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120° שולחן רגל

Manager Tables
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IXMTFS

IXMTFSG
IXMTFSG

IXMTSSC

Manager Table

Glazed Manager Table

Semi-Suspended Manager Table on a High Credenza

Semi-Suspended Manager Table on a Low Credenza

120° שולחן עם רגל

120° שולחן זכוכית עם רגל

,( על ארונית גבוהה )קמיליון,120° נתמך רגל-שולחן חצי
נמכרת בנפרד

, על ארונית דיסטריקט,120° נתמך רגל-שולחן חצי
נמכרת בנפרד

IXMTFSR
IXMTFSR \ IXMTFSG
IXMTFSGR

IXMTFSO
IXMTFSO \ IXMTFSG
IXMTFSGO

 ס"מ90
( ס"מ10  ס"מ )כל220-180

Full Knife , קנט ישר,מלאמין
Full Knife , קנט ישר,פורניר
( ס"מ220  קנט ישר )עד,זכוכית
כל צבעי המתכת
:רגליים
()רגלית פילוס שחורה
 לא/  כן: חשמל.פ
( שניים/  שמאל/ גרומט )ימין
:סוג
( שניים/  שמאל/  )ימיןGBY710S
 כסוף/  שחור/  לבן:גוון גרומט

0
22

IXMTSSD

IXMTSSCO
IXMTSSCO \ IXMTSSCG
IXMTSSCGO

80
–1

Left Shown

קשתי
מידות
:עומק
:אורך
גמרים
:משטח

IXMTSSCG
IXMTSSCG

IXMTSSCR
IXMTSSCR \ IXMTSSCG
IXMTSSCGR

ס"מ

ישר

\
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0
22
ס"מ

ישר

–1

\

IXMTSSDG
IXMTSSDG

IXMTSSDR
IXMTSSDR \ IXMTSSDG
IXMTSSDGR

IXMTSSDO
IXMTSSDO \ IXMTSSDG
IXMTSSDGO

80

Left Shown

Right Shown

קשתי

ישר

מידות
 ס"מ90-80
:עומק
( ס"מ10  ס"מ )כל220-180
:אורך
:*שימו לב ! השולחן עודכן לפי הכללים החדשים
המידה הנבחרת היא מידת המשטח ומיקום הקרדנזה ביחס אליו יקבע בשטח
עפ"י שרטוט עם הוראות שינתן למתקין
גמרים
Full Knife , קנט ישר, מלאמין:משטח
Full Knife , קנט ישר,פורניר
( ס"מ220  קנט ישר )עד,זכוכית
 כל צבעי המתכת:רגליים
()רגלית פילוס שחורה

Right Shown

קשתי
 ס"מ90-80
180

Full Knife , קנט ישר,מלאמין
Full Knife , קנט ישר,פורניר
 קנט ישר,זכוכית
כל צבעי המתכת
:רגליים
()רגלית פילוס שחורה
 לא/  כן: חשמל.פ
( שניים/  שמאל/ גרומט )ימין
:סוג
( שניים/  שמאל/  )ימיןGBY710S
 כסוף/  שחור/  לבן:גוון גרומט

IXXTEX

IXSCRBN0666

IXSCRBN0612

IXSCRBS0666

IXSCRBS0612

Extension Worksurface

High Credenza, No Side
Shelf with 3 Drawers

High Credenza, No Side Shelf
with 1 Drawer & 1 File

High Credenza, with Side Shelf,
with 3 Drawers

High Credenza, with Side Shelf,
with 1 Drawer & 1 File

Right
Shown

Right
Shown

Right
Shown

Right
Shown

Depth: 45cm
Width: 140-200cm *

Depth: 45cm
Width: 140-200cm *

משטח שלוחה

מידות
:עומק
:אורך
גמרים
:משטח

Depth: 45cm
Width: 140-200cm *

Depth: 45cm
Width: 140-200cm *

“Chameleon Leg”

“i Do” Leg

מידות
 ס"מ50-40 :עומק
( ס"מ10  ס"מ )כל120-60 :אורך
גמרים
Full Knife , קנט ישר, מלאמין:משטח
Full Knife , קנט ישר,פורניר

CMMULHE + CMMULOE
“District” Credenza with “Chameleon” Legs
 עם מגירות/ קרידנזת "דיסטריקט" פתוחה
"עם רגלי "קמיליון

MUNCPWH
MUNCPWH

IXMMDP

Credenza-toWorksurface Support

"סינר צניעות לשולחנות "קמיליון

“Chameleon” Modesty Panel

מחבר מתאם בין ארונית
למשטח

IXMMDPW
IXMMDPW

IXMMDPM
IXMMDPM

 רתום/ Freestanding

Right Shown

( ס"מ10  ס"מ )כל220-160

IXMR

\

Small Round
Meeting Table

IXMRG
IXMRG

IXMT

Small Round Meeting
Table, Glazed

Meeting Table

\

IXMTG
IXMTG
Meeting Table, Glazed

שולחנות ישיבות

שולחן ישיבות עגול קטן
IXMRR
IXMRR \ IXMRG
IXMRGR

IXMTR
IXMTR \ IXMTG
IXMTGR

עגול

 ס"מ120-90
Full Knife , קנט ישר,מלאמין
Full Knife , קנט ישר,פורניר
 קנט ישר,זכוכית
כל צבעי המתכת

ישר
מידות
:עומק
גמרים
:משטח

:רגליים

()רגלית פי לוס שח ורה

 לא/ כן
Axial 3

IXMTO
IXMTO \ IXMTG
IXMTGO

: חשמל.פ
:סוג

Pictures are for reference only. תמונות להמחשה בלבד

שולחנות ישיבות

Meeting Tables

18 מלאמין
פורניר
מתכת

:סוג
:לשולחן
מידות
:אורך
גמרים
:משטח

קשתי

 ס"מ120-90
 ס"מ240-200

מידות
:עומק
:אורך
גמרים
:משטח

Full Knife , קנט ישר,מלאמין
Full Knife , קנט ישר,פורניר
( ס"מ220  קנט ישר )עד,זכוכית
כל צבעי המתכת
:רגליים
()רגלית פילוס שחורה
 לא/  כן: חשמל.פ
GBY710 / GBY708 / Axial3 / Axial 5
:סוג

Teknion Israel, january2015
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עמדת בנץ' כפולה על קרידנזה גבוהה

עמדת בנץ' כפולה על קרידנזה נמוכה

מידות
עומק:
אורך:
גמרים
משטח:

 160 , 140 , 120ס"מ
 220-180ס"מ

מלאמין ,קנט ישרFull Knife ,
פורניר ,קנט ישרFull Knife ,
כל צבעי המתכת
רגליים:
)רגלית פילוס שחורה(
פ .חשמל :כן  /לא
)אמצע(
Axial 3
סוג:
) GBY710Sימין  /שמאל  /שניים  /אמצע(
) GBY710Mאמצע(
)ימין  /שמאל  /שניים  /אמצע(
גרומט
גוון גרומט :לבן  /שחור  /כסוף

תמונות להמחשה בלבד Pictures are for reference only.
Teknion Israel, january2015

מידות
עומק:
אורך:
גמרים
משטח:

 160 , 140 , 120ס"מ
 220-180ס"מ

מלאמין ,קנט ישרFull Knife ,
פורניר ,קנט ישרFull Knife ,
כל צבעי המתכת
רגליים:
)רגלית פילוס שחורה(
פ .חשמל :כן  /לא
)אמצע(
Axial 3
סוג:
) GBY710Sימין  /שמאל  /שניים  /אמצע(
) GBY710Mאמצע(
)ימין  /שמאל  /שניים  /אמצע(
גרומט
גוון גרומט :לבן  /שחור  /כסוף

עמדת בנץ'

מידות
עומק:
אורך:
גמרים
משטח:

 160 , 140 , 120ס"מ
 440-320ס"מ

מלאמין ,קנט ישרFull Knife ,
פורניר ,קנט ישרFull Knife ,
כל צבעי המתכת
רגליים:
)רגלית פילוס שחורה(
פ .חשמל :כן  /לא
)אמצע(
Axial 3
סוג:
) GBY710Sימין  /שמאל  /שניים  /אמצע(
) GBY710Mאמצע(
)ימין  /שמאל  /שניים  /אמצע(
גרומט
גוון גרומט :לבן  /שחור  /כסוף

בנצ'ים

2-Station Bench Table on a High Credenza

2-Station Bench Table on a Low Credenza

4-Station Bench Table

Benching

IXBT2PC
IXBT2PC

IXBT2PD
IXBT2PD

IXBT4P

