LINIE VAŠEHO ÚSPĚCHU
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LINIE VAŠEHO ÚSPĚCHU
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Přehledné a rychlé řešení, které uspokojí
vaše požadavky.
Univerzální kancelářský systém
s nekonečnými možnostmi pro vaši
individuální práci a podnikání.
Moderní materiály, ekologické
zpracování a ergonomie pracoviště.
Na korunu přesně vyladěné spojení
ceny a kvality.
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ALFA

300

PĚT HLAVNÍCH
DŮVODŮ,
PROČ ZVOLIT
PRO VAŠI
KANCELÁŘ
SYSTÉM ALFA

ALFA

400

ALFA

500

ALFA

600

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
kancelářský nábytek v ČR
UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ, které uspokojí
jakýkoliv individuální požadavek
CENOVÁ DOSTUPNOST
více než 30 LET ZKUŠENOSTÍ
s vlastní výrobou
MILIONY spokojených zákazníků
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LINIE DOBRÉ CENY

Diskrétní pracoviště se zákrytem nohou
Stabilní a pevný stůl za nejlepší cenu
Elegantní eloxované nohy v kombinaci
s dřevěnými plochami
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Pracovní desky
Pracovní desky jsou z kvalitního
LTD o tloušťce 25 mm a jsou
ukončeny ABS hranami 2 mm
ve stejném dekoru jako deska.
Hrany uzavírají a chrání desku
před poškozením. U vybraných
dezénů jsou hrany laserové.

Barevné provedení pracovních desek

Divoká hruška

Buk

Třešeň

Ořech

Barevné provedení
podnoží

Eloxovaný hliník
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Podnoží
Profil nohy ALFA 100 je patentově
chráněn v rámci EU. Povrchově je
upraven eloxovánáním. Eloxování
(anodická oxidace) je špičková
technologie povrchové úpravy
hliníku, která spočívá v řízeném
procesu galvanické oxidace na
upravovaném povrchu. Tento proces
na povrchu vytvoří ochrannou vrstvu
oxidu hliníku, která povrchu dodává
mimořádnou odolnost a semišově
matný vzhled. V interiérech se
používá k docílení nádechu luxusu,
např. nábytkové úchytky, osvětlení,
rámy dveří, oken a další drobné
doplňky.
Standardní výška stolu je 735 mm.
Podnoží je vybaveno rektifikací
v rozsahu 15 mm pro vyrovnání
nerovnosti podlahy.

proč si koupit stůl Alfa 100?
Cena

Nejlepší poměr cena vs. výkon.

Design

Jedinečný eloxovaný profil v kombinaci
s dřevěnými plochami dělá z Alfy 100
designový kus.

Konstrukce
Vladimír Borovička,
ředitel dealerského prodeje

Výjimečnost našeho profilu není jen
v designu, ale i v technických parametrech
tohoto stolu. Díky němu je Alfa 100
nejstabilnější stůl s dřevěným podnožím.
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přehled stolových desek
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Přehled přísedových desek

PřísedovÉ desky pro použití ke stolům
s paravánem
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Všechny uvedené rozměry jsou v milimetrech.

Přísedy
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1
Nejvýhodnější cena
na trhu

Možnost vyrovnání
nerovností podlahy
v rozsahu až 1,5 cm

6 let záruka na všechny
naše výrobky

2 minuty
Díky designovému
profilu je Alfa 100
nejpevnějším stolem
na trhu

Snadná a rychlá
montáž, návody a videa
na webu a YouTube

Možnosti kabelového
managementu

Montáž

produktové video

Na www.interier-ricany.cz najdete:
názorný montážní návod
instruktážní montážní video

Na www.interier-ricany.cz
či na našem YouTube kanálu
9

10

LINIE ÚSPĚCHU

Nadstandardně stabilní podnoží do kříže
Ocelová konstrukce v moderním stylu
Skvělý poměr cena – výkon
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Pracovní desky
Pracovní desky jsou z kvalitního LTD
o tloušťce 25 mm. U vybraných dezénů
jsou hrany laserové.

Barevné provedení pracovních desek

Bílá

Divoká hruška

Třešeň

Buk

Ořech

Barevné provedení podnoží

RAL9010 bílá

RAL9022
šedostříbrná

Standardní noha s možností
rektifikace 740–755 mm
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Výškově stavitelná noha s krytem
rozmezí 740–880 mm

Pracoviště na míru
Nabízíme škálu standardních rozměrů
a tvarů pracovních desek, díky nimž
si vytvoříte pracoviště na míru. Pokud
si nevyberete ve standardní produkci,
nabízíme možnost výroby jakéhokoli
tvaru desky v rozměrech 1200 x 2200
a 1200 x 2400 mm.

Podnoží
Čtyřnohé podnoží s ocelovou konstrukcí
do kříže tvoří bočnice ze svařenců dvou
nohou čtvercového průřezu 50 x 50 mm
s profilem ve tvaru „řídítek“. Bočnice jsou
spojeny ocelovými profily, které desku
podpírají a přináší tuhost stolu.
Na objednávku lze dodat i výškově
stavitelné podnoží s krytem nohou.
Výšková stavitelnost je v rozmezí
740–880 mm. Povrchová úprava kovových
částí je provedena epoxy-polyesterovou
práškovou barvou, která zaručuje vysokou
odolnost proti všem druhům poškození
obvyklých v kancelářském provozu.
Standardní výška stolu je 742 mm.
Nohy ALFA 200 jsou vybaveny rektifikací
v rozsahu 15 mm pro vyrovnání
nerovnosti podlahy.

proč si koupit stůl Alfa 200?
Cena

Tímto stolem vybavíte domácí kancelář,
call centrum, ale i zasedací či školicí
místnost za bezkonkurenční cenu.

Design

Tradiční čtyřnohý stolový systém jsme
v Interieru Říčany vylepšili o jedinečné
robustní nohy 50 x 50 mm.
Radka Maršíčková,
vedoucí expedice

Konstrukce

Ocelová konstrukce do kříže spojená
ocelovými profily slouží také jako výztuha
desky. Jedná se o jedinečnou konstrukci
na českém trhu.
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přehled stolových desek
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PřísedovÉ desky
pro použití
ke stolům
s paravánem

Přehled přísedových desek
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Všechny uvedené rozměry jsou v milimetrech.

Přísedy
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1
Nejvýhodnější cena
na trhu

Výškově stavitelná
noha

6 let záruka na všechny
naše výrobky

Nejstabilnější
konstrukce

Snadná a rychlá
montáž, návody a videa
na webu a YouTube

Kabelový
management

Montáž

produktové video

Na www.interier-ricany.cz najdete:
názorný montážní návod
instruktážní montážní video

Na www.interier-ricany.cz
či na našem YouTube kanálu
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český stůl se světovým designem
pevná mostní konstrukce s nosníky
pracovní i jednací varianta
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Linie pro váš business
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Pracovní desky
Pracovní desky jsou z kvalitního LTD
o tloušťce 25 mm od certifikovaných
dodavatelů v unikátních dekorech
ukončeny ABS hranami 2 mm ve
stejném dekoru jako deska.
U vybraných dezénů jsou hrany
laserové.

Pracoviště na míru
Barevné provedení pracovních desek

Divoká hruška

Bílá

Třešeň

Barevné provedení
podnoží

RAL9022
šedostříbrná
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Buk

Nabízíme škálu standardních rozměrů
a tvarů pracovních desek, díky nimž
si vytvoříte pracoviště na míru. Pokud
si nevyberete ve standardní produkci,
nabízíme možnost výroby jakéhokoli
tvaru desky v rozměrech 1200 x 2200
a 1200 x 2400 mm.

Ořech

Podnoží
Kovové podnoží je založeno na principu
nosného mostu, který je základním
prvkem stability. Je zkonstruováno
z ocelových a hliníkových profilů.
Povrchová úprava kovových částí
je provedena epoxy-polyesterovou
práškovou barvou, která zaručuje
vysokou odolnost proti všem druhům
poškození, obvyklých v kancelářském
provozu. Standardní výška stolu je
742 mm. Nohy ALFA 300 jsou vybaveny
rektifikací v rozmezí 15 mm pro
vyrovnání nerovnosti podlahy.

proč si koupit stůl Alfa 300?
Cena

Manažerský stůl s nadstandardním
designem.

Design

Alfa 300 má nadčasový design. Do
kanceláře vnáší lehkost i stabilitu.

Konstrukce
Petr Svojanovský,
projektový manažer

Kovové podnoží je založeno na principu
nosného mostu, který je základním
prvkem stability.
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přehled stolových desek
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PřísedovÉ desky
pro použití
ke stolům
s paravánem

Přehled přísedových desek
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Všechny uvedené rozměry jsou v milimetrech.

Přísedy

450

450

6
Možnost uchycení
zákrytu nohou
a paravanu

Výškově stavitelná
noha

6 let záruka na všechny
naše výrobky

Manažerské řešení

Mostová konstrukce
= vyšší standard

Kabelový
management

Montáž

produktové video

Na www.interier-ricany.cz najdete:
názorný montážní návod
instruktážní montážní video

Na www.interier-ricany.cz
či na našem YouTube kanálu
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bohatá nabídka
návaznost na kancelářské stoly
možnost integrované elektrifikace
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konferenční stoly
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Barevné provedení pracovních desek

Pracovní desky
Divoká hruška

Bílá

Třešeň

Buk

Ořech

řešení na míru

Barevné provedení podnoží

RAL9022
šedostříbrná
ALFA 400, 420, 450

RAL9010
bílá
ALFA 400, 420

Pracovní desky jsou z kvalitního LTD
o tloušťce 25 mm od certifikovaných
dodavatelů v unikátních dekorech
ukončeny ABS hranami 2 mm ve stejném
dekoru jako deska. U vybraných dezénů
jsou hrany laserové.

Nabízíme škálu standardních rozměrů
a tvarů pracovních desek, díky nimž si
vytvoříte pracoviště na míru.

Eloxovaný
hliník
ALFA 490

Podnoží

ALFA 400

Čtyřnohé podnoží ALFA 420 s ocelovou
konstrukcí do kříže tvoří bočnice ze svařenců
dvou nohou čtvercového průřezu 50 x 50 mm
s profilem ve tvaru „řídítek“. Bočnice jsou
spojeny ocelovým profilem, který desku nejen
podpírá, ale přináší i tuhost stolu.

ALFA 420

ALFA 450

ALFA 490
24

Centrální kruhové podnoží ALFA 400 je
nejběžnějším typem podnoží u konferenčních
stolů a skládá se z kruhové ocelové desky, na
níž je připevněna svislá noha. V horní části
je opatřena nosným křížem, který je přímou
podporou stolové desky. Celé podnoží je
spojeno ocelovou závitovou tyčí.

Kovové podnoží ALFA 450 je založeno na
principu nosného mostu, který je základním
prvkem stability. Je zkonstruováno z ocelových
a hliníkových profilů.
Podnoží stolů ALFA 490 je kombinací
dřevěných desek s elegantními hliníkovými
nohami, která zajišťuje pevnost a stabilitu
stolu. Díky tomu je ALFA 490 vhodným stolem
do velmi náročného prostředí. Hliníkové nohy
jsou povrchově upraveny eloxováním.

proč si koupit stůl Alfa 400?
Cena

Nejširší nabídka rozměrů a tvarů
s možností řešení na míru za skvělou cenu.

Design

Nakombinujte si desku s podnožím podle
vlastního uvážení a využijte možnosti
sjednotit vzhled vašich konferenčních
a kancelářských stolů.
Martin Borovička,
manažer dealerského prodeje

Konstrukce

Vyberte si z naší nabídky systémů
podnoží a vybavte si jednací místnost tím
nejpevnějším stolem.
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přehled stolových desek Alfa 400, 420, 450 a 490
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Pokud si nevyberete ve standardní produkci, nabízíme možnost výroby
jakéhokoli tvaru desky v rozměrech 1200 x 2200 a 1200 x 2400 mm.

Všechny uvedené rozměry jsou v milimetrech.

1000

1200

2000

Montáž
Na www.interier-ricany.cz najdete:
názorný montážní návod
instruktážní montážní video
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kvalita bez kompromisů
komfortní modulární úložný systém
interiér na míru a osobitý vzhled

28

úložné systémy
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Korpus a dveře skříní
Korpusy skříní jsou vyrobeny z jednoho barevného odstínu
LTD v unikátních dekorech o tloušťce 18 mm s ABS hranou,
záda skříní jsou ze stejného materiálu o tloušťce 8 mm.
Pevnost a stabilita jsou zaručeny kvalitním technickým
řešením. Dřevěné police jsou upevněny pomocí kovových
trnů, zamezujících jejich nežádoucímu vysunutí.
U výškového modulu 5M je jedna z polic pevná. Důležitou
vlastností dřevěných skříní je rektifikace 15 mm pro
vyrovnání nerovnosti podlahy.
V nabídce jsou kancelářské skříně se skleněnými
křídlovými dveřmi o tloušťce 6 mm, skříně s LTD
křídlovými dveřmi (tl. 18 mm) s ABS hranou, s úchytkami
a nacvakávacími závěsy dveří. Rozevření dveřních křídel
až do úhlu 110°. V programu jsou i skříně se žaluziovými
dveřmi nebo standardní otevřené skříně a rohové niky.
Barevné provedení

Bílá

Divoká hruška

Buk

Třešeň

Ořech

Kontejnery
Korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny
zLTD o tloušťce 18 mm v jednom barevném odstínu,
přičemž korpus je ohraněn ABS hranou 1 mm
a půda s čely zásuvek hranou o tloušťce 2 mm.
Korpusy standardních zásuvek jsou kovové,
povrchově upravené černou práškovou barvou,
vyjma osobní zásuvky (tzv. tužkaře), který je
plastový. Vnitřní vedení je kovové s valivým
uložením jednotlivých výsuvných elementů.

Vybavení kontejnerů
Kontejner je vybaven blokací, která zajišťuje otevření
vždy pouze jedné zásuvky a zablokování ostatních
proti otevření. Zámek je umístěn v čele horní zásuvky
a je centrální pro všechny zásuvky. Kontejnery
jsou osazeny nábytkovými plastovými kolečky.
Kovové dílce jsou povrchově upraveny kvalitní
práškovou barvou v odstínu RAL9004 (černá). Náš
nejprodávanější model je jeden tužkovní + tři zásuvky.
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proč si koupit úložný systém Alfa 500?
Komfortní modulární systém s neomezenými
možnostmi variant a rozměrů vám umožní
vytvořit interiér na míru a jednotlivé skříně
nakombinovat, jako byste si kancelář stavěli
z Lega.
Nejpevnější a nejstabilnější skříně v ČR
s kvalitním technickým řešením: systém
pevných polic a pohledová záda z 8 mm
LTD ve vyfrézované drážce.
Petr Rodanič,
vedoucí týmu expedice

Kontejnery mají centrální zámek, jsou
osazeny nábytkovými plastovými kolečky
a zásuvky jsou vybaveny blokací.
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Přehled skříní
Alfa 500 skříň
5M s křídlovými dveřmi LTD
šířka 400 a 800 x 470 x 1780
Alfa 500 skříň
3M s křídlovými dveřmi LTD
šířka 400 a 800 x 470 x 1063
Alfa 500 skříň
2M s křídlovými dveřmi LTD
šířka 400 a 800 x 470 x 735

Alfa 500 skříň
5M, žaluziová
šířka 800 x 450 x 1780
Alfa 500 skříň
3M, žaluziová
šířka 800 x 450 x 1063
Alfa 500 skříň
2M, žaluziová
šířka 800 x 450 x 735

Alfa 500 skříň
3M, rohová
450 x 450 x 1063
Alfa 500 skříň
2M, rohová
450 x 450 x 735
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Všechny uvedené rozměry jsou v milimetrech.

Alfa 500 skříň
3M, rohová, 450 x 450 x 1063 + 2M, rohová,
nástavec 450 x 450 x 717

Alfa 500 skříň
5M s křídlovými dveřmi, LTD, sklo
šířka 400 a 800 x 470 x 1780
Alfa 500 skříň
3M s křídlovými dveřmi, sklo
šířka 400 a 800 x 458 x 1063
Alfa 500 skříň
2M s křídlovými dveřmi, sklo
šířka 400 a 800 x 458 x 735

Alfa 500 skříň
5M nika
šířka 400 a 800 x 450 x 1780
Alfa 500 skříň
3M nika
šířka 400 a 800 x 450 x 1063
Alfa 500 skříň
2M nika
šířka 400 a 800 x 450 x 735

Přehled kontejnerů

Alfa 500 kontejner
se standardními úchytkami

Alfa 500 kontejner
s úchytkami exklusive

Alfa 500 kontejner
bez úchytek
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přehled úchytek
Standardní úchytka

Exkluzivní úchytky

Chrom

Eloxovaný hliník

RAL9010 bílá

Kartáčovaná nerez
Věšáková stěna 600 x 1200

MODULÁRNÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM
Modulární úložný systém doplňují kontejnery, věšáková
stěna, nástěnná police, stejně jako registrační vložka do
skříní, výsuvný rám, dělící příčky do zásuvek kontejnerů.
Pro skříně a kontejnery si můžete vybrat z několika typů
úchytek.
ALFA 500 police závěsná
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6

1
Cenová dostupnost

Možnost vyrovnání
nerovností podlahy
v rozsahu až 1,5 cm

6 let záruka na všechny
naše výrobky

Centrální zámek

Modulární
úložný systém

Modulární systém

Montáž

produktové video

Na www.interier-ricany.cz najdete:
názorný montážní návod
instruktážní montážní video

Na www.interier-ricany.cz
či na našem YouTube kanálu
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Soukromí uprostřed týmu
Pohoda a soustředění

36

linie soukromí
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Alfa 600 a 615 paraván
(délka x výška v mm)
800 x 800, 1200 x 370
1400 x 370, 1600 x 370
1800 x 370

Alfa 615 s hobrou
(zapichovací)

Alfa 600

paravÁny
Systém paravánů má vnitřně
ztužené hliníkové rámy o šířce
25 mm, povrchově upravené
práškovou barvou. Vnitřní
pole paravánu tvoří LTD deska
ebo hobra 18 mm, na kterou
je nalepena látka odpovídající
odolnosti proti ohni. Paravány
navazují na velikosti pracovních
desek a sestav. Jsou dodávány
včetně držáků pro připevnění
ke stolu. Paravány Alfa 615
s hobrou umožňují zapichování
poznámek na paraván.

51,4

24,6

LTD; hobra
látka
18

20

8

20

VZORNÍK LÁTEK LUCIA
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004 Martinique

005 Curacao

106 Calypso

009 Havana

027 Jamaica

038 Tequila

087 Lobster

088 Solano

093 Aruba

094 Slip

096 Apple

097 Bluebell

085 Reef

Uvolnění pracovní plochy
Jsou chvíle, kdy soustředění se na práci a soukromí potřebuje každý z nás. Paravány
ALFA 600 všechny tyto požadavky řeší. Jsou subtilní, lehké a dotvářejí optimální
pracovní prostředí. Zlepšují částečně i akustické podmínky a svými barvami doladí
interiér. Navíc látky paravánů ALFA 600 jsou odolné proti ohni podle evropských
norem BS EN 1021-1,2. Přichycení paravánů k desce stolu zvládnete za pár vteřin.
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zobrazení způsobu použití

Noha stabilizační univerzální
pro volně stojící paraván

Typ D
pod stolovou deskou
šířka max. 2 400
výška max. 1 000

Typ DZ od země
nad stolovou deskou
šířka max. 2 400
výška max. 1 600

spoj L

spoj T

52

25,5–

spoj X

400
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Typ V
volně stojící
šířka max. 1 600
výška max. 1 600

Všechny uvedené rozměry jsou v milimetrech.

Typ MD
nad stolovou deskou
šířka max. 2 400
výška max. 500

proč používat paravány Alfa 600 a 615
Nejlepší systém na trhu
Vysoce funkční: vytváří klid a soukromí
Univerzální: umožňuje mnohostranné využití (upevnění nad i pod deskou
stolu, od podlahy jako zákryt nohou i jako volně stojící dělicí prvek)
Kombinovatelný: možnost napojování do tvaru L, T a do kříže
Variabilní: dostupný ve všech základních rozměrech pracovních desek
Pevný: ztužené hliníkové rámy o šířce 25 mm
Akustický: zajišťuje optimální akustické podmínky; vhodné např. do call center
Dostupný v mnoha dezénech, které zlepšují estetiku interiéru
Závěsný systém umožňuje dotvořit si svůj osobní prostor
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dodání do
5 pracovních
dní
Alfa 630 paraván
(délka x výška v mm)
1200 x 300, 1400 x 300
1600 x 300, 1800 x 300

8 důvodů proč vyladit akustickou pohodu:
1. Odstraňte rozptylování způsobené hlukem
2. Zvyšte koncentraci
3. Zvyšte výkonnost zaměstnanců
4. Snižte stres
5. Zvyšte spokojenost
6. Ztište kancelářskou techniku
7. Vytvořte příjemnou atmosféru
8. Získejte soukromí při komunikaci

LTD
látka

boční pohled

boční pohled – trn
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VZORNÍK LÁTEK Bondai

002–4007

003–4011

004–4004

005–3012

006–3005

008–1008

013–7048

015–7008

016–6006

017–6071

021–6098

022–8078

023–8010

024–8033

Cenově optimální a akusticky kvalitní paravány řady Alfa 630 jsou
vyhledávaným řešením pro kancelářské interiéry. Přichycení paravánů ke
stolové desce je velmi jednoduché a rychlé. Po obvodu nemají hliníkový
rám, LTD deska je vložena do tzv. látkové kapsy, celý paravan je přichycen
ke spodní hraně stolové desky.
Alfa 630 představují linii dobré ceny s univerzálním použitím.
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detaily rozhodují
Když si představíte, kolik času denně strávíte
v kanceláři, pak je jasné, že právě detaily
rozhodují: uklizené kabely od počítače, papíry na
pracovním stole, srovnané tužky a sako na věšáku
od Jiřího Pelcla, jednoho z nejlepších českých
designérů.

Barevné provedení

RAL9022
šedostříbrná

RAL9010
bílá

Držák PC
univerzální

Použití svislého kabelového vedení
Kabelové
vedení plastové

Průchodka

Napojení svislého plastového kabelového vedení
na kabelový kanál 600 u stolu ALFA 300

Závaží pro kabelové
vedení plastové

Kabelový kanál 600
pro kancelářský stůl
ALFA 300
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Použití kabelového kanálu 600 u stolu ALFA 200

Kancelářské doplňky
Kolekce kancelářských doplňků novum zvýší nejen estetickou úroveň
pracoviště, ale zlepšuje i organizaci na pracovním stole.

Kalíšek velký Novum
k použití na stůl

Držák na zásobník
na papír NOVUM

Zásobník na papír
(s papírem) Novum
k použití na stůl

Trojbox Novum
k použití na stůl
Barevné provedení

RAL9022
šedostříbrná

Věšák
ALVA COLLECTION
s držákem deštníků

Věšák
ALVA collection

RAL9010
bílá

Malá police
Novum k zavěšení
na paraván

Stolní LED lampa
ALFA 1100

NOVÁ LED TECHNOLOGIE

Odpadkový koš
Novum

Stolní LED lampa ALFA 1100 přináší
novou technologii LED 4. generace na
váš pracovní stůl s úsporou energie
až 80%. Prostřednictvím dotykového
ovládacího panelu lze v pětistupňovém
rozpětí nastavit intenzitu světla a zvolit
mezi studeným, teplým a denním
světlem.
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On-line
poptávkový formulář

Bonusový
program Alfa

Portál pro partnery www.partner.interier-ricany.cz

www.interier-ricany.cz
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