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STANDARDNÍ VYBAVENÍ  
MICROOFFICE CUBIQ
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Ventilace a osvětlení jsou ovládány 
pohybovým senzorem. Intenzita ventilace 
je stanovena na základě rozdílu teplot 
uvnitř a vně MICROOFFICE.

Elektrická zásuvka (2×),  
umístěna v panelu.

Rám prosklených stěn a dveřní 
madlo – olejovaný dub.

Umístění přípojného kabelu. Při pohledu 
zepředu vychází přívodní elektrický kabel 
z předního levého rohu MICROOFFICE.
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DOPLŇKOVÁ 
VÝBAVA
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OVLÁDACÍ PANEL  
VENTILACE A OSVĚTLENÍ

Ovládací panel ventilace a osvětlení – slouží 
k individuálnímu nastavení ventilace a osvětlení 
uvnitř MICROOFFICE.

Příprava pro videokonferenci – držák TV v plné stěně,  
rozměr 20 × 20 cm, umístěný ve výšce 149 cm  
od podlahy na středu stěny.

230V/16A 1×  |  USB 2×  |  LAN 1×
Ilustrační obrázek možnosti zásuvek, pro konkrétní 
specifikaci prosím vyplňte v zásuvkovém konfigurátoru.

Clarity Protect – čištění a desinfekce
přívodního vzduchu.

Popisovatelná tabule – na jednu z externích stěn,  
rozměr 1300 × 1050mm. Tabule je umístěna
96 cm od podlahy.

Háček na stěnu 2× – nosnost 5 kg,  
umístěný ve výšce 164 cm od podlahy.

Přívodní kabel ze stropu
(standardní provedení – přívodní
kabel v podlaze).

Mléčný polep zadní  
prosklené stěny

Příprava pro sprinkler

PŘÍPRAVA PRO  
VIDEOKONFERENCI

ZÁSUVKA

CLARITY  
PROTECT

POPISOVATELNÁ  
TABULE

HÁČEK  
NA STĚNU 2×

PŘÍVODNÍ KABEL  
ZE STROPU

MLÉČNÝ POLEP

SPRINKLER



BAREVNÉ PROVEDENÍ  
MICROOFFICE

BARVA RÁMU

KOMBINACE BAREVNOSTI LÁTEK
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STANDARDNÍ PROVEDENÍ
Stejná látka uvnitř i vně MICROOFFICE.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
Olejovaný dub, platí pro rám, stolek a madlo.
Panty mají nerezovou povrchovou úpravu.

DVĚ BARVY LÁTEK
Jedna látka uvnitř, jedna zvenku. Nelze kombinovat
různé typy látek na jednom produktu.

ČERNÉ PROVEDENÍ 
Platí pro rám, stolek a madlo.



VYBAVENÍ  
MICROOFFICE

VYBAVENÍ ONE TO ONE

VYBAVENÍ RELAX
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Čalouněné křeslo, materiál a barva látky dle vzorníku.
Kovové černé nohy. Stůl, deska olejovaný dub a černá kovová noha
(v černém provedení MICROOFFICE je i deska stolu v černé barvě).

Čalouněné lavice, materiál a barva látky dle vzorníku.
Kovové černé nohy. Stůl, deska olejovaný dub a černá kovová noha
(v černém provedení MICROOFFICE je i deska stolu v černé barvě).
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VYBAVENÍ  
MICROOFFICE

VYBAVENÍ VIDEO CONFERENCE

VYBAVENÍ KMEN
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Kmen z masivního rostlého dřeva.
Vzhled a šířka kmenu se mohou lišit
na základě struktury použitého dřeva.

Čalouněné křeslo, materiál a barva látky dle vzorníku.
Kovové černé nohy. Stůl, deska olejovaný dub a černá kovová noha
(v černém provedení MICROOFFICE je i deska stolu v černé barvě).
Příprava pro videokonferenci – držák TV v plné stěně.
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VYBAVENÍ  
MICROOFFICE

VYBAVENÍ FOCUS

VYBAVENÍ DUO
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Kombinovaná sestava.
Výškově stavitelný stůl a barové
židle TON Rioja.

Sestava výškově stavitelného stolu
s černou kovovou podnoží
a kancelářské židle.
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VYBAVENÍ  
MICROOFFICE

VYBAVENÍ BAR
Sestava stolu v barové výšce
a barových židlí TON Rioja.

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“),  
jsou vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.  
Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou interního a nekomerčního využití nepozměněného 
Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího 
výslovného písemného schválení Vlastníkem.
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