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Úvod

TOGETHER je rámový konferenční stůl vhodný do jedna-
cích a zasedacích místností. Jeho výhodou je dlouhá život-
nost a použité materiály nezatěžující životní prostředí.

Podnoží
Základními stavebními komponenty podnoží jsou nohy (dle 
typu stolu krajní, středové a centrální) a podélné nosníky.

Noha (krajní, středová) je složena ze dvou prvků – ze svařo-
vaného nerezového podstavce (2 ramena ve tvaru V) a sva-
řované ocelové konstrukce tvaru T s konstrukčními prvky 
umožňujícími tuhé spojení s podélnými nosníky (pomocí 
metrických šroubů). Noha centrální je rovněž složena 
ze dvou prvků – ze svařovaného nerezového podstavce 
(4 ramena) a svařované ocelové konstrukce tvaru X sloužící 
k přichycení stolové desky.

Nosník je tvořen ocelovým profilem 50 x 25 x 2 mm. 
Ocelové části podnoží jsou povrchově upraveny kvalitní 
epoxy-polyesterovou práškovou barvou v odstínu RAL9004 
(černá), která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům 
opotřebení v běžném kancelářském provozu.

Výška stolu:  744 mm (deska stolu tl. 18 mm) 
751 mm (deska stolu tl. 25 mm)

Minimální rozměry stolu: 800 x 800 mm (šířka x délka) 
Maximální rozměry stolu:  
1300 x 2000 mm 
(šířka x délka – 1x deska stolu, 2x noha krajní) 
1300 x 4000 mm  
(šířka x délka – 2x deska stolu, 2x noha krajní, 1x noha 
střední)

Stolové desky
Stolové desky v základním provedení jsou vyrobeny z lami-
nované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm s 2mm 
plastovou hranou ve standardních dezénech U1188 (7051) 
Šedá, 6861 (358) Buk, 8999 (R5413) Divoká hruška 
a W980 ST15 Bílá; v provedení Topmatt desky tloušťky 
25 mm v dezénech U999 ST9 Black a U727 ST9 Stone 
Grey.

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.

stolová deska

noha krajní nosník noha centrální podložka srovnávací noha krajní
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Introduction

TOGETHER is a frame-based conference table ideal for 
meeting rooms. It benefits from a highly durable design and 
makes use of environmentally sustainable materials.

Base
The base comprises the legs, which for this table can be at 
each end, middle or central, and the longitudinal supports. 

The leg (end or middle) is made from two sub-compo-
nents – a welded stainless steel base (V shaped) and 
a welded steel T-shaped component with fixings (screws) 
enabling firm attachment to the longitudinal supports. 
A central leg is also made from two components – 
a welded stainless steel base (4 arms) and a welded 
X-shape steel construction for attachment to the table top. 

The supports are made from 50 x 25 x 2 mm section steel 
profile. The steel parts of the base are treated with a high 
quality epoxy-polyester powder coating in colour RAL9004 
(black), which provides a protective coating against stand-
ard office wear and tear. 

Table height:  744 mm (table top thickness 18 mm) 
751 mm (table top thickness 25 mm)

Minimum table dimensions:  
800 x 800 mm (width x length) 
Maximum table dimensions:  
1300 x 2000 mm 
(width x length – 1x table top, 2x end leg) 
1300 x 4000 mm  
(width x length – 2x table top, 2x end leg, 1x middle leg)

Table tops 

The standard table tops are made from 18 mm thick lami-
nated chipboard with 2 mm plastic edges in standard 
finish U1188 (7051) Grey, 6861 (358) Beech, 8999 (R5413) 
Wild pear and W980 ST15 White; finish W980 ST15 white 
(standard MFC); in Topmatt 25 mm thickness in finishes 
U999 ST9 Black and U727 ST9 Stone Grey.

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.

table top

end leg worksurface support central leg levelling pad end leg
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Stoly

Stůl konferenční TOGETHER 1000 x 2000
Table conference TOGETHER 1000 x 2000

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD18 – MFC18 
Šedá – grey

LTD18 – MFC18 
Buk – beech

LTD18 – MFC18 
Divoká hruška – wild pear

LTD18 – MFC18 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033810096 033810099 033810145 033810150 033810152 033810170

Stůl konferenční TOGETHER 1200 x 2400
Table conference TOGETHER 1200 x 2400

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD18 – MFC18 
Šedá – grey

LTD18 – MFC18 
Buk – beech

LTD18 – MFC18 
Divoká hruška – wild pear

LTD18 – MFC18 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033810596 033810599 033810645 033810650 033810652 033810670

Stůl konferenční TOGETHER 1200 x 3200
Table conference TOGETHER 1200 x 3200

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD18 – MFC18 
Šedá – grey

LTD18 – MFC18 
Buk – beech

LTD18 – MFC18 
Divoká hruška – wild pear

LTD18 – MFC18 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033811096 033811099 033811145 033811150 033811152 033811170
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Tables

Stůl konferenční TOGETHER deska kruhová d=800
Table conference TOGETHER top circular d=800

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD18 – MFC18 
Šedá – grey

LTD18 – MFC18 
Buk – beech

LTD18 – MFC18 
Divoká hruška – wild pear

LTD18 – MFC18 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033812096 033812099 033812145 033812150 033812152 033812170

Stůl konferenční TOGETHER deska kruhová d=1000
Table conference TOGETHER top circular d=1000

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD18 – MFC18 
Šedá – grey

LTD18 – MFC18 
Buk – beech

LTD18 – MFC18 
Divoká hruška – wild pear

LTD18 – MFC18 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033812596 033812599 033812645 033812650 033812652 033812670

Stůl konferenční TOGETHER 1200 x 3800
Table conference TOGETHER 1200 x 3800

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD18 – MFC18 
Šedá – grey

LTD18 – MFC18 
Buk – beech

LTD18 – MFC18 
Divoká hruška – wild pear

LTD18 – MFC18 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033811596 033811599 033811645 033811650 033811652 033811670
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Stoly  |  Tables

Stůl konferenční TOGETHER barrel 1300 x 3000
Table conference TOGETHER barrel 1300 x 3000

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD18 – MFC18 
Šedá – grey

LTD18 – MFC18 
Buk – beech

LTD18 – MFC18 
Divoká hruška – wild pear

LTD18 – MFC18 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033813096 033813099 033813145 033813150 033813152 033813170

Stůl konferenční skládací TOGETHER Barel 1200x2400
Table conference folding TOGETHER Barrel 1200x2400

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD25 – MFC25 
Šedá – grey

LTD25 – MFC25 
Buk – beech

LTD25 – MFC25 
Divoká hruška – wild pear

LTD25 – MFC25 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033815196 033815199 033815145 033815150 033815152 033815170

Poznámka:
Desky stolu lze použít pouze v tloušťce 25 mm. 
Minimální rozměry stolu: 1050 x 2200 mm (šířka x délka)
Maximální rozměry stolu: 1200 x 2400 mm (šířka x délka)

Note:
Desktops can be produced only in thickness 25 mm.
Minimum table dimensions: 1050 x 2200 mm (width x length)
Maximum table dimensions: 1200 x 2400 mm (width x length)

Stůl konferenční skládací TOGETHER 1200x2400
Table conference folding TOGETHER 1200x2400

LTD25 – MFC25 
Černá – black

LTD25 – MFC25 
Stone Grey

LTD25 – MFC25 
Šedá – grey

LTD25 – MFC25 
Buk – beech

LTD25 – MFC25 
Divoká hruška – wild pear

LTD25 – MFC25 
Bílá – white

Nerez+RAL9004 
Stainless+RAL9004 033815096 033815099 033815045 033815050 033815052 033815070

Poznámka:
Desky stolu lze použít pouze v tloušťce 25 mm. 
Minimální rozměry stolu: 750 x 2200 mm (šířka x délka)
Maximální rozměry stolu: 1200 x 2400 mm (šířka x délka)

Note:
Desktops can be produced only in thickness 25 mm.
Minimum table dimensions: 750 x 2200 mm (width x length)
Maximum table dimensions: 1200 x 2400 mm (width x length)


