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VEP interier
VEPinterier přináší téměř dvacet let zkušeností s výrobou 
kancelářského a bytového nábytku.

Specializujeme se hlavně na výrobu kancelářského 
nábytku, zhotovujeme však i bytový nábytek, recepce, 
hotelový nábytek nebo nábytek do škol. Vybavujeme 
firemní prostory kvalitním sedacím nábytkem od renomo-
vaných českých firem. Nabízíme moderní kancelářské 
sestavy, vytvořeny pro Vaše pohodlí v kanceláři nebo 
pracovně.

REFERENCE

Předvídáme, reagujeme na aktuální situaci, přizpů-
sobujeme se netradičním požadavkům a hledáme řešení 
ke spokojenosti všech stran.

Náš kancelářský nábytek se snažíme navrhovat a real-
izovat podle aktuálních trendů se zaměřením na osobi-
tost a kvalitu. Poskytujeme kompletní dodávky vybavení 
kanceláří od grafické 3D vizualizace až po odbornou 
montáž kancelářského nábytku. 

Kvalita a spokojený zákazník je základním prvkem našich 
výrobků a služeb. Vysoký důraz na kvalitu klade každý z 
nás - našim cílem bylo, je a bude být nejlepší, proto na 
sobě neustále pracujeme.

BestDrive, 
Continental Barum s.r.o., 
Gottschol Alcuilux CZ,  Mitas a.s., 
Pokart s.r.o., Teaz s.r.o., Lukromtel s.r.o., 
Daha Nehvizdy s.r.o., Renomix s.r.o., PSC Call s.r.o., 
UTB Zlín, Forchem s.r.o., Rubber Leasing Otrokovice, Lemont 
Zlín s.r.o., Diversey ČR s.r.o., ZŠ da Vinci Praha, Erep Energie s.r.o.
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V dnešní době je nejčastěji používaným materiálem při výrobě nábyt-
ku LTD deska, která nabízí širokou škálu barev a dezénů, které věrně 
napodobují dřeviny. 
Základní materiál pro surovou dřevotřískovou desku (s jemně 
broušeným povrchem) jsou dřevní částice (třísky, hobliny, piliny) 

pojené syntetickým lepidlem. Dřevní částice, z nichž je vyrobená 
dřevotřísková deska jsou nejčastěji kombinace smrk/borovice.
Vzhled laminovaných desek je dán použitým dekoračním papírem a 
strukturou povrchu, která vzniká otiskem lisovací matrice při výrobě. 
Největší výhodou LTD desky je univerzální použití a snadná údržba. 

Bílá

Výběru nábytkových úchytek věnujte patřičnou pozornost, úchytky 
netvoří pouze funkční část nábytku, ale dotváří celkový vzhled 
Vašeho nábytku. 
Úchytky jsou pravděpodobně tou poslední věcí, na kterou lidé při 
výběru nábytku myslí. Jsou sice malým, ale o to důležitějším detailem, 

který ovlivňuje celkový vzhled kanceláře. Kromě toho usnadňují ma-
nipulaci při otevírání skříněk a zásuvek. Proto je důležité vybrat si 
správný tvar a materiál úchytů a jejich vzhled přizpůsobit celko-
vému stylu interiéru. Nejrozšířenější jsou kovové úchyty z hliníku a 
chromu v lesklé nebo matné úpravě. 

LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA

ÚchyTKy

Jamo
Rozteč: 9,6cm

Hrazda
Rozteč: 9,6cm

Martina
Rozteč: 9,6cm

Judit
Rozteč: 9,6cm

Vanesa
Rozteč: 12,8cm

Beta
Rozteč: 9,6cm

STANDArTNÍ bArVy DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKy

ČernáBříza 1715 Buk 876

Calvados 1792

Dub 757 Javor 1738 Olše 685

Planá hrušeň 1764

Třešeň 344

Šedá U708 Šedá U732
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SKŘÍNě NÍzKÉ  |  výška 75cm

Kancelářská skříň VEP070 - přístavná
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání: ano
kód:  VEP070

Kancelářská skříň nízká, uzavíratelná dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně je jedna polohovatelná police z LTD desky. Ve spodní části 
skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek se 
dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP071 - přístavná
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání: ano
kód:  VEP071

Kancelářská skříň nízká s posuvnými dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně je jedna polohovatelná police z LTD desky. Ve spodní části 
skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek se 
dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP072 - přístavná, prosklená
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP072

Kancelářská skříň nízká se skleněnými dveřmi. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Sklo dvířek je kalené. Součástí skříně je jedna polohovatelná police z 
LTD desky. Ve spodní části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Na 
přání zákazníka lze přimontovat zámek.

Přístavné skříně (VEP070-VEP080) mohou volně navazovat na stůl o výšce 75cm a mohou tak sloužit jako odkládací prostor např. pro 
tiskárnu nebo dokumenty, které potřebujete mít neustále po ruce. Přístavné skříně jsou vysoké 75cm a ve spodní části skříně jsou čtyři 
rektifikační nožky, které mají možnost navýšení až o 1cm. Součástí tohoto typu skříně je jedna police, kterou lze snadno polohovat a 
nastavit si dle vlastní potřeby. Přístavná skříň je přizpůsobena pro výšku šanonů.

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop
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SKŘÍNě NÍzKÉ  |  výška 75cm

Kancelářská skříň VEP074 - přístavná 
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání: ne
kód:  VEP074

Kancelářská skříň nízká, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Součástí skříně je jedna polohovatelná police z LTD desky. Ve spodní části skříně 
jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Kancelářská skříň VEP075 - přístavná 
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání: ano
kód:  VEP075

Kancelářská skříň nízká, uzavíratelná dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně je jedna polohovatelná police z LTD desky. Ve spodní části 
skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek se 
dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP076 - přístavná, prosklená
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání: ne
kód:  VEP076

Kancelářská skříň nízká, uzavíratelná prosklenými dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o 
tloušťce 1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému 
mechanickému namáhání. Uvnitř skříně je jedna polohovatelná police z LTD desky. Sklo 
dvířek je kalené. Ve spodní části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností pod-
lahy. Na přání zákazníka lze přimontovat zámek. 

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop
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Kancelářská skříň VEP078 - přístavná 
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání: ne
kód:  VEP078

Kancelářská skříň nízká, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Součástí skříně je jedna polohovatelná police z LTD desky. Ve spodní části skříně 
jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

SKŘÍNě NÍzKÉ  |  výška 75cm

Kancelářská skříň VEP079 - přístavná, rohová
Technické specifikace produktu

šířka: 70cm
hloubka:  70cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání: ne
kód:  VEP079

Kancelářská skříň nízká, rohová, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Součástí skříně je jedna polohovatelná police z LTD desky. Ve spodní části skříně 
jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Kancelářská skříň VEP080 - přístavná, rohová
Technické specifikace produktu

šířka: 40cm
hloubka:  40cm
výška:  72cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání: ne
kód:  VEP080

Kancelářská skříň nízká, rohová, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Součástí skříně je jedna polohovatelná police z LTD desky. Ve spodní části skříně 
jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-pristavna-vep078-policova-otevrena-bila/d-70340/
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d16_1013952768.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d17_1013952788.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d18_1013952801.htm
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Kancelářská skříň VEP100
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP100

Kancelářská skříň střední, uzavíratelná dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP101
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP102

Kancelářská skříň střední s posuvnými dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP102
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP102

Kancelářská skříň nízká se skleněnými dveřmi. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Sklo dvířek je kalené. Součástí skříně jsou dvě polohovatelné police z 
LTD desky. Ve spodní části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Na 
přání zákazníka lze přimontovat zámek.

SKŘÍNě STŘEDNÍ  |  výška 110cm

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzaviratelna-d19_1013952821.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-stredni-d20_1013952879.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-prosklena-d21_1013952922.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzaviratelna-d19_1013952821.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-stredni-d20_1013952879.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-prosklena-d21_1013952922.htm


www.vep-interier.cz | info@vep-interier.cz | 00420 601 377 762

VEP interier

VEP interier

Kancelářská skříň VEP104
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP104

Kancelářská skříň střední - otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Součástí skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní části 
skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy.
 

Kancelářská skříň VEP105
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP105

Kancelářská skříň střední, uzavíratelná dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči. 

SKŘÍNě STŘEDNÍ  |  výška 110cm

Kancelářská skříň VEP106
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP106

Kancelářská skříň střední, uzavíratelná prosklenými dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky 
o tloušťce 1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému 
mechanickému namáhání. Sklo dvířek je kalené. Uvnitř skříně jsou dvě polohovatelné police 
z LTD desky. Ve spodní části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 
Na přání zákazníka lze přimontovat zámek.

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d23_1013952948.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzavrena-d24_1013953085.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-prosklena-d25_1013953118.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d23_1013952948.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzavrena-d24_1013953085.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-prosklena-d25_1013953118.htm
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Kancelářská skříň VEP108
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP108

Kancelářská skříň střední, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Součástí skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní části 
skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

SKŘÍNě STŘEDNÍ  |  výška 110cm

Kancelářská skříň VEP109 - rohová
Technické specifikace produktu

šířka: 70cm
hloubka:  70cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP109

Kancelářská skříň střední, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Součástí skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní části 
skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Kancelářská skříň VEP110 - rohová
Technické specifikace produktu

šířka: 40cm
hloubka:  40cm
výška:  107cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP110

Kancelářská skříň střední, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Součástí skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní části 
skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d27_1013968863.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d28_1013968871.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d29_1013968879.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d27_1013968863.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d28_1013968871.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d29_1013968879.htm
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Kancelářská skříň VEP140
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP140

Kancelářská skříň středně vysoká, uzavíratelná dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o 
tloušťce 1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému 
mechanickému namáhání. Uvnitř skříně jsou tři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči.

SKŘÍNě STŘEDNě VySOKÉ  |  výška 147cm

Kancelářská skříň VEP142
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP142

Kancelářská skříň středně vysoká, kombinovaná. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Sklo dvířek je kalené. Uvnitř skříně jsou dvě polohovatelné police z 
LTD desky. Ve spodní části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 
Součástí skříně je zámek se dvěma klíči. Na přání zákazníka lze na skleněná dvířka 
přimontovat zámek.

Policové skříně zajistí pořádek v písemnostech ve Vaší kanceláři
Mezi výhody našich skříní patří možnost výběru úložných prostorů. Policové skříně mohou být opatřeny jak uzavřenými úložnými prostory, 
tak také odkládacími prostory otevřenými, případně i kombinací otevřených a uzavřených prostor. 
Otevřené skříně vybízí k ukládání podkladů nebo knih, které potřebujeme mít často po ruce. Do uzavřených prostor policových skříní 
pak můžeme uschovat předměty náchylné k zaprášení. Uzavřené skříně mají dvířka, která jsou vyrobena z laminové dřevotřísky nebo z 
kaleného skla a umožňují nám tak pohodlnou orientaci ve vnitřních prostorách skříně.
Skříně “VEP” jsou vnitřně rozděleny policemi. Police si můžete libovolně uvnitř skříně rozmístit a přenastavovat dle potřeby. Výška mezi 
policemi je přizpůsobena pro umístění šanonů. Většina našich skříní je opatřena rektifikačními nožkami s možností navýšení o 1cm.  

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzaviratelna-d30_1013968887.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzaviratelna-d30_1013968887.htm
http://www.vep-interier.cz/Policove-skrine-c9_2_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzaviratelna-d30_1013968887.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzaviratelna-d30_1013968887.htm
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Kancelářská skříň VEP144
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP144

Kancelářská skříň středně vysoká, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Součástí skříně jsou tři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Kancelářská skříň VEP145
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP145

Kancelářská skříň středně vysoká, uzavíratelná dvířky. Skříň je vyrobena z LTD desky o 
tloušťce 1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému 
mechanickému namáhání. Uvnitř skříně jsou tři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP143
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP143

Kancelářská skříň středně vysoká, kombinovaná. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči.

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d34_1013968919.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzavrena-d35_1013968931.htm
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep143-policova-kombinovana-bila/d-70358/
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-kombinovana-d33_1013968911.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-kombinovana-d33_1013968911.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d34_1013968919.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-uzavrena-d35_1013968931.htm
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Kancelářská skříň VEP147
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP147

Kancelářská skříň středně vysoká, kombinovaná. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně jsou dvě polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP148
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP148

Kancelářská skříň středně vysoká, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Součástí skříně jsou tři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Kancelářská skříň VEP146
Technické specifikace produktu

šířka: 45cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP146

Kancelářská skříň středně vysoká, uzavíratelná prosklenými dvířky. Skříň je vyrobena z LTD 
desky o tloušťce 1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravide-
lnému mechanickému namáhání. Sklo dvířek je kalené. Uvnitř skříně jsou tři polohovatelné 
police z LTD desky. Ve spodní části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností 
podlahy. Na přání zákazníka lze přimontovat zámek.

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-kombinovana-d37_1013968988.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d38_1013969000.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-prosklena-d36_1013968965.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-prosklena-d36_1013968965.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-kombinovana-d37_1013968988.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-otevrena-d38_1013969000.htm


www.vep-interier.cz | info@vep-interier.cz | 00420 601 377 762

VEP interier

VEP interier

SKŘÍNě STŘEDNě VySOKÉ  |  výška 147cm

Kancelářská skříň VEP150 - rohová
Technické specifikace produktu

šířka: 40cm
hloubka:  40cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP150

Kancelářská skříň středně vysoká, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Součástí skříně jsou tři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Kancelářská skříň VEP149 - rohová
Technické specifikace produktu

šířka: 70cm
hloubka:  70cm
výška:  144cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP149

Kancelářská skříň středně vysoká, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Součástí skříně jsou tři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d40_1013969016.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d39_1013969008.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d39_1013969008.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-rohova-d40_1013969016.htm
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Kancelářská skříň VEP170
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  179cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP170

Kancelářská skříň vysoká, uzavíratelná dveřmi. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně jsou čtyři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP172
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  179cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP172

Kancelářská skříň vysoká, kombinovaná. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Sklo dvířek je kalené. Uvnitř skříně jsou tři polohovatelné police z LTD desky. Ve 
spodní části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně 
je zámek se dvěma klíči. Na přání zákazníka lze na skleněná dvířka přimontovat zámek.

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-kombinovana-d43_1013969078.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-policova-d41_1013969025.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-policova-d41_1013969025.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-kombinovana-d43_1013969078.htm
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Kancelářská skříň VEP173
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  179cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP173

Kancelářská skříň vysoká, kombinovaná. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Uvnitř skříně jsou čtyři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní části skříně 
jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek se dvěma 
klíči.

Kancelářská skříň VEP174
Technické specifikace produktu

šířka: 80cm
hloubka:  40cm
výška:  179cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ne
kód:  VEP174

Kancelářská skříň vysoká, otevřená. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 1,8cm. 
Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mechanickému 
namáhání. Uvnitř skříně jsou čtyři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní části skříně 
jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. 

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep173-policova-kombinovana-bila/d-70368/
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-kombinovana-d44_1013969185.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-policova-d45_1013969220.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-kombinovana-d44_1013969185.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-policova-d45_1013969220.htm
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Kancelářská skříň VEP175
Technické specifikace produktu

šířka: 60cm
hloubka:  40cm
výška:  179cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP175

Kancelářská skříň vysoká, uzavíratelná dveřmi. Skříň je vyrobena z LTD desky o tloušťce 
1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému mecha-
nickému namáhání. Uvnitř skříně jsou čtyři polohovatelné police z LTD desky. Ve spodní 
části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně je zámek 
se dvěma klíči.

Kancelářská skříň VEP176 - ŠATNÍ
Technické specifikace produktu

šířka: 60cm
hloubka:  40cm
výška:  179cm (výška bez stavěcích nožek - 3cm - s možností navýšení o 1cm)
materiál:  lamino
zamykání:  ano
kód:  VEP176

Kancelářská skříň šatní vysoká, uzavíratelná dveřmi. Skříň je vyrobena z LTD desky o 
tloušťce 1,8cm. Hrany jsou chráněny ABS hranou, která je odolná i velkému pravidelnému 
mechanickému namáhání. Uvnitř skříně je jedna police z LTD desky a držák na věšáky. Ve 
spodní části skříně jsou aretační nožky pro vyrovnání nerovností podlahy. Součástí skříně 
je zámek se dvěma klíči.

SKŘÍNě VySOKÉ  |  výška 182cm

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-satni-d47_1013969271.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-policova-d46_1013969249.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-policova-d46_1013969249.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-satni-d47_1013969271.htm
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Nástavbové skříně - do této kategorie patří skříně VEP070n až VEP110n. Nástavbové skříně označujeme písmenem “n”. Tech-
nické specifikace skříní jsou stejné jako u skříní přístavných, pouze bez spodních rektifikačních nožek. Nástavbové kancelářské 
skříně lze stavět téměř na všechny ostatní skříně z řady “VEP”. Do těchto nástavbových skříní lze odkládat šanony a dokumenty, které 
nepotřebujete mít po ruce každý den. Výška těchto skříní je 72cm nebo 107cm. Police u nástavbových skříní jsou polohovatelné. 
Protože se nástavbové skříně staví na skříně jiné, jsou úchytky se zámkem umístěny ve spodní části skříně. 

SKŘÍNě NÁSTAVbOVÉ  |  výška 72cm

Nástavbová skříň VEP070_n Nástavbová skříň VEP071_n Nástavbová skříň VEP072_n 

Nástavbová skříň VEP074_n Nástavbová skříň VEP075_n Nástavbová skříň VEP076_n 

Nástavbová skříň VEP078_n Nástavbová skříň VEP079_n Nástavbová skříň VEP080_n 

šířka x hloubka x výška: 80 x 40 x 72cm 
kód: VEP070_n

šířka x hloubka x výška: 80 x 40 x 72cm 
kód: VEP071_n

šířka x hloubka x výška: 80 x 40 x 72cm 
kód: VEP072_n

šířka x hloubka x výška: 80 x 40 x 72cm 
kód: VEP074_n

šířka x hloubka x výška: 45 x 40 x 72cm 
kód: VEP075_n

šířka x hloubka x výška: 45 x 40 x 72cm 
kód: VEP076_n

šířka x hloubka x výška: 45 x 40 x 72cm 
kód: VEP078_n

šířka x hloubka x výška: 70 x 70 x 72cm 
kód: VEP079_n

šířka x hloubka x výška: 40 x 40 x 72cm 
kód: VEP080_n

Přejít na e-shop Přejít na e-shopPřejít na e-shop

Přejít na e-shop Přejít na e-shopPřejít na e-shop

Přejít na e-shop Přejít na e-shopPřejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Nastavbove-skrine-c9_1_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzamykatelna-d216_1014760928.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-otevrena-rohova-d225_1014792528.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-otevrena-do-rohu-d226_1014792577.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-otevrena-d220_1014765095.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzaviratelna-dvirky-d221_1014792458.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzaviratelna-posuvnymi-dvirky-d217_1014765079.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzaviratelna-sklenenymi-dvirky-d218_1014765087.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-otevrena-d224_1014792496.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzaviratelna-prosklenymi-dvirky-d222_1014792474.htm
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep070n-policova-uzaviratelna-bila/d-71216/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep071n-policova-uzaviratelna-bila/d-71224/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep072n-policova-uzaviratelna-bila/d-70336/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep074n-policova-otevrena-bila/d-70338/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep075n-policova-uzaviratelna-bila/d-71253/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep076n-policova-prosklena-bila/d-71261/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep078n-policova-otevrena-bila/d-71277/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep079n-policova-rohova-bila/d-71285/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep080n-policova-rohova-bila/d-71293/
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-otevrena-rohova-d225_1014792528.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-otevrena-do-rohu-d226_1014792577.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-otevrena-d224_1014792496.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzaviratelna-dvirky-d221_1014792458.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzaviratelna-prosklenymi-dvirky-d222_1014792474.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-otevrena-d220_1014765095.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzaviratelna-posuvnymi-dvirky-d217_1014765079.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzaviratelna-sklenenymi-dvirky-d218_1014765087.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-skrin-nastavbova-uzamykatelna-d216_1014760928.htm


www.vep-interier.cz | info@vep-interier.cz | 00420 601 377 762

VEP interier

VEP interier

SKŘÍNě NÁSTAVbOVÉ  |  výška 107cm

Nástavbová skříň VEP100_n Nástavbová skříň VEP101_n Nástavbová skříň VEP102_n 

Nástavbová skříň VEP104_n Nástavbová skříň VEP105_n Nástavbová skříň VEP106_n 

Nástavbová skříň VEP108_n Nástavbová skříň VEP109_n Nástavbová skříň VEP110_n 

šířka x hloubka x výška: 80 x 40 x 107cm 
kód: VEP100_n

šířka x hloubka x výška: 80 x 40 x 107cm 
kód: VEP101_n

šířka x hloubka x výška: 80 x 40 x 107cm 
kód: VEP102_n

šířka x hloubka x výška: 80 x 40 x 107cm 
kód: VEP104_n

šířka x hloubka x výška: 45 x 40 x 107cm 
kód: VEP105_n

šířka x hloubka x výška: 45 x 40 x 107cm 
kód: VEP106_n

šířka x hloubka x výška: 45 x 40 x 107cm 
kód: VEP108_n

šířka x hloubka x výška: 70 x 70 x 107cm 
kód: VEP109_n

šířka x hloubka x výška: 40 x 40 x 107cm 
kód: VEP110_n

Přejít na e-shop Přejít na e-shopPřejít na e-shop

Přejít na e-shop Přejít na e-shopPřejít na e-shop

Přejít na e-shop Přejít na e-shopPřejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-uzamykatelna-d227_1014792592.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-rohova-d236_1014792804.htm
http://www.vep-interier.cz/Uzka-nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-rohova-d237_1014792814.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-otevrena-d231_1014792640.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-uzka-d232_1014792671.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-s-posuvnymi-dvirky-d228_1014792611.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-prosklena-d229_1014792628.htm
http://www.vep-interier.cz/Uzka-nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-otevrena-d235_1014792783.htm
http://www.vep-interier.cz/Uzka-nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-prosklena-d233_1014792728.htm
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep100n-policova-uzaviratelna-bila/d-71301/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep101n-policova-uzaviratelna-bila/d-71309/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep102n-policova-prosklena-bila/d-71317/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep104n-policova-otevrena-bila/d-70348/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep105n-policova-uzaviratelna-bila/d-70349/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep106n-policova-prosklena-bila/d-71347/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep108n-policova-otevrena-bila/d-70354/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep109n-policova-rohova-bila/d-70355/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-nastavbova-vep110n-policova-rohova-bila/d-71377/
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-rohova-d236_1014792804.htm
http://www.vep-interier.cz/Uzka-nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-rohova-d237_1014792814.htm
http://www.vep-interier.cz/Uzka-nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-otevrena-d235_1014792783.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-uzka-d232_1014792671.htm
http://www.vep-interier.cz/Uzka-nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-prosklena-d233_1014792728.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-otevrena-d231_1014792640.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-s-posuvnymi-dvirky-d228_1014792611.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-prosklena-d229_1014792628.htm
http://www.vep-interier.cz/Nastavbova-kancelarska-skrin-stredni-uzamykatelna-d227_1014792592.htm
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KANcELÁŘSKÉ KONTEjNEry  

Kancelářský kontejner je nedílnou součástí stolové sestavy. Je to mobilní doplněk, jehož výhodou je snadné přemístění dle potřeby. 
Kontejner má vždy plná pohledová záda, takže může být otočen do prostoru. Kancelářský kontejner je vybaven cylindrickým zámkem s 
jednobodovou závorou a se dvěmi klíči. Kontejner je z kvalitní dřevotřískové desky o tloušťce 18mm a je také vybaven odolnou 2mm ABS 
hranou, která garantuje dostatečnou ochranu proti mechanickému i dynamickému poškození.
Obecně jsou kancelářské kontejnery určeny k ukládání drobných kancelářských potřeb a osobních věcí. Kontejner lze pohodlně zasunout 
pod stůl, také nám však může sloužit jako odkládací plocha vedle stolu pro věci, které potřebujeme mít neustále po ruce. 

Kancelářský kontejner VEP020 Kancelářský kontejner VEP021

Kancelářský kontejner VEP022 Kancelářský kontejner VEP023

šířka x hloubka x výška: 43 x 55 x 55cm (výška vč. stavěcích koleček - 5cm)
kód: VEP020

šířka x hloubka x výška: 43 x 55 x 55cm (výška vč. stavěcích koleček - 5cm)
kód: VEP021

šířka x hloubka x výška: 43 x 55 x 55cm (výška vč. stavěcích koleček - 5cm)
kód: VEP022

šířka x hloubka x výška: 43 x 55 x 55cm (výška vč. stavěcích koleček - 5cm)
kód: VEP023

Přejít na e-shop Přejít na e-shop

Přejít na e-shopPřejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kontejnery-c11_0_1.htm
http://www.vep-interier.cz/Mobilni-kancelarsky-kontejner-uzamykatelny-d71_1014035398.htm
http://www.vep-interier.cz/Mobilni-kancelarsky-kontejner-uzamykatelny-d71_1014035398.htm
http://www.vep-interier.cz/Mobilni-kancelarsky-kontejner-uzamykatelny-d71_1014035398.htm
http://www.vep-interier.cz/Mobilni-kancelarsky-kontejner-uzamykatelny-d71_1014035398.htm
http://www.vep-interier.cz/Mobilni-kancelarsky-kontejner-uzamykatelny-d71_1014035398.htm
http://www.vep-interier.cz/Mobilni-kancelarsky-kontejner-uzamykatelny-d71_1014035398.htm
http://www.vep-interier.cz/Mobilni-kancelarsky-kontejner-uzamykatelny-d71_1014035398.htm
http://www.vep-interier.cz/Mobilni-kancelarsky-kontejner-uzamykatelny-d71_1014035398.htm
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KANcELÁŘSKÉ STOLy

Praktické a moderní kancelářské stoly jsou vyráběny tak, aby splňovaly požadavky na správnou ergonomii pracovní plochy a nabídnuly 
uživateli maximální komfort pracoviště. 
Psací stůl obyčejně chápeme jako pracovní místo jednotlivce, využívané hlavně pro práci s počítačem. U práce by se Vám mělo sedět 
pohodlně. Rozhodovací fakt by tedy měla být výška, šířka a hloubka. Výška stolu by měla být přizpůsobená tak, aby se kancelářská židle 
a popřípadě i kancelářský kontejner pohodlně zasunuly pod stůl. Jestli je Vaše stolová sestava orientovaná do prostoru, doporučujeme 
psací stůl s lamino lubem, který zajistí diskrétní zónu v oblasti nohou. Pamatujte - příjemné pracovní prostředí je základ úspěchu.

Kancelářský stůl Tempo
Stolové podnoží je zhotoveno z kovových profilů. Sloupky jsou umístěny centrálně a mezi 
vertikálními kovovými profily je umístěna plastová dekorační vložka, která umožňuje sys-
témové umístění kabeláže. Psací stůl obsahuje konstrukční prvek - stolovou spojku, proti 
prohýbání desky. Stolová deska z dřevotřísky má tloušťku 2,8cm, hrany stolu jsou chráněny 
ABS hranou. Výška stolu vč. stolové desky je 74,3cm, nohy jsou pevné a mají možnost 
výškové nivelace + 1,5cm.

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:  
100 x 60cm TMP100.60  120 x 80cm TMP120.80
120 x 60cm TMP120.60  160 x 80cm TMP160.80
120 x 70cm TMP120.70  160 x 90cm TMP160.90
140 x 70cm TMP140.70 180 x 90cm TMP180.90

Kancelářský stůl como - výškově stavitelná podnož
Stůl Como má výškově stavitelné podnoží, které je zhotoveno z kovových profilů. Výška 
stolu  vč. stolové desky je 74,3cm s možností navýšení o 14cm. Sloupky jsou umístěny 
exentricky. Mezi vertikálními kovovými profily jsou umístěny odnímatelné plastové dekorační 
vložky, které umožňují systémové umístění kabeláže. Psací stůl obsahuje konstrukční prvek 
- stolovou spojku, proti prohýbání desky. Nohy mají možnost výškové nivelace +1,5cm. Povr-
chová úprava je dokončena práškovým lakem. Stolová deska je vyrobena z dřevotřísky o 
tloušťce 2,8cm, hrany stolu jsou chráněny ABS hranou.

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:
100 x 60cm CM100.60 140 x 70cm CM140.70
120 x 60cm CM120.60 120 x 80cm CM120.80 
120 x 70cm CM120.70 160 x 80cm CM160.80

Kancelářský stůl Qéčko
Nohy “Qéčka” jsou vyrobeny z kovových profilů. Stůl obsahuje dva stolové podélníky proti 
prohýbání desky. Povrchová úprava podnože je dokončena práškovým lakem. Stolová 
deska je vyrobena z lamina o tloušťce 2,8cm a je chráněna ABS hranou. Výška stolu vč. 
stolové podnože je 74,3cm. Pevné nohy mají možnost výškové nivelace o 0,5cm. 

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:
100 x 60cm Q100.60 120 x 80cm Q120.80
120 x 60cm Q120.60  160 x 80cm Q160.80
120 x 70cm Q120.70 160 x 90cm Q160.90
140 x 70cm Q140.70  180 x 90cm Q180.90

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/PC-stoly-c3_11_2.htm
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/Kancelarsky-PC-stul-140x70-d50.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarsky-PC-stul-COMO-s-vyskove-stavitelnou-podnozi-140x80-d49.htm
http://www.vep-interier.cz/Vyskove-stavitelny-stul-Qecko-120x60-d58.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarsky-PC-stul-COMO-s-vyskove-stavitelnou-podnozi-140x80-d49.htm
http://www.vep-interier.cz/Vyskove-stavitelny-stul-Qecko-120x60-d58.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarsky-PC-stul-140x70-d50.htm
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KANcELÁŘSKÉ STOLy

Kancelářský stůl Oxo
Stolové podnoží stolu Oxo je zhotoveno z kovových profilů. Psací stůl obsahuje konstrukční 
prvek - podélník, proti prohýbání stolové desky. Stolová deska z dřevotřísky má tloušťku 
2,8cm, hrany stolu jsou chráněny ABS hranou. Výška stolu vč. stolové desky je 74,3cm. 
Nohy s průměrem 8cm jsou pevné a mají možnost výškové nivelace + 1,5cm.

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:  
100 x 60cm OXO100.60  120 x 80cm OXO120.80
120 x 60cm OXO120.60  160 x 80cm OXO160.80
120 x 70cm OXO120.70  160 x 90cm OXO160.90
140 x 70cm OXO140.70 180 x 90cm OXO180.90

Kancelářský stůl Savana
Hranaté nohy stolu Savana jsou vyrobeny z kovových profilů. Stolová deska je vyrobena 
z dřevotřísky o tloušťce 2,8cm, hrany stolu jsou chráněny ABS hranou. Výška stolu  vč. 
stolové desky je 74,3cm s možností navýšení o 1cm. Psací stůl obsahuje podélník - 
konstrukční prvek proti prohýbání stolové desky. Povrchová úprava je dokončena práškovým 
lakem. 

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:
100 x 60cm SVN100.60 120 x 80cm SVN120.80
120 x 60cm SVN120.60 160 x 80cm SVN160.80
120 x 70cm SVN120.70 160 x 90cm SVN160.90
140 x 70cm SVN140.70 180 x 90cm SVN180.90

Kancelářský mobilní stůl Sixty
Nohy stolu Sixty jsou vyrobeny z kovových profilů Ø 6cm. Povrchová úprava podnože je 
dokončena práškovým lakem. Stolová deska je vyrobena z lamina o tloušťce 2,8cm a je 
chráněna ABS hranou. Výška stolu vč. stolových noh je 74,3cm. 

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:
100 x 60cm SXT100.60 120 x 70cm SXT120.70
110 x 60cm SXT110.60  130 x 70cm SXT130.70
120 x 60cm SXT120.60 140 x 70cm SXT140.70

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/Kancelarsky-stul-OXO-s-kulatymi-nohy-100x60-d53.htm
http://www.vep-interier.cz/SAVANA-pracovni-PC-stul-do-kancelare-160x80-d55.htm
http://www.vep-interier.cz/SIXTY-K-mobilni-pracovni-stul-na-koleckach-120x60-d54.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarsky-stul-OXO-s-kulatymi-nohy-100x60-d53.htm
http://www.vep-interier.cz/SAVANA-pracovni-PC-stul-do-kancelare-160x80-d55.htm
http://www.vep-interier.cz/SIXTY-K-mobilni-pracovni-stul-na-koleckach-120x60-d54.htm
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VýŠKOVě STAVITELNÉ KANcELÁŘSKÉ STOLy

Výškově stavitelné stoly pro práci v sedě i ve stoje. Výškově stavitelné stolové konstrukce jsou určeny pro náročné uživatele. Moderní 
design a především možnost výškové stavitelnosti s elektrickým nebo manuálním ovládáním - to jsou vlastnosti těchto stolových kon-
strukcí, které je předurčují k použití v jakémkoli interiéru s požadavky na variabilitu, ale i vzhled.

Výškově stavitelný kancelářský stůl E.T. M
Mechanicky výškově stavitelný stůl s manuálním ovládáním (klička), moderním designem 
a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu. Stůl má nastavitelnou šířku (110 
- 170cm) a výšku (70,8 - 116,8cm). Součástí je stolová deska z lamina s tloušťkou 2,8cm.

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód:
110-170 x 80cm ETM110.80

68

E.T. M 
výškově stavitelná stolová konstrukce s manuálním ovládáním/höhenverstellbaren
Tischgestelle mit Handbetätigung/height adjustable table construction with manual
override
Material:
CZ ocel/aluminium
DE Stahl/Aluminium
EN steel/aluminum 

RAL 9006, jiné barvy na objednávku/RAL 9006, andere Farben auf Anfrage/RAL 9006, other colours on request

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg

E.T. E1 
výškově stavitelná stolová konstrukce s elektrickým ovládáním (1x elektromotor)
/höhenverstellbaren Tischgestelle mit elektrischer Steuerung (1x elektromotor) 
/height adjustable table construction with electric control (1x elektromotor)
Material:
CZ ocel/aluminium
DE Stahl/Aluminium
EN steel/aluminum 

RAL 9006, aluminium/RAL 9006, Aluminium/RAL 9006, aluminum

nosnost/Kapazität/load capacity: 80 kg
rychlost zdvihu/Hubzahl/stroke rate: 29 mm/s
napětí/Spannung/voltage: 220 V
hlučnost/Lärm/noise: < 50 dBa

E.T. E2 
výškově stavitelná stolová konstrukce s elektrickým ovládáním (2x elektromotor)
/höhenverstellbaren Tischgestelle mit elektrischer Steuerung (2x elektromotor) 
/height adjustable table construction with electric control (2x elektromotor)
Material:
CZ ocel/aluminium
DE Stahl/Aluminium
EN steel/aluminum 

RAL 9006, aluminium/RAL 9006, Aluminium/RAL 9006, aluminum

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg
rychlost zdvihu/Hubzahl/stroke rate: 40 mm/s
napětí/Spannung/voltage: 220 V
hlučnost/Lärm/noise: < 50 dBa

70
0-

11
70

1100-1700

23

70
0-

11
70

1100-1700

25

63
5-

12
80

1100-1700

28

68

E.T. M 
výškově stavitelná stolová konstrukce s manuálním ovládáním/höhenverstellbaren
Tischgestelle mit Handbetätigung/height adjustable table construction with manual
override
Material:
CZ ocel/aluminium
DE Stahl/Aluminium
EN steel/aluminum 

RAL 9006, jiné barvy na objednávku/RAL 9006, andere Farben auf Anfrage/RAL 9006, other colours on request

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg

E.T. E1 
výškově stavitelná stolová konstrukce s elektrickým ovládáním (1x elektromotor)
/höhenverstellbaren Tischgestelle mit elektrischer Steuerung (1x elektromotor) 
/height adjustable table construction with electric control (1x elektromotor)
Material:
CZ ocel/aluminium
DE Stahl/Aluminium
EN steel/aluminum 

RAL 9006, aluminium/RAL 9006, Aluminium/RAL 9006, aluminum

nosnost/Kapazität/load capacity: 80 kg
rychlost zdvihu/Hubzahl/stroke rate: 29 mm/s
napětí/Spannung/voltage: 220 V
hlučnost/Lärm/noise: < 50 dBa

E.T. E2 
výškově stavitelná stolová konstrukce s elektrickým ovládáním (2x elektromotor)
/höhenverstellbaren Tischgestelle mit elektrischer Steuerung (2x elektromotor) 
/height adjustable table construction with electric control (2x elektromotor)
Material:
CZ ocel/aluminium
DE Stahl/Aluminium
EN steel/aluminum 

RAL 9006, aluminium/RAL 9006, Aluminium/RAL 9006, aluminum

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg
rychlost zdvihu/Hubzahl/stroke rate: 40 mm/s
napětí/Spannung/voltage: 220 V
hlučnost/Lärm/noise: < 50 dBa
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Výškově stavitelný kancelářský stůl E.T. E1
Výškově stavitelný stůl s elektrickým ovládáním (1x elektromotor), moderním designem a 
komfortním nastavením výšky stolu. Stůl má nastavitelnou šířku (110 - 170cm) a výšku 
(70,8 - 116,8cm). Součástí je stolová deska z lamina s tloušťkou 2,8cm. Napájení na 220V.

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód:
110-170 x 80cm ETE110.80

69

SKE H1
NOVINKA - výsuvné sloupky 70x50 + 60x40 mm/NEU - Säulen erstreckt 70x50 +
60x40 mm/NEW - extension columns 70x50 + 60x40 mm
Material:
CZ ocel
DE Stahl
EN steel 

Standard: černá, stříbrná RAL 9006/Schwarz, Silber RAL 9006/Black, Silver RAL 9006

ostatní dle RAL/andere RAL-/other RAL

nosnost/Kapazität/load capacity:100 kg
rychlost zdvihu/Hubzahl/stroke rate: 30 mm/s
napětí/Spannung/voltage: 220 V
hlučnost/Lärm/noise: < 55 dBa

SKRCH
výškově stavitelná stolová konstrukce s manuálním ovládáním/höhenverstellbaren
Tischgestelle mit Handbetätigung/height adjustable table construction with manual override
Material:
CZ ocelová konstrukce, stojiny a most – ohýbaný profil, lyžina – lisovaný profil
DE Stahlkonstruktion und die Brücke Pfosten - gebogen Profil Skid - Strangpressprofil
EN steel construction, and the bridge uprights - bended profile Skid - extruded profile 

Standard: černá/schwarz/black

RAL 9006, jiné barvy na objednávku/RAL 9006, andere Farben auf Anfrage/RAL 9006, other colours on request

SKE H2
NOVINKA - výsuvné sloupky 80x60 + 70x50 mm/NEU - Säulen erstreckt 
80x60 + 70x50 mm/NEW - extension columns 80x60 + 70x50 mm
Material:
CZ ocel
DE Stahl
EN steel 

Standard: černá, stříbrná RAL 9006/Schwarz, Silber RAL 9006/Black, Silver RAL 9006

ostatní dle RAL/andere RAL-/other RAL

nosnost/Kapazität/load capacity:100 kg
rychlost zdvihu/Hubzahl/stroke rate: 40 mm/s
napětí/Spannung/voltage: 220 V
hlučnost/Lärm/noise: < 55 dBa
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Elektronicky stavitelný kancelářský stůl SKE h1
Hranaté výsuvné sloupky zajišťují výškové nastavení stolu. Velmi snadné ovládání pomocí 
dvou tlačítek, možnost nastavení minimální výšky 72,8cm a maximální výšky 122,3cm. 
Při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška stolu nad vrchní hranou 
kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození. Napájení na 220V. Součástí je stolová deska z 
lamina s tloušťkou 2,8cm.

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:
80 x 60cm SKEH80.60 180 x 90cm SKEH180.90
120 x 70cm SKEH120.70 200 x 70cm SKEH200.70
160 x 80cm SKEH160.80 220 x 80cm SKEH220.80

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Stolove-podnoze-c3_16_2.htm
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/Mechanicky-vyskove-stavitelna-stolova-podnoz-d86.htm
http://www.vep-interier.cz/Elektricky-vyskove-stavitelna-stolova-podnoz-d85.htm
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/kancelarska-skrin-vep149-policova-otevrena-rohova-bila/d-70364/
http://www.vep-interier.cz/Mechanicky-vyskove-stavitelna-stolova-podnoz-d86.htm
http://www.vep-interier.cz/Elektricky-vyskove-stavitelna-stolova-podnoz-d85.htm
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STOLy SE SKLÁPěcÍ PODNOžÍ

Stolové sklápěcí podnože umožňují pohodlnou manipulaci se sklápěcími stoly díky kvalitnímu sklopnému mechanismu. Jsou určeny pro 
veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy, konferenční sály, učebny a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Stolové 
podnože můžete jednoduše sklopit a skladovat v době jejich nepotřeby. Bezpečné stohování stolů zajišťují plastové nosníky zabraňující 
poškrábání stolových desek.

Stůl se sklápěcí podnoží Flexo 1
Stolová konstrukce umožňuje velmi snadné skladování a manipulaci se stoly, díky sklo-
pnému mechanismu, který je patentován. Bezpečné stohování stolů zajišťují plastové nos-
níky zabraňující poškrábání stolových desek. Výška stolu vč. stolové desky je 73,8cm. 
Stolová deska z lamina, chráněná ABS hranou, má tloušťku 2,8cm.

rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:
120 x 80cm 1FL120.80 160 x 80cm 1FL160.80 
140 x 80cm 1FL140.80 180 x 80cm 1FL180.80

Stůl se sklápěcí podnoží Flexo 2
Stolová konstrukce Flexo 2 umožňuje velmi snadné skladování a manipulaci se stoly díky 
sklopnému mechanismu, který je patentován. Bezpečné stohování stolů zajišťují plastové 
nosníky zabraňující poškrábání stolových desek. Výška stolu vč. stolové desky je 73,8cm. 
Stolová deska z lamina, chráněná ABS hranou, má tloušťku 2,8cm.
.
rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:
120 x 80cm 2FL120.80 160 x 80cm 2FL160.80
140 x 80cm 2FL140.80 180 x 80cm 2FL180.80 

Stůl se sklápěcí podnoží Flexo 3
Stolová konstrukce Flexo 3 umožňuje velmi snadné skladování a manipulaci se stoly díky 
sklopnému mechanismu, který je patentován. Bezpečné stohování stolů zajišťují plastové 
nosníky zabraňující poškrábání stolových desek. Výška stolu vč. stolové desky je 75,3cm. 
Stolová deska z lamina, chráněná ABS hranou, má tloušťku 2,8cm.
.
rozměry stolové desky
šířka x hloubka:  kód: šířka x hloubka:  kód:
70 x 70cm 3FL70.70 70 x 100cm 3FL70.100
80 x 80cm 3FL80.80 80 x 120cm 3FL80.120
90 x 90cm 3FL90.90 90 x 180cm 3FL90.180 

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Stolove-podnoze-c3_16_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Sklapeci-podnoz-FLEXO1-d87.htm
http://www.vep-interier.cz/Sklapeci-podnoz-FLEXO2-d88.htm
http://www.vep-interier.cz/Stohovatelne-sklapeci-podnozi-FLEXO3-d89.htm
http://www.vep-interier.cz/Sklapeci-podnoz-FLEXO1-d87.htm
http://www.vep-interier.cz/Sklapeci-podnoz-FLEXO2-d88.htm
http://www.vep-interier.cz/Stohovatelne-sklapeci-podnozi-FLEXO3-d89.htm
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KANcELÁŘSKÉ žIDLE

Důležitější než pracovní stůl je kancelářská židle, která by měly vždy poskytovat oporu páteři. Správná kancelářská židle by měla 
sedícímu člověku umožňovat změny polohy těla, čili tzv. dynamické sezení. Pohyb je pro tělo zcela přirozený, dynamické sezení zabraňuje 
jednostrannému zatížení, udržuje a stimuluje přirozené procesy těla. Zádová opěrka by měla být vždy polohovatelná, aby záda vždy 
držela ve správném zakřivení. Všechny židle dodávané naší společností VEPinterier jsou vyráběny v ČR. 

Kancelářské křeslo Futura 650A
výška: 114-121cm
šířka: 68cm
hloubka: 68cm
výška sedu: 40-52cm

Otočné kancelářské křeslo vyššího standardu na kolečkách, se synchronní mechanikou. 
Multifunkční područky, vysoká zádová opěra s tenkým čalouněním a sklopnou opěrkou hlavy 
pro pohodlné pracovní sezení. Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného vzorníku.

ST II SyNchrONNÍ MEchANIKA S bOČNÍM NASTAVENÍM
Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve správném úhlu pohyby sedící osoby, s 
možností aretace v 5-ti polohách. Plynulé nastavení protitlaku zádové opěry z boční strany 
mechanismu v rozmezí cca 50 - 135 kg tělesné hmotnosti.

Kancelářské křeslo Flash 742
Otočné kancelářské křeslo vyššího standardu na kolečkách, s vysokou zádovou opěrkou a 
se synchronní mechanikou. Multifunkční područky, sklopná opěrka hlavy pro pohodlné pra-
covní sezení. Konstrukce odděleného sedáku a zádové opěry. Židle splňuje nároky na snad-
né ovládání, údržbu a servis. Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného vzorníku.

STE SyNchrONNÍ MEchANIKA S POSUVEM A SKLONEM SEDÁKU
Mechanika zaručující dokonalé pohodlí a ergonomii díky plynulému chodu a optimálnímu 
přizpůsobení se každému uživateli. Sedadlo i zádová opěra sledují synchronně a ve 
správném úhlu pohyby sedící osoby, s možností aretace ve 3 polohách. Plynulé nastavení 
protitlaku zádové opěry z boční strany mechanismu v rozmezí cca 45 - 120 kg tělesné hmot-
nosti. Nastavení posuvu sedáku v rozmezí 6 cm, nastavení sklonu sedáku -3°.

Kancelářské křeslo Forte V
výška: 120cm
šířka: 69cm
hloubka: 63cm
výška sedu: 44-54cm

Kancelářské křeslo se síťovou zádovou opěrkou a sklopnou opěrkou hlavy. Synchronní 
mechanismus, výškově nastavitelné područky. Možnost výběru čalounění a barev dle 
dodaného vzorníku.

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Manazerska-kresla-c10_19_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Moderni-kancelarska-zidle-FORTE-V-se-zahlavnikem-d136.htm
http://www.vep-interier.cz/FUTURA-kozene-pracovni-kreslo-vyssiho-standardu-d175.htm
http://www.vep-interier.cz/Manazerska-otocna-zidle-FLASH-se-zahlavnikem-d171.htm
http://www.vep-interier.cz/FUTURA-kozene-pracovni-kreslo-vyssiho-standardu-d175.htm
http://www.vep-interier.cz/Manazerska-otocna-zidle-FLASH-se-zahlavnikem-d171.htm
http://www.vep-interier.cz/Moderni-kancelarska-zidle-FORTE-V-se-zahlavnikem-d136.htm
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Kancelářské křeslo Gloria N
výška: 95-105cm
šířka: 50cm
hloubka: 55cm
výška sedu: 45-55cm

Kancelářská židle poskytující vyšší komfort sezení, čalouněný sedák a kvalitní zádová 
opěrka ze síťoviny. Výškové nastavení sedáku, synchronní mechanismus umožňující 
nastavení zádové opěrky a sedáku v optimální poloze, nastavení síly protiváhy dle tělesné 
hmotnosti, výškově nastavitelné područky. Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného 
vzorníku.

Kancelářské křeslo Ec2000
výška: 96-103cm
šířka: 55cm
hloubka: 65cm
výška sedu: 49-55cm

Kancelářská židle poskytující vyšší komfort sezení, výškové nastavení zádové opěrky a 
sedáku, synchronní mechanismus umožňující nastavení zádové opěrky a sedáku v opti-
mální poloze. Nastavení síly protiváhy dle tělesné hmotnosti, plastový kříž. Možnost výběru 
čalounění a barev dle dodaného vzorníku.

Kancelářské křeslo Ec150 SyN
výška: 100-111cm
šířka: 50cm
hloubka: 55cm
výška sedu: 44-56cm

Kancelářská židle se synchronním mechanismem, vhodná pro nejběžnější denní užití, 
výškové nastavení zádové opěrky a výškové nastavení sedáku, plastový kříž a výškově 
stavitelné područky. Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného vzorníku.

KANcELÁŘSKÉ žIDLE

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Kancelarske-kreslo-GLORIA-N-s-nastavitelnou-zadovou-operkou-a-sedakem-d159.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-zidle-EC150p-s-plastovymi-podruckami-d134.htm
http://www.vep-interier.cz/Komfortni-kancelarska-zidle-EC2000-se-synchronnim-mechanismem-d135.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarske-kreslo-GLORIA-N-s-nastavitelnou-zadovou-operkou-a-sedakem-d159.htm
http://www.vep-interier.cz/Komfortni-kancelarska-zidle-EC2000-se-synchronnim-mechanismem-d135.htm
http://www.vep-interier.cz/Kancelarska-zidle-EC150p-s-plastovymi-podruckami-d134.htm


www.vep-interier.cz | info@vep-interier.cz | 00420 601 377 762

VEP interier

VEP interier

Správná konferenční židle by měla respektovat anatomii našeho těla, aby sezení na konferenční židli bylo co nejpříjemnější. Nabízíme 
Vám stohovatelné konferenční židle s moderním a lehce působícím designem zaručující kvalitní a pohodlné sezení. Plastové konferenční 
židle jsou vhodné do kanceláří na jednání nebo do čekáren, ale hodí se i do škol, zasedacích místností některé dokonce ven, do jídelen 
a všude tam, kde je možnost nějakého většího zašpinění a tam, kde se nehodí čalouněné židle. Výběr správné konferenční židle je velmi 
důležitý, aby Vám židle dlouho a dobře sloužila.

Konferenční židle rondo 941
výška: 82cm
šířka: 47cm
hloubka: 52cm
výška sedu: 45cm

Plastová, stohovatelná konferenční židle čtyřnohá. Konstrukce odděleného sedáku a zá-
dové opěry. Kovový trubkový rám tl. 22x1,5mm černý RAL 9011 nebo stříbrný RAL 9006. 
Konferenční židle s moderním a lehce působícím designem zaručující kvalitní a pohodlné 
sezení. Plastové provedení v barvě černé. Součástí židle Rondo jsou kluzáky s filcem.

Konferenční židle Kvadrato 131
výška: 81,8cm
šířka: 47cm
hloubka: 55cm
výška sedu: 44,3cm 

Čtyřnohá plastová židle. Kovový trubkový rám tl. 22x1,5mm v provedení černá RAL 9011 
nebo stříbrná RAL 9006. Součástí židle jsou kluzáky s filcem. Židle je stohovatelná. Plastové 
provedení je v barvě černé nebo šedé.

Konferenční židle Focus 649E
výška: 89cm
šířka: 56,5cm
hloubka: 63cm
výška sedu: 46cm 

Konferenční židle vyššího standardu na pérovém rámu s područkami. Židle je stohovatelná, 
s konstrukcí odděleného sedáku a pružné zádové opěry. Kovový trubkový profil tl. 25x2mm 
v provedení černá RAL 9011 nebo stříbrná RAL 9006. Možnost výběru čalounění a barev 
dle dodaného vzorníku.

KONFErENČNÍ žIDLE

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Konferencni-zidle-a-kresla-c10_3_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Konferencni-zidle-a-kresla-c10_3_2.htm#min_price_filter=0&max_price_filter=0&show_centerpage_params_filter=1&selected_centerpage_param_filter=0&filter_values%5B554855%5D%5B271482022%5D=1
http://www.vep-interier.cz/Kvadrato-131-plastova-zidle-s-kovovym-ramem-d179.htm
http://www.vep-interier.cz/Plastova-kvalitni-zidle-Rondo-stohovatelna-d182.htm
http://www.vep-interier.cz/Plastova-kvalitni-zidle-Rondo-stohovatelna-d182.htm
http://www.vep-interier.cz/Kvadrato-131-plastova-zidle-s-kovovym-ramem-d179.htm
http://www.vep-interier.cz/Konferencni-zidle-a-kresla-c10_3_2.htm#min_price_filter=0&max_price_filter=0&show_centerpage_params_filter=1&selected_centerpage_param_filter=0&filter_values%5B554855%5D%5B271482022%5D=1
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Konferenční židle Orion
výška: 84cm
šířka: 55cm
hloubka: 55cm
výška sedu: 46cm

Stohovatelná jednací židle s prodyšnou síťovou opěrkou zad a čalouněným sedákem, plas-
tové područky. Podnož v barvě stříbrné RAL 9006. Možnost výběru čalounění a barev dle 
dodaného vzorníku.

Konferenční židle Ec10
Standardní jednací židle. Čalouněný sedák i opěrka, stohovatelná. Podnož v barvě černé 
nebo stříbrné RAL 9006. Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného vzorníku.

Konferenční židle Ec10 PL
výška: 80cm
šířka: 65cm
hloubka: 42cm
výška sedu: 46cm

Jednací židle s plastovou zádovou opěrkou a sedákem, stohovatelná. Podnož v barvě 
stříbrné RAL 9006. Možnost výběru barvy plastu dle dodaného vzorníku.

KONFErENČNÍ žIDLE

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Plastova-jednaci-a-konferencni-zidle-10-PL-stohovatelna-d115.htm
http://www.vep-interier.cz/Jednaci-zidle-Orion-sitovana-operka-zad-chromova-podnoz-d130.htm
http://www.vep-interier.cz/Konferencni-zidle-a-kresla-c10_3_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Jednaci-zidle-Orion-sitovana-operka-zad-chromova-podnoz-d130.htm
http://www.vep-interier.cz/Konferencni-zidle-a-kresla-c10_3_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Plastova-jednaci-a-konferencni-zidle-10-PL-stohovatelna-d115.htm
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Dopřejte Vašim zákazníkům a klientům pohodlné a moderní sezení. Do čekacích prostor nebo přímo do kanceláře Vám nabízíme otočná 
čalouněná křesílka nebo vícemístné sedačky. Vybrat si můžete ze široké škály jednomístných židlí, dloumístných lavic nebo třímístných 
sklápěcích sedaček.

Sedačka brisk 432
výška: 83cm
šířka: 123cm
hloubka: 72cm
výška sedu: 48cm

Dvoumístná celočalouněná sedačka hranatého tvaru. Nožky na kovovém rámu, provedení 
stříbrná RAL 9006. Sedačka určená do čekacích prostor, vstupních hal, recepcí i jako jed-
nací sezení do kancelářských prostor. Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného 
vzorníku.

Sedačka Aleta 831
výška: 77cm
šířka: 60cm
hloubka: 65cm
výška sedu: 41cm

Jednomístná čalouněná sedačka, bez područek, moderního designu určena do veřejných 
prostor, kde plní úlohu čekacího sezení. Bohaté čalounení a kovový rám černý RAL 9011 
nebo stříbrný RAL 9006 zabezpečují kvalitní, stabilní a pohodlné sezení. Možnost výběru 
čalounění a barev dle dodaného vzorníku. Autorem designu je Mgr. A. Martin Kožucharov.

Sedačka Kubus III.
výška: 77cm
šířka: 180cm
hloubka: 60cm
výška sedu: 44cm

Celočalouněná trojmístná sedačka moderního designu. Základ tvoří pevná dřevěná kon-
strukce spojená s kovovou podnoží, vhodné i pro zátěžové prostory. Nohy v provedení 
RAL9006. Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného vzorníku.

KŘESÍLKA A SEDAČKy

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Sedacky-a-kresilka-c10_21_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Sedacka-ALETA-moderniho-designu-od-Mgr-A-Martina-Kozucharova-d202.htm
http://www.vep-interier.cz/Dvoumistna-celocalounena-sedacka-Brisk-432-d205.htm
http://www.vep-interier.cz/Vicemistne-sezeni-KUBUS-3-do-cekacich-prostor-d146.htm
http://www.vep-interier.cz/Dvoumistna-celocalounena-sedacka-Brisk-432-d205.htm
http://www.vep-interier.cz/Sedacka-ALETA-moderniho-designu-od-Mgr-A-Martina-Kozucharova-d202.htm
http://www.vep-interier.cz/Vicemistne-sezeni-KUBUS-3-do-cekacich-prostor-d146.htm
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Křesílko Iris
výška: 83cm
šířka: 50cm
hloubka: 74cm
výška sedu: 44cm

Celočalouněné křesílko oblého tvaru s područkami s nižším sezením, určené do 
odpočinkových zón, čekacích prostor, vstupních hal, recepcí i jako jednací sezení do 
kancelářských prostor a domácích pracoven. Podnož kulatá, otočná, provedení chrom. 
Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného vzorníku.

Křesílko club
výška: 79cm
šířka: 78cm
hloubka: 64cm
výška sedu: 46cm

Jednomístné celočalouněné křesílko oblého tvaru na kluzácích, určené do čekacích pros-
tor, vstupních hal, recepcí i jako jednací sezení do kancelářských prostor. Možnost výběru 
čalounění a barev dle dodaného vzorníku.

Křesílko Vela
výška: 91cm
šířka: 73cm
hloubka: 73cm
výška sedu: 45cm

Celočalouněné křesílko s osobitým designem, oblých tvarů bez područek s nižším sezením, 
určené do odpočinkových zón, čekacích prostor, vstupních hal, recepcí. Podnož kulatá, 
otočná, provedení chrom. Možnost výběru čalounění a barev dle dodaného vzorníku. Au-
torem designu je Mgr. A. Martin Kožucharov. 

KŘESÍLKA A SEDAČKy

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Jednomistne-kozene-kreslo-Club-obleho-tvaru-d186.htm
http://www.vep-interier.cz/IRIS-Designove-otocne-kreslo-na-ctyrramennem-krizi-d187.htm
http://www.vep-interier.cz/VELA-Kresilko-s-osobitym-designem-od-Mgr-A-Martina-Kozucharova-d189.htm
http://www.vep-interier.cz/IRIS-Designove-otocne-kreslo-na-ctyrramennem-krizi-d187.htm
http://www.vep-interier.cz/Jednomistne-kozene-kreslo-Club-obleho-tvaru-d186.htm
http://www.vep-interier.cz/VELA-Kresilko-s-osobitym-designem-od-Mgr-A-Martina-Kozucharova-d189.htm
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Konferenční stolek Vario
výška: 34,7cm
šířka: 66cm

Moderní konferenční stolek se skleněnou deskou. Nohy stolu na kovovém rámu RAL 9006 - 
stříbrné. Barva lamina bílá nebo černá. Sklo čiré, kalené, tl. 0,8cm.

Konferenční stolek Vela
výška: 46cm
šířka: 70cm
hloubka: 60cm

Elipsovitý konferenční stolek s čirým kaleným sklem (tl. 0,8cm). Centrální noha chrom, výška 
46cm, kulatá podnož Ø 50cm, provedení chrom. 

Konferenční stolek Letty
výška:73,3cm
rozměr: 70 x 70cm

Konferenční stolek s čirým, kaleným sklem (tl. 0,8cm). Centrální noha chrom, čtvercová 
podnož 45x45cm. 

KONFErENČNÍ STOLKy

Dopřejte si do Vaší pracovny nebo kanceláře stylový konferenční stolek. Svým vzhledem by měl zapadat do konceptu místnosti a 
dotvářet její styl. Každý z nabízených stolků má svoje kouzlo. Konferenční stolky mohou mít čiré nebo mléčné sklo, případně lze místo 
skla použít laminovou desku. Je jen na Vás, zda zvolíte klasiku nebo dáte přednost modernímu kousku.

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

Přejít na e-shop

http://www.vep-interier.cz/Letty-hranaty-stolek-s-cirym-kalenym-sklem-d70.htm
http://www.vep-interier.cz/Konferencni-stul-VELA-s-cirym-kalenym-sklem-d65.htm
http://www.vep-interier.cz/Moderni-konferencni-stolek-Vario-d61.htm
http://www.vep-interier.cz/Konferencni-stolky-c3_10_2.htm
http://www.vep-interier.cz/Moderni-konferencni-stolek-Vario-d61.htm
http://www.vep-interier.cz/Konferencni-stul-VELA-s-cirym-kalenym-sklem-d65.htm
http://www.vep-interier.cz/Letty-hranaty-stolek-s-cirym-kalenym-sklem-d70.htm
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