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Německá rodinná firma ASS-Einrichtungssysteme GmbH       byla založena roku 1937 ve Stockheimu
a patří mezi evropské leadery ve výrobě školního nábytku.
K významnému zviditelnění firmy přispěl jedinečný a vyhledávaný materiál PAGHOLZ®, který vyniká
prakticky svou nezničitelností. Některé starší modely lze dokonce zakoupit na prodejních aukcích
jako designové starožitnosti.
V roce 1958 získávají produkty ASS zlatou medaili na EXPO Brusel.
V roce 1994 ASS uvádí svou novou značku WOODMARK®. Tato inovativní povrchová úprava
vyniká svou odolností a dlouhou životností – sedáky se nepoškrábou.
V roce 2008 Japan Organic Recycling Association předává ASS významnou cenu za ekologii
„Focus Green“.
 
K prestižním realizacím světového významu patří například i vybavení olympijského stadionu
v Amsterodamu či Naganu sedáky PAGHOLZ®.

Naše společnost ALUXXON - TABULE s.r.o. se již 12 let věnuje distribuci školního 
nábytku a tabulí na českém trhu.
Protože rozumíme vašim potřebám, dodáváme pouze pečlivě vybrané produkty
německého výrobce ASS-Einrichtungssysteme GmbH      , jejichž ověřená kvalita
a dlouhodobá životnost nemají na českém trhu konkurenci. A právě tato trvanlivost
našich výrobků nám umožňuje budovat dlouhodobé obchodní vztahy s našimi
zákazníky čímž se také výrazně lišíme od jiných dodavatelů.

Abychom dokázali, že si za kvalitou našich produktů opravdu stojíme, zařadili
jsme do naší nabídky tzv. ZÁPŮJČKU židlí a lavic celé jedné třídy bez jakýchkoliv
smluv a závazků. Během 3 let využilo této možnosti více jak 200 spokojených škol.

K našim zákazníkům přistupujeme individuálně. V případě zájmu o naše produkty
k vám nejdříve vyšleme kvalifikovaného obchodního zástupce, který vám vše
ochotně vysvětlí a pomůže najít to správné řešení odpovídající všem vašim
konkrétním požadavkům. 
 

O NÁS

O NAŠEM VÝROBCI

PROFESIONÁLNÍ
SERVIS

INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP

TRADICE
A KVALITA

FLEXIBILITA
4-5



CE
RT

IF
IK

ÁT
Y

"GOLDENE M" 
Náš nábytek nese označení "Goldene M", které je udělováno německou asociací 
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM).
Nápis je zkratka pro ověřenou kvalitu, zaručenou bezpečnost a zdravý životní styl. 
Můžete si být jisti při nákupu nábytku, že je dobře zpracován. Je trvanlivý, 
bezpečný a stabilní, neobsahuje nebezpečné látky.

ISO 9001 a ISO 14001
Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti pro 
případ, že organizace musí prokázat svoji schopnost poskytovat produkty, které 
splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů, a že má 
v úmyslu zvýšit spokojenost zákazníků.
Hlavním principem je nastavit procesy v organizaci tak, aby se chovala šetrně 
k životnímu prostředí, ve kterém všichni žijeme a v budoucnu budou chtít žít
i naši potomci (tzv. trvale udržitelný rozvoj). Základem je stanovení enviro-
mentálních aspektů činností organizace, které mohou nepříznivě ovlivňovat 
stav životního prostředí a tyto minimalizovat či eliminovat pomocí zákonných 
požadavků.

GS - BEZPEČNOST
GS uvádí, že zamýšlené nebo předvídatelné použití produktu je bezpečné
a zdraví uživatele není ohroženo.

"MADE IN GERMANY" – záruka kvality
K výrobě se používají  pouze prvotřídní materiály, které nejprve prochází  
přísnou kontrolou.  
Kombinace poctivého řemesla a moderních technologií zaručují  maximální 
funkčnost a dlouhou životnost a to vše s ohledem k životnímu prostředí.

FSC - DŘEVO Z CERTIFIKOVANÝCH ZDROJŮ
FSC ® je zkratka pro "Forest Stewardship Council ® " - mezinárodní systém 
certifikace lesů. Záruka deseti celosvětově platných zásad, které dřevo
a výrobky z papíru s FSC mají. Pocházejí z šetrně obhospodařovaných lesů. 
Tyto zásady jsou stanoveny mezinárodní normou.   
Standard FSC vyžaduje, aby ekologické funkce lesa byly zachovány. Chrání 
ohrožené rostlinné a živočišné druhy a zajišťuje práva původních obyvatel
a pracovníků. 

TOP RATING
Certifikát "Hoppenstedt CreditCheck Top Rating" je celostátně známá 
a ekonomicky uznaná cena, která je uvedena v Německu jako součást certifikace 
"Top - Bussiness Partner“.
Firma ASS EINRICHTUNGSSYSTEME GmbH potvrzuje, že patří mezi 4,4% 
německých firem, které obdržely nejvyšší bonitu. Celkem 4,5 mil. společností 
bylo analyzováno a klasifikováno na stupnici 1-6. 

CREDITREFORM 
Společnost Creditreform byla založená roku 1879. Zabývá se především 
důvěryhodnými obchodními vztahy a solventností.  Certifikát 
“Crefo-Zert-solvency certificate” stvrzuje, že společnost ASS patří mezi 
1,7% německých finančně nejvýše postavených společností.

MADE
IN
GERMANY
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Zapůjčíme vám třídu na 1/2 roku ZDARMA!

Již přes 200 škol využilo naší zápůjčky. Vyzkoušejte si i vy kvalitu našeho školního nábytku!
Sedáky se nepoškrábou - ZÁRUKA 5 LET!
Ocelové konstrukce se nepolámou - ZÁRUKA 10 LET!
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Nepřekonatelný originál
Klasická židle  je často kopírována, 
ale zde je originál!
Byla navržena italským designérem
Paulem Favarettem.
Pouze u nás pořídíte tento originál 
v nedosažitelné kvalitě.  

WOODPLAC®

Chemický odpor
Ohnivzdornost

Odolnost proti oděru 

Stálost barev

Paolo Favaretto 
(*1950, Padova)

BARVY

Povrchový materiál Woodplac® je téměř 
nezničitelný, nepoškrábe se, je odolný nárazům 
i chemickým znečištěním a ohnivzdorný (B1).

Ocelová konstrukce

Woodplac® • Barva dřeva

VARIACE SEDÁKŮ A BAREV

VYBERTE SI SAMI!

14-15
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Ocelová konstrukce

Woodplac® • Barva dřeva

 je navržena pro dlouhodobý ergonomický posed 
podporuje koncentraci žáků
robustní provedení
tloušťka ocelové konstrukce 2 mm 
sedací a opěrná část 8 mm
je standardně vybavena speciálním tvrzeným 
sedákem WOODMARK®
tvar rámu - C-Form

 je navržena pro dlouhodobý ergonomický posed 
podporuje koncentraci žáků
robustní provedení
tloušťka ocelové konstrukce 2 mm 
sedací a opěrná část 8 mm
je standardně vybavena speciálním tvrzeným 
sedákem WOODMARK®
tvar rámu - C-Form

Ohnivzdorné
Odolné proti poškrábání a oděru 

Stálé barvy

Velikost        3-5

Š/V/D (cm)       

Výška sedáku           31-42

5-7

41-56

Technické údaje

WOODPLAC - povrchová úprava melaminovou pyskyřicí na sedáku i opěráku
je odolná vůči nárazům i poškrábání
protiskluzová úprava sedáku
snadná manipulce a nastavní výšky židle

Konstrukce židle
pětiramenný hliníkový kříž, epoxidový nátěr
velikost odpovídající DIN ISO 5970 a DIN EN 1729-1
maximální nosnost 125 kg

BARVY

Povrch lavic je chráněn speciálními 
ochrannými prvky

Plastové kluzáky chrání povrch podlahy 
i konstrukci před poškozením; lehce vyměnitelné

Reliéfní protiskluzové knoflíky

WOODMARK

Velikost 2 3 4 5 6 7

Š/V/D (cm) 33•53•36 39•61•44 39•68•44 61•72•57 75•90•6845•76•51 45•79•51 45•83•51

Výška sedáku (cm) 30 34 38 42 46 50

Stohovatelné (ks) 4 4 4 5 5 5

Technické údaje

7100 WOODMARK 7100® ®
KLASICKÁ ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE

Varianta s kolečky i bez

16-17



PLASTOVÁ ŽIDLE FLEX 7853

ASS flooresafe® - zadní plastový kluzák s filcem je
třívrstvý a umožňuje optimální přilnavost k podlaze.
Nepodklouzne a nepoškozuje povrch podlahy.

speciální technologie odvětrávacích kanálků
= žádný pot a zápach!

ekologický materiál - recyklovatelný polypropylen

ERGONOMIE
Díky tvaru nohou "Z" není páteř zatěžována a 3D pohyb sedáku
i do stran napomáhá prokrvování páteřních plotýnek 

při údržbě třídy nepadají z lavic

NOVINKA

A2S flooresafe® - speciální 
podlahové ochranné prvky  

Lehce přenosné
Kompatibilní se všemi 

typy školních lavic
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Velikost 2 3 4 5 6 7

Š/V/D (cm) 39•62•36 39•66•37 39•69•37 45•79•52 45•82•52 45•87•52

Výška sedáku (cm) 30 34 38 42 46 50

Váha (kg) 3,8 3,9 3,9 6,2 6,3 6,4

Stohovatelné (ks) 3 3 3 3 3 3

BARVY

Ocelová konstrukce

Sedáky

Technické údaje

Vhodné i do učeben informatiky a výtvarné výchovy.

KVALITNÍ NOVINKA DO VAŠÍ ŠKOLY!
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 Možnost varianty na kluzáku
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PLASTOVÁ ŽIDLE FLEX OTOČNÁ 7853
Ergonomie
pružnost díky ergonomickému vzduchovému polštáři
sedák se naklání do stran

STOP potu a zápachu díky nové technologii odvětrávacích kanálků 
lehké odolné židle
ekologicky šetrný polypropylen pro snadné čištění a údržbu

Bezpečnostní plynové pružiny 
snadné a plynulé nastavení výšky
navrženo pro maximální vytížení
                                         
Konstrukce
základnu tvoří pětiramenný pevný hliníkový rám 
2 typy povrchové úpravy - pochromováním 
nebo komaxitem (práškové lakování) 
dostupné v mnoha atraktivních barvách
podstavec z kruhové trubky: 50 mm

NOVINKA

5-7

68•79-92•68

41-54

KVALITNÍ NOVINKA DO VAŠÍ ŠKOLY!

Nastavení výšky zajišťují 
bezpečnostní plynové pružiny 

Vhodné do učeben IT 
či výtvarné výchovy 

3D
 F

LE
XI

 houpačka - ergonomické sezení 

Technické údaje

Velikost

Š/V/D (cm)

Váha (kg)

Výška sedáku (cm)

28,0

BARVY

Ocelová konstrukce

Sedáky

20-21



7690

PA
G

H
O

LZ

22-23



MODEL 

Tvar rámu            Židle s kluzáky

2-7/E2-7/E

4,8 kg4,9 kg 5,1 kg 5 kg 6 kg6 kg 6,2 kg

4, 5, 7, E 2 - 7 5 - 7

6,2 kg

5 - 7 3 - 5 / 5 - 7 3 - 5 / 5 - 7 

4 nohy C-shapeC-shape
Výškově 

nastavitelný
Výškově 

nastavitelný
Výška    

Váha          

MODEL 

Tvar rámu            

Výška    

Váha          

7800/78057307 78468346/8386 7850 7811 8345/8385 7847

8346/8386

7307 7850

8345/8385

VÝROBNÍ 
TECHNOLOGIE
VÝROBNÍ 
TECHNOLOGIE

DESIGNDESIGN

5 důvodů proč je PAGHOLZ® jedinečný?5 důvodů proč je PAGHOLZ® jedinečný?

Tenké vrstvy bukové dýhy 
nejprve prochází přísnou 
kontrolou kvality. Pak přichází 
na řadu proces barvení  
a napouštění  zásaditou 
melaminovou pryskyřicí. Takto 
připravené dýhy jsou lisovány 
do požadovaného tvaru  
za vysoké teploty a tlaku 
(až 2000 t).

Moderní nadčasový design 
vycházející z přírodní estetiky. 
Základním prvkem je přirozený 
vzhled bukového dřeva.
Na výběr široké spektrum barev 
sedáků a konstrukcí 
dle aktuálního vzorníku. 

PAGHOLZ® 
Jistota mnohonásobně vratné investice!
PAGHOLZ® 
Jistota mnohonásobně vratné investice!
Všechny výrobky PAGHOLZ® jsou vysoce  odolné  
a recyklovatelné. Na rozdíl od  jiných materiálů zachovává 
Pagholz®  desítky let svoje jedinečné vlastnosti: nezničitelnost a 
pružnost. 
Mimořádně vysoká životnost 50 let a více. 
Důkazem je i fakt, že se starší modely židlí Pagholz® objevují 
na starožitných aukcích.

1. Stálost tvaru a vzhledu po mnoho let – materiál se neunaví.
2. Nejvyšší úroveň odolnosti proti poškrábání, opotřebení 
    a nárazům.
3. Nejvyšší úroveň odolnosti  proti povětrnostním vlivům. 
4. Nepropustnost skvrn a jiných nečistot.
5. Chemická stabilita, světlostálost a voděodolnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍPŘÍSLUŠENSTVÍ
Vybrané modely lze na přání 
vybavit přídavnými opěrkami 
nebo skládacím stolkem.
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1735/polstr

Židle s kluzáky

5 kg6,9 kg

6 62-7/E

4,9 kg

C-forma C-formaVýškově 
nastavitelný

MODEL 
Tvar rámu          

Výška    

Váha          

7802 7813

5 kg

2 - 7

C-forma

7811/polstr 7307/polstr

6,2 kg

5 - 7

7846/polstr

NOVÁ KOLEKCE
PAGHOLZ®

2-7/E

4,9 kg

Židle s kluzáky

MODEL 
Tvar rámu          

Výška    

Váha          

7200/7205

8346/8386
polstr

7847
polstr

Barevný vzor nepodléhá ošoupání nebo poškrábání. 
Vzniká zatavením a zalisováním látky se vzorem pod povrch židle.

Sedák je krytý průhledným povrchem melaminové pryskyřice. 
Zásadní vlastnosti se u designových židlí PAGHOLZ® nemění (odolnost proti chemickým látkám,
poškrabání, UV záření, extrémním teplotám i mrazu).

Barvy sedátek PAGHOLZ® - nová řad

Gingko Granite 920 Berkley Square 305 Smithfield Olive 618

Metro Primary 222 Florie Chintz 008

EKOLOGIEEKOLOGIE
Všechny výrobky PAGHOLZ® 
jsou  100% recyklovatelné.
Ve výrobě je použito pouze dřevo 
ze stromů, které byly pečlivě 
nahrazeny novou výsadbou.

SEDÁKYSEDÁKY
Sedáky se vyrábí pod vysokým 
tlakem 2000 tun z barvených 
bukových dýh napuštěných 
zásaditou pryskyřicí. 

POLSTROVÁNÍPOLSTROVÁNÍ
Na vybrané modely židlí
PAGHOLZ® lze na přání přidat 
polstrování (viz. vzorník).

7811/polstr

Možnost varianty
na kolečkách

NOVINKA
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ŽIDLE PAGHOLZ
JE MOŽNÉ RŮZNĚ 
KOMBINOVAT!

SESTAVTE SI SAMI!

1 2 3 4

5 6 7 8

11 129 10

15 16

13 14

17 18 19 20
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LAVICE  8564
Povrch desky: 
3-vrstvý E1 
povrch upraven tvrzením melaminovou 
pryskyřicí z obou stran                       
ASS-O-DUR (hrany ABS svařovány 
laserem a neodlepují se) - volitelné
deska lavice je z vysoce odolného materiálu
 
Konstrukce: 
ocelová konstrukce je povrchově upravena práškovým lakováním (komaxitem)
rozměry dle DIN ISO 5970 a DIN EN 1729 - 1 : 2-7

Povrch desky: 
3-vrstvý E1 
povrch upraven tvrzením melaminovou 
pryskyřicí z obou stran                       
ASS-O-DUR (hrany ABS svařovány 
laserem a neodlepují se) - volitelné
deska lavice je z vysoce odolného materiálu
 
Konstrukce: 
ocelová konstrukce je povrchově upravena práškovým lakováním (komaxitem)
rozměry dle DIN ISO 5970 a DIN EN 1729 - 1 : 2-7

praktický stůl pro učebny výtvarné výchovy
k sezení i k stání
odkládací police pod pracovní desku ve standardní výbavě

Pracovní deska: 
výška a náklon libovolně nastavitelný 
odkládací žlábek na výtvarné potřeby a zarážková lišta na výkresy 
lavice je standardně vybavena speciálním tvrzenou 
deskou WOODMARK®
ASS-O-DUR - hrany ABS svařovány laserem a neodlepují se

Konstrukce: 
oválné ocelové profily (20/30/2 mm) zajišťují dobrou stabilitu ve všech polohách stolu
zdvižný mechanismus byl speciálně vyvinut pro lehkou a snadnou manipulaci 
rozměry dle DIN ISO 5970 a DIN EN 1729-1: 6

praktický stůl pro učebny výtvarné výchovy
k sezení i k stání
odkládací police pod pracovní desku ve standardní výbavě

Pracovní deska: 
výška a náklon libovolně nastavitelný 
odkládací žlábek na výtvarné potřeby a zarážková lišta na výkresy 
lavice je standardně vybavena speciálním tvrzenou 
deskou WOODMARK®
ASS-O-DUR - hrany ABS svařovány laserem a neodlepují se

Konstrukce: 
oválné ocelové profily (20/30/2 mm) zajišťují dobrou stabilitu ve všech polohách stolu
zdvižný mechanismus byl speciálně vyvinut pro lehkou a snadnou manipulaci 
rozměry dle DIN ISO 5970 a DIN EN 1729-1: 6

ART STŮL   7690

BARVY

ASS-O-DUR-Hrana

Povrch stolu

Ocelová konstrukce

BARVY

Povrch stolu

Ocelová konstrukceWoodplac® - dřevěná deska 

Woodmark®

Technické údaje

Velikost          2   3      4             5      6            7

V/Š/D (cm)     52•130•50    58•130•50    64•130•50    70•130•50    76•130•50    82•130•50

Váha     17,0             17,5    18,0          18,5  19,0         19,5

Technické údaje

8564 dvoumístná s háčky, bez odkládacího prostoru 130•55 cm

8564 S dvoumístná s háčky, výškově stavitelná  130•55 cm

8560 jednomístná s háčkem, bez odkládacího prostoru   70•55 cm

8560 S jednomístná, výškově stavitelná     70•55 cm

Velikost 6

V/Š/D (cm) 76•90•60

Ideální jako malířský stojan

Díky bezešvé ABS laserem 
svařované hraně nečistoty 
nepenetrují do desky stolu

Robustní a stabilní konstrukce 
je lehce a plynule nastavitelná

Stabilní odkládací police 
výtvarných potřeb a pomůcek Osvědčený v praxi

ke všem typům školních lavic je možno objednat drátěný koš Váha (kg) 28,0

Speciální technologie sváření ABS hran 
laserem - hrany se neodlepují K dispozici ve všech velikostech

Volitelné: drátěná police pod laviciPlastové kluzáky chrání povrch podlahy 
i konstrukci před poškozením

34-35



počítačový stůl v jednomístném (1/OMEGA) 
či dvoumístném (2/OMEGA) provedení
dostupný ve velikostech 4, 5, a 6
standradní rozměry pracovní desky:
1/OMEGA = 100 x 55 cm
2/OMEGA = 130 x 55 cm
maximální rozměr pracovní desky:
150 x 65 cm 

 

počítačový stůl v jednomístném (1/OMEGA) 
či dvoumístném (2/OMEGA) provedení
dostupný ve velikostech 4, 5, a 6
standradní rozměry pracovní desky:
1/OMEGA = 100 x 55 cm
2/OMEGA = 130 x 55 cm
maximální rozměr pracovní desky:
150 x 65 cm 

 

PC STŮL   1810

PC STŮL   OMEGA

BARVY

Povrch stolu

Ocelová konstrukce72 cm

72•160•80

60,0

Skryté elektrické vedení Příprava pro rozvod kabeláže

Konstrukce je připravena 
na na montáž příslušenství

Podlahové chrániče 
s ochranou proti nárazu

Podlahové chrániče 
s ochranou proti nárazu

PC stůl s posuvnou deskou, která 
je tvrzena melaminovou pryskyřicí
dodává se ve velikosti 4, 5, 6
je velmi stabilní
oválná trubka v síle 2 mm, svařená po celém
obvodu spoje trubek
povrchová úprava konstrukce - práškové lakování 

Volitelné příslušenství
vysouvací  polička na klávesnici
nastavitelný držák na počítač.

 

PC stůl s posuvnou deskou, která 
je tvrzena melaminovou pryskyřicí
dodává se ve velikosti 4, 5, 6
je velmi stabilní
oválná trubka v síle 2 mm, svařená po celém
obvodu spoje trubek
povrchová úprava konstrukce - práškové lakování 

Volitelné příslušenství
vysouvací  polička na klávesnici
nastavitelný držák na počítač.

 

PC stůl s posuvnou deskou, která 
je tvrzena melaminovou pryskyřicí
dodává se ve velikosti 4, 5, 6
je velmi stabilní
oválná trubka v síle 2 mm, svařená po celém
obvodu spoje trubek
povrchová úprava konstrukce - práškové lakování 

Volitelné příslušenství
vysouvací  polička na klávesnici
nastavitelný držák na počítač

 

PC stůl s posuvnou deskou, která 
je tvrzena melaminovou pryskyřicí
dodává se ve velikosti 4, 5, 6
je velmi stabilní
oválná trubka v síle 2 mm, svařená po celém
obvodu spoje trubek
povrchová úprava konstrukce - práškové lakování 

Volitelné příslušenství
vysouvací  polička na klávesnici
nastavitelný držák na počítač

 

PC STŮL   1960

PARAMETRY
(shodné s PC 1810)

3-vrstvé dřevotřískové desky (E1), 
povrch upraven tvrzením melaminovou 
pryskyřicí z obou stran
vysoce odolný proti oděru, 
3 mm bezešvá hrana ASS-O-DUR 
(hrany svařovány laserem a neodlepují se) 
tloušťka: 25 mm,
montážní kanál pro zásuvky, 
ovál trubka: 50•30•2mm 
příčky ze čtyřhranných trubek: 40/20/2mm 
čtvercová trubka: 30•30•2mm 
velikost dle DIN ISO 5970 a DIN EN1729-1: 72cm 

3-vrstvé dřevotřískové desky (E1), 
povrch upraven tvrzením melaminovou 
pryskyřicí z obou stran
vysoce odolný proti oděru, 
3 mm bezešvá hrana ASS-O-DUR 
(hrany svařovány laserem a neodlepují se) 
tloušťka: 25 mm,
montážní kanál pro zásuvky, 
ovál trubka: 50•30•2mm 
příčky ze čtyřhranných trubek: 40/20/2mm 
čtvercová trubka: 30•30•2mm 
velikost dle DIN ISO 5970 a DIN EN1729-1: 72cm 

Technické údaje

Velikost

V/Š/D (cm)

Váha (kg)

BARVY

Povrch stolu

Ocelová konstrukce72 cm

72•80•80

20,0

Technické údaje

Velikost

V/Š/D (cm)

Váha (kg)

Stůl je možný dodat s vysouvací 
poličkou a nastavitelným
držákem na počítač

Speciální technologie sváření ABS hran 
laserem - hrany se neodchlipují

Speciální technologie sváření ABS hran 
laserem - hrany se neodlepují
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JÍDELNÍ STŮL   1001

BARVY

Povrch stolu

Ocelová konstrukce

lichoběžníkový tvar umožňuje flexibilní 
použití stolu
vhodné pro všechny věkové kategorie díky 
různým velikostem rámu

Deska stolu:
různé druhy deskových materiálů a hran

Konstrukce: 
ocelový robustní rám
povrchová úprava pochromováním nebo komaxitem (práškové lakování)
vysoce odolné proti poškrábání
různé velikosti

lichoběžníkový tvar umožňuje flexibilní 
použití stolu
vhodné pro všechny věkové kategorie díky 
různým velikostem rámu

Deska stolu:
různé druhy deskových materiálů a hran

Konstrukce: 
ocelový robustní rám
povrchová úprava pochromováním nebo komaxitem (práškové lakování)
vysoce odolné proti poškrábání
různé velikosti

JÍDELNÍ STŮL   1004 
obdélníkový tvar -
v nabídce různé velikosti
řešení pro každý požadavek

Konstrukce 
napevno přivařený ocelový rám
povrchová úprava pochromováním nebo komaxitem (práškové lakování)
vysoce odolné proti poškrábání
různé velikosti 

obdélníkový tvar -
v nabídce různé velikosti
řešení pro každý požadavek

Konstrukce 
napevno přivařený ocelový rám
povrchová úprava pochromováním nebo komaxitem (práškové lakování)
vysoce odolné proti poškrábání
různé velikosti 

Výška 3 4 5 6 7 72 cm 75 cm

V/Š/D (cm) 58•160•80 64•160•80 70•160•80 76•160•80 82•160•80 72•160•80 75•160•80

Váha (kg) 26,0 26,5 27,0 28,0 28,5 27,5 28,0

Technické údajeTechnické údaje

1004.168 - “lichoběžník” 1005.126 - “půlkruh” 1009.106 - “mnohoúhelník”

Výška 3 4 5 6 7 72 cm 75 cm

V/Š/D (cm) 58•120•70 64•120•70 70•120•70 76•120•70 82•120•70 72•120•70 75•120•70
Váha (kg) 21,0 21,5 22,0 23,0 23,5 22,5 23,0

BARVY

Povrch stolu

Ocelová konstrukce

ASS-O-DUR-Hrana

Klasický osvědčený tvar
Velké množství volitelného 

příslušenství v nabídce
Stavěcí zátky s chráničemi podlah 
zajišťují perfektní vyvážení stolu

Stavěcí zátky s chráničemi podlah 
zajišťují perfektní vyvážení stolu

Speciální technologie sváření ABS hran 
laserem - hrany se neodlepují

Speciální technologie sváření ABS hran 
laserem - hrany se neodlepují
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Sklápěcí mechanismus
Maximální využití 

vašeho prostoru

stabilní pevný stůl se sklápěcím 
mechanismem konstrukce
vhodný do jídelen, družin
velice praktické všude tam, kde jsou omezeny 
skladovací prostory

Deska stolu
různé druhy desek a hran
ASS-O-DUR - "bezešvé" hrany svařované laserem se neodchlipují 
a tak se nikdy žádné nečistoty ani tekutiny nedostanou dovnitř desky

Konstrukce 
pevná ocelová konstrukce ja garancí dlouholeté životnosti
stůl je odolný proti poškrábání

stabilní pevný stůl se sklápěcím 
mechanismem konstrukce
vhodný do jídelen, družin
velice praktické všude tam, kde jsou omezeny 
skladovací prostory

Deska stolu
různé druhy desek a hran
ASS-O-DUR - "bezešvé" hrany svařované laserem se neodchlipují 
a tak se nikdy žádné nečistoty ani tekutiny nedostanou dovnitř desky

Konstrukce 
pevná ocelová konstrukce ja garancí dlouholeté životnosti
stůl je odolný proti poškrábání

JÍDELNÍ STŮL - SKLÁPĚCÍ   392

Výška

V/Š/D (cm)

Váha (kg)

Technické údaje

ASS-O-DUR-Hrana

BARVY

Povrch stolu

Ocelová konstrukce

72 cm 75 cm

72•120•60 75•120•60

21,5 22,0

Speciální technologie sváření ABS hran 
laserem - hrany se neodlepují
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KATEDRA   7522UČITELSKÉ ŽIDLE

PAGHOLZ®  7307

Uzamykatelný box 
s bezpečnostními panty

praktická a stabilní katedra 
pro učitele s odkládací policí 
a bočním uzamykatelným boxem 
levé (7524) či pravé (7522) provedení 
"C noha"

Povrch desky:    
povrch upraven tvrzením melaminovou 
pryskyřicí z obou stran                       
laserem svářené spáry ABS hrany a tvrzení povrchu desek melaminovou 
pryskyřicí zajišťují vysokou odolnost proti poškrábání a dlouhou životnost                   
 
Konstrukce:   
ocelová konstrukce je povrchově upravena práškovým lakováním (komaxitem)

praktická a stabilní katedra 
pro učitele s odkládací policí 
a bočním uzamykatelným boxem 
levé (7524) či pravé (7522) provedení 
"C noha"

Povrch desky:    
povrch upraven tvrzením melaminovou 
pryskyřicí z obou stran                       
laserem svářené spáry ABS hrany a tvrzení povrchu desek melaminovou 
pryskyřicí zajišťují vysokou odolnost proti poškrábání a dlouhou životnost                   
 
Konstrukce:   
ocelová konstrukce je povrchově upravena práškovým lakováním (komaxitem)

BARVY

ASS-O-DUR-Hrana

Povrch stolu

Ocelová konstrukce

Woodplac® - dřevěná deska 

Woodmark®

2-7/E

4,9 kg

C-shape

MODEL 
Tvar rámu          

Výška    

Váha          

7307/polstr

PAGHOLZ®  8346/8386

3-5 / 5-7

6 kg

výškově 
nastavitelný

MODEL 
Tvar rámu          

Výška    

Váha          

8346/8386
polstr

45 kg

6

Technické specifikace 

Velikost          

V/Š/D (cm)    

Váha (kg)          

FLEX ERGO 7853

5-7

68•79-92•68

41-54

Technické údaje

Velikost

Š/V/D (cm)

Váha (kg)

Výška sedáku (cm)

28,0

BARVY

Potahy

Ocelová konstrukce

Sedáky

Potahy
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Speciální technologie sváření ABS hran 
laserem - hrany se neodlepují

Plastové kluzáky chrání povrch podlahy 
i konstrukci před poškozením; lehce vyměnitelné

44-45

76•130•65



vybavení do školních učeben chemie
povrch židlí je vysoce odolný proti poškrábání
a chemickému znečištění
povrch desky laboratorního stolu je
z ocelového plechu s vypálenou keramickou
vrstvou a je maximálně odolný proti
chemickému znečištění a ohnivzdorný
záruka dlouhé životnosti a trvanlivosti
možnost dvojmístného či trojmístného řešení
kanálek pro přívod plynu a elektřiny

Více informací na požádání.   

vybavení do školních učeben chemie
povrch židlí je vysoce odolný proti poškrábání
a chemickému znečištění
povrch desky laboratorního stolu je
z ocelového plechu s vypálenou keramickou
vrstvou a je maximálně odolný proti
chemickému znečištění a ohnivzdorný
záruka dlouhé životnosti a trvanlivosti
možnost dvojmístného či trojmístného řešení
kanálek pro přívod plynu a elektřiny

Více informací na požádání.   

MODEL dvojmístné řešení trojmístné řešení

Š/V/D (cm)     130•60•75   190•60•76   

CH
EM

IC
KÁ

 L
A

BO
RA

TO
Ř CHEMICKÁ LABORATOŘ

Chemický odpor
Ohnivzdornost

Odolnost proti oděru 

Stálost barev

NOVINKA
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Konstrukce
sedadla jsou bezpečně namontována na robustní ocelové 
konstrukci s upevněním na podlahu
oválná ocelová trubka 100•25•2 mm a 50•30•2 mm
speciální podlahové chrániče s filcem
velikosti dle DIN ISO 5970 a DIN EN 1729-1: E
maximální nosnost: 125 kg

Sedáky jsou lisovány do forem z několika vrstev bukové dýhy.
Povrch je dále upravován nanášením melaminové pryskyřice
pro zajištění maximální odolnosti a dlouhé životnosti materiálu.

Konstrukce
sedadla jsou bezpečně namontována na robustní ocelové 
konstrukci s upevněním na podlahu
oválná ocelová trubka 100•25•2 mm a 50•30•2 mm
speciální podlahové chrániče s filcem
velikosti dle DIN ISO 5970 a DIN EN 1729-1: E
maximální nosnost: 125 kg

Sedáky jsou lisovány do forem z několika vrstev bukové dýhy.
Povrch je dále upravován nanášením melaminové pryskyřice
pro zajištění maximální odolnosti a dlouhé životnosti materiálu.

MODEL

Velikost

Š/V/D (cm)

Výška sedáku

ŘADY PAGHOLZ  9457 

NOVINKA

BARVY VIZ. VZORNÍK BAREV

Řada Pagholz - 2

Ř.P. - 2 Ř.P. - 2+ Ř.P. - 3 Ř.P. - 4

Řada Pagholz - 3Řada Pagholz - 2+

E

96•78•49

46

E

151•78•49

46

E

206•78•49

46

E

151•78•49

46

Vhodné i pro venkovní použití 
- vysoká odolnost vůči 
povětrnostním vlivům

Nábytek Pagholz®
je vyráběn pouze

z obnovitelných lesních zdrojů

Odolné proti
poškrábání, chemickému znečištění

a ohnivzdorné dle B1

Robustní ocelová
konstrukce pro maximální stabilitu

Možnost řešení na míru

Technické údaje

56•56•42 cm

56•56•42 cm

56•112•42 cm

112•48•42 cm

96•110•42 cm

AS-P01

AS-P02

AS-P03

AS-P04

AS-P05

TABURETY „MOZAIKA“

ESTETICKÝ & PRAKTICKÝ DOPLNĚK DO VŠECH ŠKOL

NOVINKA

AS - P02AS - P01 AS - P03 AS - P04 AS - P05

208x208cm208x208cm360x320 cm

BARVY
Potah: měkká ekokůže

50-51
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TABULE - VZORNÍK

13

linky 4:5:4:2 cm

linky 10 cm

notové linky linky 3:4:3:2 cm linky 3,5:8 cm stenolinky

čtverce 5x5 cm čtverce 10 x10 cm křížky 5 x 5 cm křížky 10 x10 cm

Modrá Zelená Béžová Bílá

Přírodní korek Korklinol 1111

Linkování tabulí

Barvy psací plochy

1 5

2 3 4

Zavřená

Otevřená

Číslování stran tabule triptych

Pylonový triptych

Rovná tabule na zeď

54-55



Povrch
BARVY

Korklinol   6815.403

Zelená   6810.205 Korek   6830.503

Š/V (cm) 150•100

19,5

26

Povrch
BARVY

Velikost 

Váha (kg)

Technické údaje

Š/V (cm) 150•100

19,5

Velikost 

Váha (kg)

Technické údaje

Š/V (cm) 200•100Velikost 

Váha (kg)

Technické údaje

Š/V (cm) 150•100

23,5

Velikost 

Váha (kg)

Technické údaje

Výborné magnetické 
vlastnosti

Volitelné - odkládací lišta 
s důmyslným uchycením 

Volitelné - 
s upevňovací kolejnicí 

Volitelné - odkládací lišta 
s důmyslným uchycením 

Volitelné - 
s upevňovací kolejnicí 

důmyslný montážní systém pevného uchycení přímo na zeď
protizávaží umístěné v pylonu tabule pro dokonale vyrovnané zavěšení
vhodné i pro odlehčené stěny (např. sádrokarton)
Plocha tabule 
bílá nebo zelená, smaltová psací plocha s magnetickými vlastnostmi 
Profily  
anodizované hliníkové s ochrannými zaoblenými rohy 
broušené hrany, voděodolné 
k dispozici v mnoha různých velikostech a variantách
       

důmyslný montážní systém pevného uchycení přímo na zeď
protizávaží umístěné v pylonu tabule pro dokonale vyrovnané zavěšení
vhodné i pro odlehčené stěny (např. sádrokarton)
Plocha tabule 
upínací plocha buď z přírodního korku nebo šedého 
"korklinolu" (korková drť)
Profily  
anodizované hliníkové s ochrannými zaoblenými rohy 
broušené hrany, voděodolné 
k dispozici v mnoha různých velikostech a variantách

Bílá   6810.205

Zaoblené ochranné rohy 
hliníkových profilů

Zaoblené ochranné rohy 
hliníkových profilů

Silná korková vrstva (0,5 cm) je vhodná 
pro všechny typy nástěnných upínáků
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GEOMETRICKÉ POMŮCKY

   pravoúhlý trojúhelník 30°-
 

60°-    90°   
   pravoúhlý trojúhelník rovnoramenný  45°-

 
90°

   pravítko 1 m
   kružítko
   úhloměr

Uvedené předměty jsou
dodávány jak kompletně 
v sadě tak i samostatně.
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Vizualizér

Dálkové 
ovládání

Interaktivní 
projektor

NOVINKA
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Interaktivní pero
2x

INTERAKTIVNÍ TABULE

Klasická školní tabule o rozměrech: střed tabule 200•120 cm,
úhlopříčka 233 cm, výška pylonu 270 cm.
Interaktivní projektor Epson.
Připojené USB kabelem či zabudované do držáku projektoru - 
v učebně nevedou žádné kabely (ovládání int. tabulí a USB portem) 
Polohovací držák na projektor s funkcí úschovy projektoru, kabelů a PC.

13

Mobilní interaktivní tabule 
s vertikálním posunem

NOVINKA

Projektor Epson 585Wi

Jedná se o kombinaci klasické keramické tabule, na jejíž zadní straně je zabudován počítač 
a kvalitního projektoru Epson. Toto zařízení se dodává jako komplexní řešení od našeho 
německého dodavatele.
Při použití projektoru 585Wi můžete pracovat jedním nebo dvěma pery současně.
V případě nejnovějšího dotykového modelu 595Wi–Touch můžou současně interaktivně 
pracovat až 3 osoby. 
Zabudovaný počítač je kompatibilní se všemi verzemi výukových programů.



 

Projektor Epson 595Wi

Interaktivní projektory 
585Wi a 595Wi-Touch
Interaktivní projektory 585Wi a 595Wi-Touch 
s dosud nejvyšším jasem a velmi krátkou projekční 
vzdáleností a širokoúhlým rozlišením. 
Technologie 3LCD společnosti Epson zaručí vysoce 
kvalitní obraz. Díky funkci bezdrátového připojení 
je  možné snadno a rychle sdílet obsah z široké 
řady chytrých zařízení. 
Oba dva projektory jsou vybaveny dvěma novými 
interaktivními pery Epson v odlehčeném prove-
dení. Nyní disponují ještě rychlejší odezvou 
a snadnějším použitím. Použití dvou interaktivních 
per přináší poutavou skupinovou výuku, přičemž 
každý z uživatelů může mít pero odlišně nastavené.

Model 595Wi-Touch nabízí navíc možnost 
dotykového ovládání prstem.  Speciální počítač
je zabudován na zadní straně keramické tabule, 
nevzniká proto problém s vedením kabelů. 
Nabízíme kombinaci klasické školní tabule 
v nejvyšší kvalitě s kombinací interaktivní
technologie Epson. 

Rozlišení

Vysoké rozlišení (HD)

Poměr stran obrazu

Kontrastní poměr

Lampa

Světelný výstup

Technické údaje

WXGA, 1280 x 800, 16:10

HD ready

16 : 10

10 000 : 1

245 W, 4 000h životnost / 6 000h životnost (v úsporném režimu)

3 300 Lumen / 1 900 Lumen (v úsporném režimu)

NOVINKA

2x
 +
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Barvy ocelových konstrukcí

Barvy sedátek PAGHOLZ®

Barvy sedátek PAGHOLZ® - nová řada

Barvy potahů

RAL 1021 RAL 2003 RAL 3000 RAL 3003 RAL 5002 RAL 5007

RAL 5021 RAL 6000 RAL 8019 RAL 9006 RAL 9002 RAL 9001

Světlý buk 010 Tmavý buk 210 Středně tmavý 
buk B10

Buk černý B18

Modrá 810 Zelená 610 Žlutá 910 Oranžová 900

Červená 5102030 Wine coloured 2061 Platinum grey 2052 Sanded 2020 Pine green 2011 Diamond blue Malaga 24 Malaga 9 Malaga 22
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Gingko Granite 920 Berkley Square 305 Smithfield Olive 618 Metro Primary 222 Florie Chintz 008
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