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Úvod

FORUM je čtyřnohý rámový konferenční stůl vhodný do 
jednacích a zasedacích místností. Jeho výhodou je osobitý 
vzhled a použité konstrukční materiály.

Podnoží
Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice 
a podélné nosníky. Bočnice je zhotovena z masivního jasa-
nového dřeva se zapuštěnými ocelovými konstrukčními 
prvky, umožňujícími tuhé spojení s podélnými nosníky.

Hlavním prvkem svařované konstrukce nosníků je ocelový 
profil 60x30x2 mm. Kovové části podnoží jsou povrchově 
upraveny kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou 
v odstínu RAL9010 (bílá), která zaručuje vysokou odolnost 
proti všem druhům opotřebení v běžném kancelářském 
provozu.

Výška stolu: 
740 mm. 
Minimální rozměry stolu: 
1000 x 1000 mm (šířka x délka) 
Maximální rozměry stolu: 
1400 x 3000 mm (šířka x délka) – standard LTD 
1300 x 3000 mm (šířka x délka) – Topmatt

Stolové desky
Stolové desky v základním provedení jsou vyrobeny z lami-
nované dřevotřískové desky o tloušťce 25 mm s 2mm plas-
tovou hranou v dezénech:

W980 ST15 Bílá (standard LTD)
U999 ST9 Black (Topmatt)
U727 ST9 Stone Grey (Topmatt)

Laminát PerfectSense Topmatt je charakteristický svou 
vysokou odolností proti oděru, nárazu a poškrábání a je 
ideální pro horizontální plochy, které jsou vystaveny vyso-
kému namáhání. Mimořádně matný povrch je na dotek 
sametově teplý a vyznačuje se také velmi dobrou odolností 
proti otiskům prstů.
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Introduction

FORUM is a four-legged framed conference table suitable 
for meeting and conference rooms. It benefits from a dis-
tinctive appearance and the clever use of materials in its 
construction.

Base
The basic elements of the base are the side pieces and 
lengthways supports. The side piece is made from solid 
ash with recessed metal construction elements enabling the 
firm connection with the lengthways supports.

The welded support structure is made from 
60 x 30 x 2 mm steel profile. The metal parts of the frame 
are finished with a high-quality epoxy-polyester powder 
coating in colour RAL9010 (white), which ensures durability 
when subject to standard office wear and tear. 

Table height: 
740 mm 
Minimum table dimensions: 
1000 x 1000 mm (width x length) 
Maximum table dimensions: 
1400 x 3000 mm (width x length) –  standard MFC 
1300 x 3000 mm (width x length) – Topmatt

Table tops 
The standard table tops are made from laminated 25 mm 
thick chipboard with 2 mm plastic edges in following  
finishes:

W980 ST15 White (standard MFC)
U999 ST9 Black (Topmatt)
U727 ST9 Stone Grey (Topmatt)

Laminate PerfectSense Topmatt is characterised by its high 
scratch resistance. The super-matt, warm and velvety tex-
ture with anti-fingerprint effect can be used for horizontal 
surfaces subjected to high levels of stress.

desktop

beam leg
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Stůl konferenční FORUM 1400x1400
Table conference FORUM 1400x1400 

LTD – MFC 
Bílá – white

RAL9010 043800070

Stůl konferenční FORUM 1000x2000
Table conference FORUM 1000x2000

LTD – MFC 
Bílá – white

LTD – MFC 
Black

LTD – MFC 
Stone Grey

RAL9010 043800570 043800596 043800599

Stůl konferenční FORUM 1200x2400
Table conference FORUM 1200x2400

LTD – MFC 
Bílá – white

LTD – MFC 
Black

LTD – MFC 
Stone Grey

RAL9010 043801070 043801096 043801099

Stůl konferenční FORUM 1200x3000
Table conference FORUM 1200x3000

LTD – MFC 
Bílá – white

LTD – MFC 
Black

LTD – MFC 
Stone Grey

RAL9010 043801570 043801596 043801599
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