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K A N C E L Á Ř S KÝ  SYST É M



Od pracovního stolu 
po benchová pracoviště 
a vše mezi
Minimalistická řada kancelářských a konferenčních stolů 

s elegantním podnožím a levitující pracovní deskou přináší 

do prostoru vizuální otevřenost. Konfi gurace podnoží poskytuje 

maximální svobodu nohou a díky široké nabídce rozměrů 

a tvarů pracovních desek můžete vytvořit skutečně 

multifunkční řadu stolů.

No.1
SINGLE – DUO – BENCH -  MANAGER – CLUB DESK -  CONFERENCE -  LIBRARY
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Vlastnosti
•  čtyřnohý pracovní a konferenční stůl 

s elegantním ocelovým podnožím

•  pracovní i konferenční stoly se stejným vzhledem a dojmem

•  maximální prostor pro nohy

•  výšková stavitelnost se snadným ovládáním

•  čistý design s levitující pracovní deskou

•  stabilita díky důmyslné konstrukci

•  snadno demontovatelné k následnému třídění materiálů 

pro opětovné použití



Varianty
• standardní pracoviště

• duo pracoviště

• library stůl

• konferenční stoly

• možnost prodlužovat stoly na řadová, tzv. bench pracoviště

• různé tvary desek s výřezy, i možnost posuvné desky

• výšková stavitelnost sit-sit na šroub

• bohaté příslušenství a nabídka doplňků

Single

Single výškově stavitelný Duo výškově stavitelný

Sigle s posuvnou deskou Duo s posuvnými deskami

Pravoúhlý Library

Barel Kruh

Duo (2 desky s mezerou)

Duo (2 desky bez mezery) Duo (1 deska)

No.1
Pracovní stoly Konferenční stoly
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Možnosti
•  tvarová rozmanitost pracovních desek

•  široká nabídka rozměrů desek stolu 

a možnost posuvné desky 

hloubka: 600, 700, 800 / 1000, 1200, 1400, 1600 mm 

délka: 1200, 1400, 1600, 1800 / 2000, 2200, 2400 mm

•  fi xní výška stolu 735 mm

•  výšková stavitelnost sit-sit 620 - 800 mm

•  mezera mezi podnožím a deskou stolu vytváří iluze 

levitující desky

•  snadná montáž

•  barevnost podnoží – černá, šedá, bílá

•  dekory pracovních desek – bílá, šedá, 

divoká hruška, buk, dub Vicenza
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Barevnost podnoží Dekory pracovních desek

bílá

šedá

buk

divoká hruška

dub vicenza

RAL9010

RAL9022

RAL9004



No.1



Design: Peter de Boer
Peter de Boer (1952) navštěvoval střední školu technickou (MTS), 

studoval strojírenství na vyšší technické úrovni (HTS) a průmyslový 

design na Rietveld Academy. Krátce pracoval jako nezávislý designér 

a v roce 1980 nastoupil jako produktový designér do společnosti 

Gispen. Peter de Boer navrhl velké množství produktů pro Gispen, 

zahrnující židle, stolové systémů a produktových řad, lampy, 

skříně a kancelářské koncepty. Známé ikony, na kterých pracoval 

samostatně nebo společně s dalšími designéry jsou Meta, Next, STyle, 

Octa, TM a TM-Duo, Work, CubiC en Ellen Lounge.

Certifi káty
• CSN EN 527

• ISO 14001

• FSC

• FISP

„Je zajímavé sledovat proces 
od požadavků zákazníků k náčrtkům, 
přípravě prototypů a nakonec 
průmyslové výrobě.“
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