SIMPLY CLEVER

Škoda Auto Slovensko

NÁBYTKOVÝ PROGRAM
Autorizovaný výrobca a dodávate

Pracovisko 1

Pracovisko 1
Pult informátora
- pracovisko slúži na privítanie a usmernenie zákazníkov - ako recepcia
- prívod káblov zo zeme do stola je možný cez stolovú nohu, rozvod káblov cez kábelkanál, ktorý je súčasou stolovej podnože, vývod káblov cez plát zabezpečuje
káblová prechodka
- súčasou pracoviska je konzola na uchytenie PC
- k pracovisku je možné doobjedna mobilný zásuvkový
kontajner CM, pracovnú stoličku PS1

Pracovisko 2A a 2B
Pracovisko predajcu náhradných
dielcov
- pracovisko slúži na predaj a výdaj
náhradných dielcov
- prívod káblov zo zeme do stola je
možný cez stolovú nohu, rozvod káblov
cez kábelkanál, ktorý je súčasou stolovej podnože, vývod káblov cez plát
zabezpečuje káblová prechodka
- pracovisko je možné vyhotovi v avom
alebo pravom prevedení (na obrázku
sa nachádza avé prevedenie)
- súčasou pracoviska je konzola na
uchytenie PC, deliaci paraván s malým
podávacím pultíkom, pevný zásuvkový
kontajner
- súčasou pracoviska 2B je aj mobilná
roletová skrinka RM 800 pravá/avá
- k pracovisku je možné doobjedna
doplnkový závesný program, pracovnú stoličku PS1

Pracovisko 3A
Pravé prevedenie
Pracovisko 4
pracovisko predajcu vozov a prijímacieho technika
- pracovisko slúži na predaj vozidiel a komunikáciu so
zákazníkmi
- prívod káblov zo zeme do stola je možný cez stolovú nohu, rozvod káblov cez kábelkanál, ktorý je súčasou stolovej podnože,
vývod káblov cez plát zabezpečuje káblová prechodka
- súčasou pracoviska je konzola na uchytenie PC, deliaci paraván,
mobilný zásuvkový kontajner CM
- k pracovisku je možné doobjedna doplnkový závesný program, pracovnú
stoličku PS1, rokovacie stoličky PS2, krycie predné čelo stola (výška 350 mm)

Pracovisko 4

Pracovisko 3B

Pracovisko 2A
avé prevedenie

Pracovisko 2B

Pracovisko 3A a 3B
Pracovisko predajcu vozov
a prijímacieho technika
- pracovisko slúži na predaj vozidiel
a komunikáciu so zákazníkmi
- prívod káblov zo zeme do stola je
možný cez stolovú nohu, rozvod káblov
cez kábelkanál, ktorý je súčasou stolovej podnože, vývod káblov cez plát
zabezpečuje káblová prechodka
- pracovisko je možné vyhotovi v avom
alebo pravom prevedení (na obrázku
sa nachádza pravé prevedenie)
- súčasou pracoviska je konzola na
uchytenie PC, deliaci paraván, pevná
roletová skrinka š.800 mm
- súčasou pracoviska 3B je aj mobilný
zásuvkový kontajner CM
- k pracovisku je možné doobjedna
doplnkový závesný program, pracovnú stoličku PS1, rokovacie stoličky
PS2, krycie predné čelo stola (výška
350 mm)
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VJ 600

Vitrína jednodverová

600 x 350 x 2050

VD 900

Vitrína dvojdverová

900 x 350 x 2050

PPJ 800

PPJ 1200

Panel prezentačný
jednostranný

Panel prezentačný
jednostranný

PPD 800

PPD 1200

Panel prezentačný
dvojstranný

Panel prezentačný
dvojstranný

800 x 380 x 2050

1200 x 380 x 2050

Panel na prospekty
PPJ 800, PPJ 1200, PPD 800, PPD 1200
- panel slúži na prezentáciu prospektových
materiálov
- PPJ sú panely jednostranné, PPD sú panely obojstranné

Vitrína - VJ 600 a VD 900
-

vitrína slúži na prezentáciu doplnkového sortimentu
VJ 600 je jednodverová uzamykatená vitrína, presklená z troch strán
VD 900 je dvojdverová uzamykatená vitrína, presklená z troch strán
vo vitríne sú umiestnené 4 presklené police s nosnosou cca 10 kg na policu

Panel so sklenenou policou
PPS 800 A, B, C a PPS 1200 A, B, C
- panel slúži na prezentáciu doplnkového sortimentu
- zvislé hrany panelu sú ukončené hliníkovým profilom s ukotvenými konzolami so sklenenými policami hr.8 mm s nosnosou cca 10 kg
na policu pri šírke 800 mm, s nosnosou cca 5 kg na policu pri šírke 1200 mm
- spodnú čas panelu typ A tvorí pevná uzatvorená skriňa bez využiteného vnútorného priestoru s hornou odkladacou plochou
- spodnú čas panelu typ B tvorí jednozásuvková skriňa š.800 alebo 1200 mm s hornou odkladacou plochou
- spodnú čas panelu typ C tvorí pevná roletová skriňa š.800 /P alebo 1200 mm

PPS 800 A

PPS 800 B

PPS 800 C /P
avá

Panel so sklenenými
policami a odkladacou
plochou

Panel so sklenenými
policami a zásuvkovou
skrinkou

Panel so sklenenými
policami a roletovou
skrinkou

800 x 600 x 2050

800 x 600 x 2050

800 x 450 x 2050

PPS 1200 A

PPS 1200 B

PPS 1200 C

Panel so sklenenými
policami a odkladacou
plochou

Panel so sklenými
policami a zásuvkovou
skrinkou

Panel so sklenenými
policami a roletovou
skrinkou

1200 x 600 x 2050

1200 x 600 x 2050

800 x 450 x 2050
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PD 800 A

PD 800 B

PD 800 C /P
avá

Panel drážkovaný
s odkladacou
plochou

Panel drážkovaný
so zásuvkovou
skrinkou

Panel drážkovaný
s roletovou
skrinkou

800 x 600 x 2050

800 x 600 x 2050

800 x 450 x 2050

PD 1200 A

PD 1200 B

PD 1200 C

Panel drážkovaný
s odkladacou
plochou

Panel drážkovaný
so zásuvkovou
skrinkou

Panel drážkovaný
s roletovou
skrinkou

1200 x 600 x 2050

1200 x 600 x 2050

1200 x 450 x 2050

Panel drážkový, PD 800 A, B, C a PD 1200 A, B, C
- panel slúži na prezentáciu doplnkového sortimentu
- v ploche panelu sú osadené vodorovne hliníkové lišty umožňujúce kotvenie doplnkového závesného programu, zvislé hrany panelu sú
ukončené hliníkovým profilom umožňujúcim ukotvenie konzol s drevenými alebo sklenenými policami
- spodnú čas panelu typ A tvorí pevná uzatvorená skriňa bez využiteného vnútorného priestoru s hornou odkladacou plochou
- spodnú čas panelu typ B tvorí jednozásuvková skriňa š.800 alebo 1200 mm s hornou odkladacou plochou
- spodnú čas panelu typ C tvorí pevná roletová skriňa š.800 /P alebo 1200 mm
- k panelu je možné doobjedna doplnkový závesný program podla katalógu, závesné police na paraván P A4, konzoly s drevenými
alebo sklenenými policami

Panel s drevenou policou, PPP 800 A, B, C a PPP 1200 A, B, C
- panel slúži na prezentáciu doplnkového sortimentu
- zvislé hrany panelu sú ukončené hliníkovým profilom s ukotvenými konzolami s drevenými policami hr.18 mm s nosnosou cca 10 kg na policu pri š írke 800 mm, s nosnosou cca 4 kg na policu
pri šírke 1200 mm
- spodnú čas panelu typ A tvorí pevná uzatvorená skriňa bez využiteného vnútorného priestoru
s hornou odkladacou plochou
- spodnú čas panelu typ B tvorí jednozásuvková skriňa š.800 alebo 1200 mm s hornou odkladacou plochou
- spodnú čas panelu typ C tvorí pevná roletová skriňa š.800 /P alebo 1200 mm

PPP 800 A

PPP 800 B

PPP 800 C /P

PPP 1200 A

PPP 1200 B

PPP 1200 C

Panel s drevenými
policami a odkladacou
plochou

Panel s drevenými
policami a zásuvkovou
skrinkou

Panel s drevenými
policami a roletovou
skrinkou

Panel s drevenými
policami
a odkladacou
plochou

Panel s drevenými
policami
a zásuvkovou
skrinkou

Panel s drevenými
policami a roletovou
skrinkou

800 x 600 x 2050

800 x 600 x 2050

800 x 600 x 2050

1200 x 600 x 2050

1200 x 600 x 2050

1200 x 450 x 2050

avá
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RM 800 /P
Pravá

RS1 1200

Roletová
skrinka
mobilná

Skrinka
nízka
roletová

800 x 450 x 580

1200 x 450 x 750

RS1 800 /P
avá

800 x 450 x 750

RS2 800 /P
avá

800 x 450 x 750

Mobilná roletová skrinka - RM 800 /P
- skrinka slúži ako doplnkový nábytok ku
stolovým pracoviskám
- skriňu je možné vyhotovi v avom alebo
pravom prevedení (na obrázku sa nachádza pravé prevedenie)
- v skrini sa nachádza jedna polica deliaca
priestor horizontálne na dve časti, pričom
v spodnej časti je možné umiestni šanóny, zostávajúci priestor v hornej časti je
95 mm

Pevná roletová skriňa
RS1 800 /P, RS1 1200, RS2 800 /P, RS2 1200
- skriňa slúži na archiváciu šanónov
- skriňu RS1 800 a RS2 800 je možné vyhotovi v avom alebo pravom prevedení (na
obrázku sa nachádza avé prevedenie)
- v skrini RS1/v.750/ 800 a 1200 sa nachádza jedna polica deliaca priestor horizontálne
na dve rovnaké časti kde je možné umiestni šanóny
- v skrini RS2/v.1100/ 800 a 1200 sa nachádzajú dve police deliace priestor horizontálne
na tri rovnaké časti kde je možné umiestni šanóny

Mobilný zásuvkový
kontajner - CM
- kontajner slúži ako doplnkový nábytok
ku stolovým pracoviskám
- v kontajneri sú osadené 3 kovové zásuvky a jedna peračníková zásuvka,
kontajner je uzamykatený centrálnym
zámkom

Konferenčný stôl - KS1 a KS2

RS2 1200

1200 x 450 x 1100

CM

Kontajner
mobilný LDTD

430 x 570 x 580

- stôl je určený pre čakajúcich zákazníkov
- k stolu je možné doobjedna rokovacie stoličky PS2

KS1

KS2

PS1

PS2

Konferenčný stôl
okrúhly

Konferenčný stôl
štvorcový

Pracovná stolička
Lyra 235

Rokovacia stolička
Dream 111/B

priemer 900 x 750

800 x 800 x 750
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D-NT

D-CD

Nosič telefónu
(plast)

Polica na CD
(plast)

65 x 150

180 x 905

D-P400

D-P620

D-JH

Polica
(plast)

Polica
(plast)

Jednohák

250 x 400

355 x 620

DL ... 300

D-DH

D-KK

D-KS

Dvojhák

Konzola krajná
+ polica 300

Konzola stredná
(podpora police pri
dĺžke nad 1200)

DL ... 300

DL ... 290

DL ... 290

Doplnkový závesný
program

Stolík pre deti - SDR
- stôl je určený do detského kútiku pre deti
čakajúcich zákazníkov
- k stolu je možné doobjedna detské stoličky DS

SDR

DS

D-V

D-NR

D-PA4

Stolík pre deti
ROOMSTER

Detská stolička

Vešiak

Nosný rám

Polica A4
(kov)

DL ... 310

300 x 900

340 x 250 x 80

1380 x 530 x 440
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