek na způsob uchycení para-
vánu do desky nebo ke konstrukci stolu. 

 Pro paravány vyšší než 400 mm je nutné použít vždy 3 držáky paravánů (kromě stolových systémů Alfa UP a Balance).
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Screen WF25

w

h

Dimensions min./max. [mm]

type MD type V type D
w – width min. 400 – max. 2000 min. 400 – max. 800 min. 800 – max. 2000
h – height min. 300 – max. 500 max. 1500 min. 300 – max. 800

Ordering:
1.  Specification of screen type (MD, V), width and height of screen in millimetres, precise specification type of fabric.

Screen field description
Screen WF25 type V w=A×h=B×th=25 (fabrics Bombay 01) 
for example Screen WF25 V w=800×h=1220×th=25 (fabrics Bombay 01)
Screen WF25 type MD w=A×h=B×th=25 (fabrics Bombay 01) 
for example Screen WF25 MD w=1400×h=370×th=25 (fabrics Bombay 01)

2.   In the event of using a non-standard fabric please pay attention to the fabric width which might not correspond to the 
width requirements of the screen. It is advisable to consult such request in advance and agree on a suitable technical 
solution, which might, however, have a significant impact on the cost calculations. 

3.   In order to ensure the correct holder is supplied it is necessary to specify the type of desk and required  fixing  method to 
desktop or desk frame.

  For screens higher than 400 mm, it is necessary to always use 3 screen holders (except Alfa UP and Balance systems).
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Vzorové položky paravánových polí | Sample Items of Screens

Paravan WF25 MD | Screen WF25 MD

BOMBAY art. 26 BLAZER LITE LTH70 Solace

šířka | width (mm) výška | height (mm) < 5 ks | < 5 pcs ≥ 5 ks | ≥ 5 pcs < 5 ks | < 5 pcs ≥ 5 ks | ≥ 5 pcs

840 370 725002699 725002698 725007099 725007098

1040 725012699 725012698 725017099 725017098

1240 725022699 725022698 725027099 725027098

840 500 725032699 725032698 725037099 725037098

1040 725042699 725042698 725047099 725047098

1240 725052699 725052698 725057099 725057098

1400 370 725062699 725062698 725067099 725067098

1600 725072699 725072698 725077099 725077098

1800 725082699 725082698 725087099 725087098

1400 500 725092699 725092698 725097099 725097098

1600 725102699 725102698 725107099 725107098

1800 725112699 725112698 725117099 725117098

Paravan WF25 V | Screen WF25 V

BOMBAY art. 26 BLAZER LITE LTH70 Solace

šířka | width (mm) výška | height (mm) < 5 ks | < 5 pcs > 5 ks | > 5 pcs < 5 ks | < 5 pcs > 5 ks | > 5 pcs

800 1090 725162699 725162698 725167099 725167098

700 725172699 725172698 725177099 725177098

800 1220 725182699 725182698 725187099 725187098

700 725192699 725192698 725197099 725197098
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Vzorové položky paravánových polí | Sample Items of Screens

Paraván WF25 samosvorný (deska tl. 18 mm) | Screen WF25 self-locking (table top thickness 18 mm)

BOMBAY art. 26 BLAZER LITE LTH70 Solace

šířka | width (mm) výška | height (mm) < 5 ks | < 5 pcs ≥ 5 ks | ≥ 5 pcs < 5 ks | < 5 pcs ≥ 5 ks | ≥ 5 pcs

941 513 725202699 725202698 725207099 725207098

Uvedený vzorový paraván v=370 mm (352 mm nad desku) je určen pro hloubku stolu 800 mm.
The illustrated model screen h = 370 mm (352 mm above table top) is designed for a table depth of 800 mm.
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Příslušenství

Držák paravánu H UN (s trnem) jednostranný Paravan 
ZH2-MD (vč. příbalu) 
Bracket upper of screen (with pin) single multi-purpose 
Screen ZH2-MD (incl. assembly set)

RAL9022 190003010
RAL9010 190003027
RAL9004 190003039

Držák paravánu WF25 (BALANCE DUO) (vč. příbalu)  
Screen bracket WF25 (BALANCE DUO) (incl. assembly set)

RAL9022 509983810
RAL9010 509983827
RAL9004 509983839

Držák paravánu H spoj. M 0-100 (bez nástavce, vč. příbalu) 
Bracket for screen double-sided M 0-100 (no rod extension, 
(incl. assembly set)

RAL9022 501290010
RAL9010 501290027
RAL9004 501290039

Držák paravánu S UN Horizont/Arkus jednostranný 
pro paraván D a DZ (vč. příbalu) 
Screen holder S UN Horizont/Arkus one side for screen D 
and DZ (incl. assembly set)

RAL9022 190004010
RAL9010 190004027
RAL9007 190004015
RAL9004 190004039

Noha stabilizační univerzální paraván V (vč. příbalu) 
Stabilising foot universal screen V (incl. assembly set)

RAL9022 190009610
RAL9010 190009627
RAL9004 190009639

Držák paravánu WF25 (ALFA UP DUO) (vč. příbalu)
Screen bracket WF25 (ALFA UP DUO) (incl. assembly set) 

RAL9022 509980510
RAL9010 509980527
RAL9004 509980539

Poznámka:
 – pro paravány do max. výšky 500 mm

Note:
 – for screens up to max. height 500 mm
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Accessories

Podstavec K (25) – lakovaný 
Base K (25) 

barva – colour code
RAL9022 509984410
RAL9010 509984427
RAL9004 509984439

Podstavec 25 ovál (25) – lakovaný 
Base (25) oval

barva – colour code
RAL9022 509984510
RAL9010 509984527
RAL9004 509984539

Držák na tužky závěsný WF25 
Pen holder – hanging WF25 RAL9010

barva – colour code
RAL9010 005405227

Zásobník na papír závěsný WF25 (s papírem)  
Memo holder – hanging WF25 (with paper)

barva – colour code
RAL9010 005405027

Zásobník na papír závěsný WF25 (bez papíru)  
Memo holder – hanging WF25 (without paper)

barva – colour code
RAL9010 005405127

Box závěsný WF25  
Box – hanging WF25

barva – colour code
RAL9010 005405327

maximální zatížení 2 kg
maximum load 2 kg
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Box závěsný ALFA UP WF25 
Box – hanging ALFA UP WF25

RAL9004 005405839
RAL9010 005405827
RAL9022 005405810

Poznámka:
 – výroba Ahrend

Note:
 – produced by Ahrend

Držák na tužky závěsný ALFA UP WF25 
Pen holder – hanging ALFA UP WF25

RAL9004 005405739
RAL9010 005405727
RAL9022 005405710

Poznámka:
 – výroba Ahrend

Note:
 – produced by Ahrend

Zásobník na papír závěsný ALFA UP WF25 (s papírem) 
Memo holder – hanging ALFA UP WF25 (with paper) 

RAL9004 005405539
RAL9010 005405527
RAL9022 005405510

Poznámka:
 – výroba Ahrend

Note:
 – produced by Ahrend

Zásobník na papír závěsný ALFA UP WF25 (bez papíru) 
Memo holder – hanging ALFA UP WF25 (without paper) 

RAL9004 005405639
RAL9010 005405627
RAL9022 005405610

Poznámka:
 – výroba Ahrend

Note:
 – produced by Ahrend

Příslušenství | Accessories
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Poznámka: Vyobrazení skenovaných vzorků látek nejsou barevně přesná. Před objednáním si vždy vyžádejte skutečný vzorek látky.

Note: Depicted fabric samples are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

(Bombay 25 – art. 01)

(Bombay 57 – art. 06)

(Bombay 99 – art. 11)

(Bombay 38 – art. 16)

(Bombay 04 – art. 21)

(Bombay 84 – art. 26)

(Bombay 15 – art. 02)

(Bombay 48 – art. 07)

(Bombay 69 – art. 12)

(Bombay 01 – art. 17)

(Bombay 34 – art. 22)

(Bombay 26 – art. 27)

(Bombay 14 – art. 03)

(Bombay 74 – art. 08)

(Bombay 39 – art. 13)

(Bombay 02 – art. 18)

(Bombay 63 – art. 23)

(Bombay 24 – art. 04)

(Bombay 56 – art. 09)

(Bombay 33 – art. 14)

(Bombay 64 – art. 19)

(Bombay 89 – art. 24)

(Bombay 06 – art. 05)

(Bombay 79 – art. 10)

(Bombay 36 – art. 15)

(Bombay 37 – art. 20)

(Bombay 73 – art. 25)

Vzorník látek BOMBAY  |  BOMBAY fabric samples
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Poznámka: Vyobrazení skenovaných vzorků látek nejsou barevně přesná. Před objednáním si vždy vyžádejte skutečný vzorek látky.

Note: Depicted fabric samples are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

Daydream LTH46

Tender LTH53

Verity LTH57

Love LTH47

Angel LTH49

Devoted LTH58

Aspire LTH52

Praise LTH54

Bliss LTH48

Hope LTH50

Buddah LTH56

Worship LTH59

Graceful LTH51

Happy LTH55

Shelter LTH60

Vzorník látek BLAZER LITE  |  BLAZER LITE fabric samples
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Poznámka: Vyobrazení skenovaných vzorků látek nejsou barevně přesná. Před objednáním si vždy vyžádejte skutečný vzorek látky.

Note: Depicted fabric samples are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

Pillow LTH43

Balance LTH41

Wish LTH67

Hush LTH42

Harmony LTH63

Dainty LTH64

Mood LTH44

True LTH61

Pastel LTH65

Pamper LTH66

Retreat LTH39

Faith LTH68

Haven LTH40

Cuddle LTH62

Solace LTH70

Freedom LTH69

Vzorník látek BLAZER LITE  |  BLAZER LITE fabric samples


