solid
kancelářskýnábytek

ceník 04/2022

SOLID cube

SOLID standard

SOLID cube

SOLID classic

SOLID standard

solid

dezény

dezény lamina

WH - bílá

OL - olše

1Z - černá perlička

SE - šedá

BS - bříza sněžná

TR - třešeň

NU - ořech

AT - antracit

dezény kov -komaxit

31 - stříbrná, RAL 9006

30 - černá, RAL 9005

33 - antracit, RAL 7016
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BP - buk přírodní

solid

objednací klíč
Barevné provedení

stoly,jednací přístavby, stolové nástavby
S

x

-

0

1

číslo modelu
SC =Solid classic
SB =Solid cube
SD =Solid standard

0

9

x

-

provedení
L =vlevo
R =vpravo
- =bez
určení

x

x

x

x

povrch desky stolu,
lamino

opěrná noha
- =bez nohy
0 =černá
1 =stříbrná, RAL 9006
2 =chrom (příplatek)
3 =antracit, RAL 7016
strukturov.povrch
-------------------------Na zakázku:
jiné barevné odstíny

SN =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
--------------------------

Na zakázku:
Stolové desky
tl. 25 mm
WH

x
podnož

30=kov -černá
31 =kov -stříbrná
33 =antracit, RAL 7016
strukturov.povrch
WH=bílá
SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
AT =antracit
1Z =černá perlička

x

x

clona lamino
WH=bílá
SN =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
AT =antracit
1Z =černá perlička

stoly -desky stolů, spojovacích prvků a jednacích přístaveb
Deskystolů,spojovacích prvků ajednacích přístaveb jsou navrženypro optimální využití pracovní plochy.Jejich tlouštka je 25mm.Jsou vyrobeny zoboustranně laminovaných
desek.Desky jsouv souladu s normou E-1,zkoušenépodle evropského standardu DIN 4554(neobsahují škodlivé látky, jsou bezformaldehydu). Povrch je odolný vůči zátěžím,
které vznikají při kancelářskýchčinnostech. Hrany desek jsouvybaveny 2mmhranou ABS.Výška stolové desky spodnoží je 75cm.

SB -SOLID cube

SC -SOLID classic

PodnožSOLID cube je svařenazocelového uzavřenéhočtvercového profilu

PodnožSOLID classic se skládázedvou kovových nohou ve tvaru„T“ spojených

40x40 mm-jäkl. Stoly mohou být doplněny clonou nohou.Jednací přístavby a spojo-

oboustranně laminovanou deskou,která zároveňplní funkci clony nohou.Na kovových

vací prvky se spojujíspeciálním kováním.

výložnících je upevněna stolová deska.Podnože jsou povrchově upraveny práškovou

Všechnykovové prvky jsou práškovělakované, odolné proti oděru a poškrábání.

komaxitovoubarvou v různýchodstínech. Jejich povrch je odolný proti poškrábání.

Vespodní části podnožejsou výškověstavitelné rektifikační šrouby provyrovnání

Kovové nohy jsou zvniřních stran opatřeny vyjímatelnými krytkamipro vedení a

správné pozice stolu.

ukrytí kabelů. Kovovávnější krytka je takévyjímatelná.Ve spodní části podnožejsou
výškově stavitelné rektifikačníšroubypro vyrovnání správné pozicestolu.

SD -SOLID standard
Kdo márád soukromí,ocení, žepodnožSOLID standard vpředu i na bocích je
vyrobena zplných desek.Ve spodní části je podnožopatřena plastovými kluzáky.
Tl.desek podnože je 18mm,tlouštka pracovních desek je 25mm.

SC -SOLID classic

SB -SOLID cube
5

solid

pracovní stoly

SP -SOLID prime
Hmotn.
(kg)

Rozměr (cm)

Typ -kód

SC -SOLID classic
Cena Kč

Hmotn.
(kg)

Typ -kód

Cena Kč

200x80 x75

51

SC-0109 ---x x3xxx

6212,-

180x80 x75

47

SC-0110 ---x x3xxx

6003,-

160x80 x75

43

SC-0111 ---x x3xxx

5767,-

140x80 x75

39

SC-0114 ---x x3xxx

5504,-

120x80 x75

36

SC-0112 ---x x3xxx

5253,-

80x80 x75

27

SC-0113 ---x x3xxx

4822,-

200x60 x75

43

SC-0119 ---x x3xxx

5920,-

180x60 x75

40

SC-0120 ---x x3xxx

5531,-

160x60 x75

37

SC-0121 ---x x3xxx

5295,-

140x60 x75

34

SC-0124 ---x x3xxx

5045,-

120x60 x75

31

SC-0122 ---x x3xxx

4822,-

80x60 x75

25

SC-0123 ---x x3xxx

4419,-

180/40x110/80x75

52

SC-0310 x-x xx 3xx x

8407,-

160/40x110/80x75

48

SC-0311 x-x xx 3xx x

7949,-

180/60x110/80x75

56

SC-0320 x-x xx 3xx x

8422,-

160/60x110/80x75

50

SC-0321 x-x xx 3xx x

7963,-

180/40x110/80x75

52

SC-0340 x-x xx 3xx x

8199,-

160/40x110/80x75

48

SC-0341 x-x xx 3xx x

7601,-

180/60x110/80x75

56

SC-0350 x-x xx 3xx x

8199,-

160/60x110/80x75

50

SC-0351 x-x xx 3xx

7601,-

provedení R - zprava

provedení R - zprava

provedení R - zprava

provedení R - zprava

Průchodka pro kabely Ø 60mm,do stolové desky .........79,-Kč
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Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

pracovní stoly

SB -SOLID cube

SD -SOLID standard

Rozměr (cm)

Hmotn.
(kg)

200x80 x75

47

SB-0109 ---x x3 x

5961,-

180x80 x75

44

SB-0110 ---x x3 x

5753,-

55

SD-0110 ---x xxxxx

4197,-

160x80 x75

40

SB-0111 ---x x3 x

5489,-

52

SD-0111 ---x xxxxx

3988,-

140x80 x75

37

SB-0114 ---x x3 x

5184,-

50

SD-0114 ---x xxxxx

3767,-

120x80 x75

33

SB-0112 ---x x3 x

4919,-

46

SD-0112 ---x xxxxx

3529,-

80x80 x75

26

SB-0113 ---x x3 x

4447,-

37

SD-0113 ---x xxxxx

3015,-

200x60 x75

40

SB-0119 ---x x3 x

5767,-

180x60 x75

37

SB-0120 ---x x3 x

5350,-

160x60 x75

34

SB-0121 ---x x3 x

5113,-

43

SD-0121 ---x xxxxx

3641,-

140x60 x75

31

SB-0124 ---x x3 x

4836,-

39,5

SD-0124 ---x xxxxx

3390,-

120x60 x75

28

SB-0122 ---x x3 x

4628,-

36

SD-0122 ---x xxxxx

3154,-

80x60 x75

24

SB-0123 ---x x3 x

4238,-

29

SD-0123 ---x xxxxx

2849,-

180/40x110/80x75

49

SB-0310 x-x xx3 x

8005,-

66

SD-0310 x-x xxxxxx

5920,-

160/40x110/80x75

46

SB-0311 x-x xx3 x

7519,-

61

SD-0311 x-x xxxxxx

5504,-

180/60x110/80x75

50

SB-0320 x-x xx3 x

8032,-

68

SD-0320 x-x xxxxxx

5920,-

160/60x110/80x75

56

SB-0321 x-x xx3 x

7546,-

63

SD-0321 x-x xxxxxx

5504,-

180/40x110/80x75

49

SB-0340 x-x xx3 x

7643,-

66

SD-0340 x-x xxxxxx

5753,-

160/40x110/80x75

46

SB-0341 x-x xx3 x

7157,-

61

SD-0341 x-x xxxxxx

5114,-

180/60x110/80x75

50

SB-0350 x-x xx3 x

7643,-

67

SD-0350 x-x xxxxxx

5753,-

160/60x110/80x75

56

SB-0351 x-x xx3 x

7157,-

62

SD-0351 x-x xxxxxx

5114,-

Typ -kód

Cena Kč

Hmotn.
(kg)

Typ -kód

Cena Kč

provedení R - zprava

provedení R - zprava

provedení R - zprava

provedení R - zprava

Podpěrné nohy pro stoly (a jednací přístavby) SB -Solid cube jsou na str.10-SF-0493

SF-0493

Clony nohou ke stolům SB -Solid cube -viz. str.17
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Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

prvky spojovací

prvky spojovací rohové,přístavby jednací, nástavby stolové
S

x

-

0

2

3

1

číslo modelu

x
provedení
L =vlevo
R =vpravo
-=bez určení

SD =Solidstandard
SL =Solidostatní

-

x

x

x

opěrná noha
provedení
KU =kulatá
SF-0460
JA =jackel
SF-0463

x

opěrná noha,
kovové prvky
- =bez nohy, krytu
0 =černá
1 =stříbrná, RAL 9006
2 =chrom (příplatek)
3 =antracit, RAL 7016
strukturov.povrch
-------------------------Na zakázku:
jiné barevné odstíny

x

x

povrch desky stolu,
lamino
SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
------------------------Na zakázku:
WH=bílá, tl. 25 mm

x

povrch podnože

SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
WH=bílá
AT =antracit
1Z =černá perlička

Deskystolů,spojovacích prvků ajednacích přístaveb jsou navrženypro optimální využití pracovní plochy.Jejich tlouštka je 25mm.Jsou vyrobeny zoboustranně laminovaných
desek.Desky jsouv souladu s normou E-1,zkoušenépodle evropského standardu DIN 4554(neobsahují škodlivé látky, jsou bezformaldehydu). Povrch je odolný vůči zátěžím,
které vznikajípři kancelářskýchčinnostech. Hrany desekjsou vybaveny 2 mmhranou ABS.

prvky spojovací rohové

prvky spojovací rohové
SL-0201 -----xx
Spojovací úhel 90°
80x80cm

1306,-

SL-0234 x-----x x

13kg

Spojovací úhel 90°
80 x60 cm, rádius

1543,10,5kg

Provedení R -zprava

SL-0202 -----xx
Spojovací úhel 60°
80x80cm

SL-0203 -----xx
Spojovací úhel 45°
80x80cm

1293,SL-0215 --x xx xx

12,5kg

Spojovací úhel 90°
80 x80 x75 cm, 1xopěrná noha

Spojovací úhel 90°
80x60cm

14,5kg

1167,12,5kg

SL-0211--x xx xx
Spojovací úhel 90°
120 x120 x75 cm, 1xopěrná noha

SL-0204 x-----x x

1792,-

2988,25kg

1057,9,5kg

prvky rohové s lamino podnoží

Provedení R -zprava

SD-0901 -----x xxx
SL-0205 -----xx
Spojovací úhel 90°
80x80cm

Stůl 90°
80 x80 cm, výška 75 cm

1306,-

Spojovací úhel 90°
80 x80 cm, rádius

Stůl 60°
80 x80 cm, výška 75 cm

1501,-

Spojovací úhel 60°
80 x80 cm, rádius

Stůl 90°
80 x80 cm, výška 75 cm

1474,-

SD-0931 -----x xxx

Spojovací úhel 45°
80 x80 cm, rádius

26kg

2682,34kg

9,5kg

Stůl 90°
80 x80 cm, výška 75 cm

SL-0233 -----xx

2516,-

12,5kg

SD-0905 -----x xxx
SL-0232 -----xx

37kg

12,5kg

SD-0902 -----x xxx
SL-0231 -----xx

2682,-

2598,35kg

1278,8,5kg

SD-0932 -----x xxx
Stůl 60°
80 x80 cm, výška 75 cm

8

2598,31kg

Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

přístavby jednací, nástavby stolové

přístavby jednací
SL-0435 --x xx xx
přístavba jednací, 4xopěrná noha
120x80x75cm

SL-0436--x xx xx
přístavba jednací, 4xopěrná noha
160x80x75cm

SL-0503 --x xx xx
Přístavba Ø 100cm x75cm
tětiva 80cm, 1xopěrná noha

nástavby stolové
4502,-

SL-1010 ----- xx

1849,-

Nástavba stolová, 180cm
střední příčka

38kg

4975,-

hloubka 30 cm
výška 35 cm

41kg

28kg

SL-1011 ----- xx

1792,-

Nástavba stolová, 160cm
střední příčka

3613,-

21kg

SL-1014 ----- xx

23kg

1501,-

Nástavba stolová, 140cm
střední příčka

20kg

SL-1012 ----- xx
SL-0504 --x xx xx
Přístavba půlkruhová, 1xopěrná noha
80 x40 x75 cm, rádius 40 cm

1335,-

Nástavba stolová, 120cm

15,5kg

1765,10kg

hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1013 ----- xx

1196,-

Nástavba stolová, 80cm

SL-0501 --x xx xx
Přístavba půlkruhová, 1xopěrná noha
160 x80 x75 cm, rádius 80 cm

SL-0521 --x xx xx
Přístavba kulatá, 1xopěrná noha
160x60x75cm

SL-0531 --x xx xx
Přístavba kulatá, 1xopěrná noha
160x40x75cm

14,5kg

2779,SL-1040 ----- xx

24kg

1514,-

Nástavba stolová, 180cm
střední příčka

2613,-

22kg

SL-1041 ----- xx

15kg

hloubka 30 cm
výška 35 cm

1390,-

Nástavba stolová, 160cm
střední příčka

17kg

SL-1044 ----- xx

2474,-

1335,-

Nástavba stolová, 140cm
střední příčka

12kg

15kg

SL-1042 ----- xx

1151,-

Nástavba stolová, 120cm

SL-0502 x- xx xx x
Přístavba, 2xopěrná noha
120x80x75cm

12kg

3321,27kg

hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1043 -----xx

973,-

Nástavba stolová, 80cm

11kg

Provedení L -zleva

SL-1021 -----xx
Nástavba stolová pro úhel 90°
spojovací prvky SL-0201a SD-0901

SL-0505 x-x xx xx
Přístavba 135°,2xopěrná noha
80x148x75cm
spojovací hrana 80cm

3043,-

2417,10kg

23kg

Provedení R -zprava

hloubka 30 cm
výška 35 cm

SL-1022 -----xx
Nástavba stolová pro úhel 60°
spojovací prvky SL-0202a SD-0902

1960,9kg

SL-0507 x-x xx xx
Přístavba Ø 120x75cm,
1xopěrná noha
výřez 60/80cm

3877,-

SL-1023 -----xx

19kg

Nástavba stolová pro úhel 45°
spojovací prvky SL-0203

1710,7kg

Provedení L -zleva
30/50 cm

SL-0511 --x xx xx
160cm

Přístavba kulatá, 1xopěrná noha
160x60x75cm

SL-0512 --x xx xx
Přístavba kulatá, 1xopěrná noha
160x40x75cm

40/60 cm

SL-1025 -----xx

2710,-

Nástavba stolová pro úhel 90°
spojovací prvky SL-0205a SD-0905

15kg

2626,13,5kg

2390,12kg

80

136 cm

SL-0515 x--x xx xx

80

Příst. jednací 135°,2xopěrná noha
136x80x75cm

3780,22kg

Provedení R -zprava
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Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

konference

konference
S

F

-

0

2

3

1

-

x
opěrná noha,
kovové prvky

číslo modelu

- =bez nohy, krytu
0 =černá
1 =stříbrná, RAL 9006
2 =chrom (příplatek)
3 =antracit, RAL 7016
strukturov.povrch
-------------------------Na zakázku:
jiné barevné odstíny

x

x

povrch desky stolu,
lamino
SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
--------------------------

Na zakázku:
Stolové desky
tl. 25 mm -WH

SF -SOLID konference
Tlouštka desekje 25mm.Desky seosazují napodpěrné konferenční nohy pomocí vrutů. Výškastolů je 75cm.
Základní opěrné nohy jsou zocelové trubky o průměru60mm.Trubky centrálních nohou jsou zocelové trubky o průměru80mm.Povrchová úprava podpěrných nohou je provedena kvalitní práškovou barvou. Plochy jsou odolné proti poškozenív běžnémkancelářskémprovozu.

stolové desky -SF
SF-0411 --x x
Deska 160 x 80x 2,5 cm

SF-0414 --x x
Deska 140 x 80x 2,5 cm

SF-0412 --x x
Deska 120 x 80x 2,5 cm

SF0413 --x x
Deska 80 x 80x 2,5 cm

SF-0434 --x x
Deska ovál 140 x80 x2,5 cm

SF-0432 --x x
Deska ovál 120 x80 x2,5 cm

SF-0439 --x x
Deska ovál 200 x100 x2,5 cm

SF-0440 -- xx
Deska ovál 180 x100 x2,5 cm

SF-0441 --x x
Deska ovál 160 x100 x2,5 cm

SF-0459 --x x
Deska 200x100x2,5cm

SF-0460 --x x
Deska 180x100x2,5cm

SF-0461 --x x
Deska 160x100x2,5cm

1931,-

1112,-

25kg

SF-0421 --x x
Deska 70 x 100x 2,5 cm

1710,-

15kg

22kg

1501,-

1487,-

19kg

SF-0422 --x x

1042,-

Deska 100x100x2,5cm

19kg

13kg

2918,-

1946,-

19kg

SF-0424 --x x

2556,-

Deska 140x100x2,5cm

17kg

27kg

4335,35kg

SF-0451 --x x
Deska Ø 120 x2,5 cm

4072,31kg

SF-0452 --x x
Deska Ø 100 x2,5 cm

3738,27kg

SF-0453 --x x
Deska Ø 80 x2,5 cm

4489,35kg

SF-0454 --x x
Deska Ø 60 x2,5 cm

4183,31kg

SF-0471 --x x
Deska 160x100x2,5cm

4044,29kg

SF-0474 --x x

4335,SF-0445 --x x
Deska 200x100x2,5cm
34kg

2724,20kg

2377,15kg

2070,10kg

1821,5kg

3224,23kg

3002,-

Deska 140x100x2,5cm

25kg

SF-0490 -x

591,-

Podpěrná noha Ø 6cm
(na výšku stol.desky 75cm)

2 kg

SF-0491 -x
Centrální noha (na výškustolové desky 75 cm)
Ø talíře 48 cm,Ø nohy 8 cm

16kg

SF-0495 -0
125 x 60 mm

SF-0492 -x
Centrální noha (na výškustolové desky 75 cm)
Ø talíře 60 cm,Ø nohy 8 cm

Kování pro spojovací
stolové prvky

0,3kg

SF-0496
Spojovací kování pro
stolové prvky SB-Solidcube
(galvanicky pokoveno)

23kg

0,1kg

SF-0497
Spoj.kování pro stol.
prvky SC-Solidclassic (SP)
galvanicky pokoveno
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0,1kg

Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

kontejnery

kontejnery
S

L

-

1

x

x

x

číslo modelu

x

x

povrch korpusulamino
WH=bílá
SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
AT =antracit
1Z =černá perlička

x

x

povrch čel zásuvek
lamino
WH=bílá
SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
AT =antracit
1Z =černá perlička

x

x

x

povrch vrchní desky
(víko) lamino
WH=bílá
SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
AT =antracit
1Z =černá perlička

x

x

úchytka -typ
C1 =černá
C2 =chrom matný
C3 =chrom
D1 =chrom matný
D2 =chrom
B2 =hliník
B3 =chrom matný

kolečka/kluzáky
R =kolečka
G =kluzáky

Kontejnery jsou neodmyslitelným prvkem stolů a stolových sestav. Jejich předností je mobilita a různé možnosti využití úložného prostoru. Příslušenstvím jsou doplňky vnitřního
vybavení pro roztříděnípracovních potřeb iosobních věcí.
Desky korpusu,čela zásuveka vrchní desky (víka) jsou tl. 18mm.U kontejnerů přístavných je tlouštka vrchní desky (víka) stejná jako stolové desky,to je 25mm.Zásuvky jsou
plastové nebo kovové. Je možnéje vybavit příčkami. Uzamykáníje buďcentrální pro všechny zásuvky nebo je zamykatelnápouze vrchní zásuvka.Nosnost zásuvekje 25kg.
Kování kontejnerů skovovými zásuvkamije zn.Hettich s blokací, kterázamezujevysunutí více nežjedné zásuvkya vylučuje převrácení kontejneru.
Provedením jsou na kolečkách nebo na kluzácích.Jejich výška je 614mm(na kolečkách) a 548mmna kluzácích.Výška přístavných kontejnerů je 750mm.

kontejnery hl. 60cm -zásuvky plastové
SL-1351 xxxxxxxx x
Kontejner slamino čely na kolečkách
43x58x62cm (š xhl. xv)
4xzásuvka, horní zás. uzamykatelná
Zásuvky plast

5114,26kg

SL-1371 xxxxxxxx x
Kontejner slamino čely na kolečkách
43 x 58x 62 cm (š x hl. x v)
4xzásuvka ,centrální zámek
Zásuvky plast

5405,27kg

kontejnery přístavné ke stolům,zás.plast, hl. 80cm

SL-1873 xxxxxxxx x
Kontejner slamino čely na kolečkách
43 x58 x62 cm, centrální zámek
1xtužkovník
3xzásuvka kovov8 Hettich

6712,-

SL-1395 xxxxxxxx G

30kg

Kontejner slamino čely na kluzácích
43 x80 x75 cm, centrální zámek
5xzásuvka plast
(hloubka zásuvek50cm)

SL-1874 xxxxxxxx x
Kontejner slamino čely na kolečkách
43 x58 x62 cm, centrální zámek
1xtužkovník, 1x zásuvkastřední,
1xzásuvka vysoká bez rámu na
závěsné desky.Zásuvky kovová Hettich.

7355,-

7629,45kg

SL-1396 xxxxxxxx G

30kg

Kontejner slamino čely na kluzácích
43 x80 x75 cm, centrální zámek
2xzásuvka, 1xzásuvka vysoká
bez rámu na závěsné desky.
Hloubka zásuvek 50cm.
Zásuvky plast.

kontejnery hl. 80cm -zásuvky kovové

7184,42kg

SL-1473 xxxxxxxx x
Kontejner slamino čely na kolečkách
43x80x62 cm, centrální zámek
1xtužkovník
3xzásuvka kovová„Hettich“

kontejnery přístavné ke stolům,zás.kovové, hl. 80cm

9950,37kg

SL-1393 xxxxxxxx G
Kontejner slamino čely na kluzácích
43 x80 x75 cm, centrální zámek
1xtužkovník, 4xzásuvka kovová„Hettich“, (hloubka zásuvek 50cm)

SL-1474 xxxxxxxx x
Kontejner s tužkovníkemna kolečkách
43 x80 x62 cm, centrální zámek
1xtužkovník, 1xzásuvka Hettich
1xvýsuvný rám na závěsné desky

9964,-

9396,45kg

35kg

kontejnery přístavné ke stolům,zás.kovové, hl. 60cm
SL-1394 xxxxxxxx G
Kontejner slamino čely na kluzácích
43 x60 x75 cm, centrální zámek
1xtužkovník, 4xzásuvka kovová„Hettich“, (hloubka zásuvek 50cm)
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8879,45kg

Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

skříně

skříně a registratury
S

L

- 2

3

1

0

číslo modelu

x

x

x

dveře

vnitřní
výbava

sokl

F =police
K =věšák
(šatní)

L =závěsy vlevo
R =závěsy vpravo
- =80 cm šířka
skříní

x

x

povrch
korpusu

6 =skříň -nástavec
5 =plast. kluzáky
(bezrektifikace)
9 =s rektifikací,
bez soklu
4 =se soklem,
výška 7 cm
(zapříplatek)

WH=bílá
SE =šedá
BS =bříza
sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk
přírodní
AT =antracit
1Z =černá

x

x

x

povrch
vrchní desky
WH=bílá
SE =šedá
BS =bříza
sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk
přírodní
AT =antracit
1Z =černá

x

povrch dveří
WH=bílá
SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní
AT =antracit
1Z =černá
--------------------------R0=roleta černá
R1 =roleta šedá
---------------------------

x

x

úchytka typ
C1 =černá
C2 =chrom matný
C3 =chrom
D1 =chrom matný
D2 =chrom
B2 =hliník
B3 =chrom matný

1S =sklo do maxim. výšky 109cm
sklo“Matelux” -příplatek

Rektifikace -stavitelné šrouby skříní(9)

materiály

sortiment

provedení

Deskové díly skříní,registratur a kontejnerů jsou

Standard rozměrůje podle evropských normativů

Provedením jsou skříněpolicové s dveřmi,policové bez

vyrobeny zoboustranně laminovaných desekv tlouštkách

(výškových i šířkových).Výškové moduly jsou – 720,750

dveří, šatní, skříněkombinované, skříněkartoteční,

18mm,záda 8mm ahorní desky přístavných skříní

(přístavné ke stolům), 1089,1440,1809a 2160mm.

skříně sroletou a skříněpřístavné ke stolům.Podle druhu

25mm.Zpracování odpovídá normě E-1,bezformalde-

Šířky skříní jsou 400, 800,1000a 1200mm.

dveří jsou skříněsdveřmi křídlovými a dveřmi posuvnými.
Standardně jsou vybaveny zámkem.

hydu.

vnitřní uspořádání

přístavné skříně kestolům

skříně sroletou

Vnitřní uspořádání skříníjsou buďběžné police, výsuvné

U skříníjsou použityplastové výškově stavitelné kluzáky

U registraturje roleta vedená v zafrézovanýchvodících

kartoteční rámy,zásuvkynebo šatní prvky jako tyč a

přístupné na seřízení zevnitř skříně.Výškaseřízení

drážkácha shrnujese doprofilového vodícího šnekuna

výsuvný držák prozavěšení ramínekna oděvy.Ve dnech

je cca 15 mm.Horní deska má tlouštku 25 mma je

boku registratury.Tento šnek zabírácca 20cm šíře.

skřínímohou být aretační prvky provyrovnání nerovnosti

opatřena plastovou ochraňující ABS páskou osíle 2mm.

podlahy.Standardně používané panty jsoupro úhel
otevření dveří 110°.

kartoteční skříně

podstavce -sokly

Všechnyviditelné hrany jsouopatřeny plastovou

Jsou vybaveny kovovými korpusyzásuvekskvalitním

Skříně se standardně dodávají na kluzáku.Dále na

ochraňující páskou ABS o síle 1mm.Korpusje lepený

100% výsuvem (pojezdem), který zaručujenosnost

stavěcích šroubechpro ustavení na nerovnou podlahu,

a lisovaný s pevně zabudovanými zády.Dezén zadje

60kg nazásuvku.Pojezd (Hettich) je v kuličkovém

kdy rektifikační šroubyjsou přístupné zevnitř skříně.

oboustranně shodný s korpusem,takže skříněje možné

vedení.Tím je zaručenastabilita a dlouhá životnost.Ví-

Skříně je možnédodat na dřevěném sokluse standardní

stavět i do prostoru.

cenásobnému vysunutí zásuvekkromějedné zabraňuje

výškou 70 mm.

Skříně, které svou šířkou přesahují 100 cm, jsou vybaveny

centrální blokace– pojistka.

svislou středovou příčkou.

Skříně jsou vybaveny centrálním zámkem.

úchytky kovové, rozteč 128mm

C1-černá

D1 -chrom matný

C2 -chrom matný

C3-chrom

D2-chrom

B3 -chrom matný *

* za příplatek 70 Kč
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solid

skříně

Korpusyskříní jsouvyrobeny zoboustranně melaminem potažených desekvčetně
dveří o síle 18mm.Provedení zadje ve stejném dezénu o síle8mm.Dveře jsou
naloženy nakorpus,horní deskaje přesazenapřes dveře,volné police přestavitelné.
Přední hranykorpusů,polic adveří jsou opatřeny hranou ABS otloušťce 1mm.
Ostatní hrany včetně spodních hran soklůjsou olepeny hranou 0,3mm.

Uzamykání skříní do výšky 109cm je jazýčkovým zámkemdo horní desky, u skříní
140a vyšších trojcestným zámkem.Výška skleněných dveří bez zámkuje 72cm a
109cm. Skříně semohou dodávat bez soklu nebo se soklemo výšce 7 cm.Skříně
i sokly jsouosazenykluzákyzPVC. Barva soklu seřídí dle barvy korpusupříslušné
skříně.Kartotéky jsou vybaveny kovovými zásuvkamipro závěsnédesky.

skříně 216cm

skříně 216cm
5030,SL-2310 -F x xxxx
Skříň bezdveří,
80 x40 x216 cm, 5 polic
63kg

SL-2350 -F x xxxxxxxx

s rektifikací

Skříň 3/6dveře lamino +1/6 nika
+2/6 dveře lamino
80 x40 x216 cm, 5 polic
83kg

4906,na kluzácích

8532,SL-2312 -F x xxxxxxxx
Skříň sdveřmi
80 x40 x216 cm, , 5 polic
88kg

SL-2331 -F x xxxxxxxx

s rektifikací

Skříň 3/6dveře lamino +1/6 nika
+2/6 dveře sklo
80 x40 x216 cm, 5 polic
83kg

8407,na kluzácích

SL-2312 -K x xxxxxxxx
Skříň šatní
80 x40 x216 cm, 2 police
výsuvný věšák
86kg

8532,-

SL-2332 -F x xxxxxxxx

s rektifikací

Skříň 3/6dveře lamino
+3/6 dveře sklo
80 x40 x216 cm, 5 polic
87kg

8407,na kluzácích

Skříň 2/6dveře lamino +4/6 nika
80 x40 x216 cm, 5 polic
71kg

SL-2320 -F x xxxx

7490,-

Skříň bezdveří
40 x40 x216 cm, 5 polic
41kg

Skříň 2/6dveře lamino +2/6 nika
+2/6 dveře lamino
80 x40 x216 cm, 5 polic
79kg

SL-2336 -F x xxxxxxxx
Skříň 2/6dveře lamino +2/6 nika
+2/6 dveře sklo
80 x40 x216 cm, 5 polic
79kg

SL-2338 -F x xxxxxxxx
Skříň 2/6dveře lamino +1/6 nika
+3/6 dveře sklo
80 x40 x216 cm, 5 polic
83kg

9505,s rektifikací

s rektifikací

4016,na kluzácích

5184,-

s rektifikací

SL-2322xF x xxxxxxxx
Skříň sdveřmi
40 x40 x216 cm, 5 polic
45kg

7671,na kluzácích

SL-2337 -F x xxxxxxxx

9060,na kluzácích

4141,-

s rektifikací

7797,80 x40 x216 cm, 5 polic
75kg

9186,s rektifikací

9380,-

na kluzácích

SL-2330 -F x xxxxxxxx

8546,na kluzácích

na kluzácích

7616,SL-2339 -F x xxxxxxxx

8671,s rektifikací

s rektifikací

5058,na kluzácích

Pravá =R
(závěsy vpravo)

8630,-

3752,-

s rektifikací

SL-2321 -F x xxxx

8504,-

Skříň rohová
40 x40 x216 cm, 5 polic
32kg

na kluzácích

s rektifikací

3655,na kluzácích

9060,-

8463,-

s rektifikací

SL-2323 -F x xxxx
Skříň rohová
5polic
56kg

8936,na kluzácích

s rektifikací

8338,na kluzácích

9214,s rektifikací

9088,na kluzácích
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Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

skříně

skříně 181cm

skříně 181cm
4502,SL-2410 -F x xxxx
Skříň bezdveří
80 x40 x181 cm, 4 police
51kg

SL-2448 -F x xxxxxxxx

s rektifikací

Skříň 2/5dveře lamino
+3/5 dveře sklo
80 x40 x181 cm, 4 police
72kg

4377,na kluzácích

7643,SL-2412 -F x xxxxxxxx
Skříň sdveřmi
80 x40 x181 cm, 4 police
75kg

Skříň 3/5dveře lamino
+2/5 dveře sklo
80 x40 x181 cm, 4 police
71kg

7519,na kluzácích

SL-2412 -K x xxxxxxxx
Skříň šatní
80x40x181cm,
1police, výsuvný věšák
73kg

SL-2413 -K x xxxxxxxx
Skříň šatní
80x60x181cm,
1police, výsuvný věšák
85kg

Skříň 2/5dveře lamino +3/5 nika
80 x40 x181 cm, 4 police
60kg

3668,-

7519,-

Skříň 2/5dveře lamino +1/5 nika
+2/5 dveře lamino
80 x40 x181 cm, 4 police
68kg

SL-2436 -F x xxxxxxxx
Skříň 2/5dveře lamino +1/5 nika
+2/5 dveře sklo
80 x40 x181 cm, 4 police
68kg

3544,-

na kluzácích

na kluzácích

8504,-

4586,-

s rektifikací

SL-2422xF x xxxxxxxx
Skříň sdveřmi
40 x40 x181 cm, 4 police
35kg

8380,na kluzácích

s rektifikací

4461,na kluzácích

Pravá =R
(závěsy vpravo)

3321,-

s rektifikací

SL-2421 -F x xxxx
Skříň rohová
40 x40 x181 cm, 4 police
30kg

6685,-

s rektifikací

3224,na kluzácích

7045,-

s rektifikací

SL-2423 -F x xxxx
Skříň rohová
4police
51kg

6864,na kluzácích

SL-2437 -F x xxxxxxxx

s rektifikací

Skříň bezdveří
40 x40 x181 cm, 4 police
31kg

6990,Skříň 3/5dveře lamino +2/5 nika
80 x40 x181 cm, 4 police
63kg

8144,-

SL-2420 -F x xxxx

na kluzácích

SL-2430 -F x xxxxxxxx

8268,s rektifikací

na kluzácích

7643,s rektifikací

6809,SL-2439 -F x xxxxxxxx

8268,na kluzácích

SL-2431 -F x xxxxxxxx

s rektifikací

8393,s rektifikací

s rektifikací

6921,na kluzácích

7740,s rektifikací

7616,na kluzácích

8144,s rektifikací

8018,na kluzácích
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Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

skříně

skříně 144cm

skříně 109cm

SL-2510 -F x xxxx
Skříň bezdveří
80 x40 x144 cm, 3 police
45kg

SL-2612 -F x xxxxxxxx
Skříň sdveřmi
80 x40 x109 cm, 2 police
46kg

Skříň šatní
80x40x144cm,
výsuvný věšák
60kg

Skříň 2/3dveře lamino +1/3 nika
80 x40 x109 cm, 2 police
42kg

Skříň 2/4dveře lamino +2/4 nika
80 x40 x144 cm, 3 police
53kg

SL-2622xF x xxxxxxxx

Pravá =R
(závěsy vpravo)

s rektifikací

Skříň 2/4dveře lamino
+2/4 dveře sklo
80 x40 x144 cm, 3 police
61kg

Skříň sdveřmi
40 x40 x109 cm, 2 police
30kg

3099,2682,s rektifikací

Skříň rohová
40 x40 x109 cm, 2 police
15kg

5475,-

6594,-

2585,na kluzácích

4948,-

SL-2623 -F x xxxx

s rektifikací

3224,s rektifikací

na kluzácích

SL-2621 -F x xxxx
na kluzácích

SL-2536 -F x xxxxxxxx

2474,na kluzácích

6601na kluzácích

4725,na kluzácích

s rektifikací

Skříň bezdveří
40 x40 x109 cm, 2 police
23kg

s rektifikací

4849,s rektifikací

2598,-

SL-2620 -F x xxxx

6725,-

5601,SL-2530 -F x xxxxxxxx

5114,-

SL-2630 -F x xxxxxxxx
6601,-

5239,s rektifikací

na kluzácích

s rektifikací

na kluzácích

SL-2512 -K x xxxxxxxx

3127,na kluzácích

3961,-

6725,Skříň sdveřmi
80 x40 x144 cm, 3 police
62kg

s rektifikací

Skříň bezdveří
80 x40 x109 cm, 2 police
34kg

s rektifikací

na kluzácích

SL-2512 -F x xxxxxxxx

3251,-

SL-2610 -F x xxxx

4085,-

s rektifikací

Skříň rohová
2police
34kg

4822,na kluzácích

6476,na kluzácích

3280,SL-2520 -F x xxxx
Skříň bezdveří
40 x40 x144 cm, 3 police
26kg

s rektifikací

skříně 72cm

3154,na kluzácích

2598,-

SL-2710 -F x xxxx
3961,SL-2522xF x xxxxxxxx
Skříň sdveřmi
40 x40 x144 cm, 3 police
35kg
Pravá =R
(závěsy vpravo)

s rektifikací

1613,na kluzácích

2779,SL-2722xF x xxxxxxxx
Levá =L
(závěsyvlevo)

6059,Skříň rohová
bez soklu,3 police
43kg

1737,s rektifikací

Skříň bezdveří
40 x40 x72 cm, 1 police
13kg

na kluzácích

SL-2523 -F x xxxx

3767,na kluzácích

SL-2720 -F x xxxx

s rektifikací

s rektifikací

Skříň sdveřmi
40 x40 x72 cm, 1 police
19kg

SL-2721 -F x xxxx
Skříň rohová
40 x40 x72 cm, 1 police
11kg

5934,na kluzácích
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3891,s rektifikací

Skříň sdveřmi
80 x40 x72 cm, 1 police
32kg

2876,Skříň rohová
40 x40 x144 cm, 3 police
20kg

2474,na kluzácích

SL-2712 -F x xxxxxxxx
3836na kluzácích

SL-2521 -F x xxxx

s rektifikací

Skříň bezdveří
80 x40 x72 cm, 1 police
24kg

2251,s rektifikací

2126,na kluzácích

2084,s rektifikací

1987,na kluzácích
Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

skříně

skříně 72cm

skříně přístavné ke stolům,v =75 cm
SL-2723 -F x xxxx
Skříň rohová, bez soklu
1police
25kg

SL-2010 -F x xxxxxxxx
Skříň -registratura, bez soklu
120 x40 x72 cm, 1 police
48kg

SL-2030 -F x xxxxxxxx
Skříň -registratura, bez soklu
100 x40 x72 cm, 1 police
44kg

SL-2020 -F x xxxxxxxx
Skříň -registratura, bez soklu
80 x40 x72 cm, 1 police
33

4030,SL-2035 -F9 x xxxxxxxx

s rektifikací

Skříň přístavná -registratura
100 x40 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
47kg

3903,na kluzácích

5184,s rektifikací

5058,s rektifikací

SL-2025 -F9 x xxxxxxxx

4933,-

Skříň přístavná -registratura
80 x40 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
38kg

na kluzácích

4710,-

4558,s rektifikací

s rektifikací

4586,SL-2750 -F9 x xxxx

na kluzácích

Skříň přístavná ke stolu,bezdveří
80 x60 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
35kg

4085,s rektifikací

3432,s rektifikací

3961,na kluzácích

SL-2045 -F9 x xxxxxxxx
Skříň přístavná -registratura
80 x60 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
44kg

skříně přístavné ke stolům,v =75 cm
SL-2730 -F9 xxxx
Skříň přístavná ke stolu,bezdveří
80 x40 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
27kg

3043,s rektifikací

VÝROBA NA ZAKÁZKU

SL-2732 -F9 xxx xxx xx
Skříň přístavná ke stolu,sdveřmi
80 x40 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
37kg

4350,s rektifikací

-Kartotéky (výsuvné rámy na závěsné desky)
-Roletové skříně
-Kancelářský nábytek v jiných dezénech lamina

SL-2740 -F9 xxxx
Skříň přístavná ke stolu,bezdveří
40 x40 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
15kg

5169,s rektifikací

-Nábytek v dýhovaném provedení

2168,s rektifikací

-Atypická výroba zlamina, v dýze, HPL...

SL-2742xF9 x xxxxxxxx

Levá =L
(závěsyvlevo)

Skříň přístavná ke stolu,sdveřmi
40 x40 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
23kg

2682,s rektifikací

SL-2743 -F9 x xxxx
Skříň přístavná kestolu rohová
1police
vrchní deska tl. 25mm
32kg

4461,s rektifikací

SL-2015 -F9 x xxxxxxxx
Skříň přístavná -registratura
120 x40 x75 cm, 1 police
vrchní deska tl. 25mm
51kg

5544,s rektifikací
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Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

příslušenství, doplňky

sokly,příslušenství a doplňky, paravány
S

x

-

8

0

0

0

-

x

číslo modelu

0 =černá
1 =stříbrná, RAL 9006
3 =antracit, RAL 7016
strukturov.povrch
-------------------------Na zakázku:
jiné barevné odstíny

SC =Solid stoly classic
SB =Solid stoly cube
SL =Solid ostatní

x

kovové prvky

x

povrch desky lamino
SE =šedá
BS =bříza sněžná
TR =třešeň
OL =olše
NU =ořech
BP =buk přírodní

AT =antracit (Tl. pouze 18mm)
1Z =černá perlička (Tl. pouze 18mm)
WH =bílá (Tl. pouze 18mm)

Clony nohou kestolům SB -spodnoží„U“ jsou vyrobeny zoboustranně laminovaných desek tl. 18mm.Jsou upevněny kovovými držákykpříčníku stolu.
Vložkydo skříní,věšákové a zrcadlové stěny anástěnné police jsou zoboustranně laminovaných desek tl. 18mm.
Paravány na stůl a samostatněstojící jsou zhotoveny zoboustranně laminovaných desek tl. 25mm.
Držáky PC kovové jsou v nabídce 2 typy. DržákSC-8036jeurčen pro pracovní stoly SC -Solid classic. Využívá svislých mezer v konstrukci podnože. DržákPC SP-8037je určen
pro zbývající stoly v nabídce,to jsou SP,SB a SD.

clony nohou ke stolům SB -s podnoží„U“
SB-8049 -x xx
Clona nohou kestolu
200 x1,8 x 35cm

SB-8050 -x xx
Clona nohou kestolu
180 x1,8 x 35cm

SB-8051 -x xx
Clona nohou kestolu
160 x1,8 x 35cm

SB-8054 -x xx
Clona nohou kestolu
140 x1,8 x 35cm

SB-8052 -x xx
Clona nohou kestolu
120 x1,8 x 35cm

SB-8053 -x xx
Clona nohou kestolu
80 x1,8 x 35cm

kabelová vana vodorovná, vedení kabelů
SL-8029 -x

1626,-

Kabelová vana pro stůl SC a SP-0109

19kg

4kg

SL-8030 -x
Kabelová vana pro stůl SC a SP-0110

1514,-

3,5kg

SL-8031 -x

16kg

Kabelová vana pro stůl SC a SP-0111

3kg

SL-8032 -x
1404,-

Kabelová vana pro stůl SC a SP-0114

13kg

2,5kg

SL-8033 -x
Kabelová vana pro stůl SC a SP-0112

1293,-

2kg

SL-8034 -x

11kg

Kabelová vana pro stůl SC a SP-0113

1,5kg

SL-8040 -x
1209,-

Držákpro vedení kabelů plast
12 x2 x 2cm

9kg

0,1kg

držák pc

1057,7kg

SP-8037 -x
DržákPC ke stolůmSB, SP a SD
maximální rozměrPC
výška 430mm, šířka 210 mm
včetně upevňovacích popruhů

sokly pod skříně
SL-8000 -- xx
Sokl pod skříň
40x40x7cm

SL-8001 -- xx
Sokl pod skříň
80x40x7cm

SL-8002 --x x
Sokl pod skříň-registraturu
120x40x7cm

SL-8006 --x x
Sokl pod skříň-registraturu
100x40x7cm

SL-8003 --x x
Sokl pod rohovou skříň
40x40x7cm

SL-8005 --x x
Sokl pod šatní skříň
80x60x7cm

SL-8004 --x x
Sokl pod rohovou skříň
SL -2323,2423,2523,2623,2723

194,-

2kg

2,5kg

264,4kg

SC-8036 - x

347,-

DržákPC ke stolům SC
maximální rozměrPC
výška 430mm, šířka 210 mm

2kg

5kg

320,4,5kg

264,2kg

347,4,5kg

667,5kg
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Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

příslušenství

příslušenství, doplňky
SL-8010 --- xx
Vložka do skříní
76x29x30cm

SL-8022

1032,-

Výsuv proklávesnici
plast černý, 55 x33cm

9kg

SL-8020 --- xx
Věšáková stěna
200x80cm
5 ksháčků Standard

1kg

SL-8028

2863,-

Výsuv pro klávesnici a myš,lamino
75x30cm

30kg

4kg

SL-8021 --- xx
Věšáková stěna
180x80cm
5 ksháčků Standard

2613,-

SL-8041
Boxna psací potřeby,
34x25,7cm
do plastových zásuvekkontejnerů
(SL-1351a SL-1371)

27kg

SL-8024 --- xx
Věšáková stěna
180x60cm
4 ksháčků Standard

0,5kg

2209,24kg

SL-8045
Přepážka podélná 38x7,5cm
do kovových zásuvekkontejneru
(Hettich)

SL-8026 --- xx
Zrcadlová stěna
180 x60 cm, 2/3 zrcadlo

3335,SL-8046

32kg

Přepážka příčná 22x7 cm
do kovových zásuvekkontejneru
(Hettich)

SL-8023 --- xx
Věšáková stěna
200x80cm
5 ksvěšáků Standard

0,3kg

0,2kg

SL-8047
2196,-

Přepážka příčná 15x7 cm
do kovových zásuvekkontejneru
(Hettich)

27kg

0,15kg

SL-8027 --- xx
Věšáková stěna
180x80cm
5 ksvěšáků Standard

2015,23kg

Průchodka pro kabely Ø 60mm,
do stolové desky

79,-

SL-8029 --- xx
Věšáková stěna
180x60cm
4 ksvěšáků Standard

VěšákElegant
Chrom matný

1668,18kg

125,Příplatek
za1ks
0,09kg

SL-1026 --- xx

1097,-

Nástěnná police, 80x25x20cm

7kg

SL-1027 --- xx

1236,-

Nástěnná police, 120x25x20cm

12kg

SL-1028 --- xx
Nástěnná police, 80x25x20cm

SL-1029 --- xx
Nástěnná police, 120x25x20cm

1390,7kg

1626,12kg
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Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

solid

paravány

paravány šířka 60cm

paravány stolové
SL-3030 --- xx

SL-1040 -- xx x
Paraván
60x110x2,5cm

5kg

SL-3031 --- xx

SL-1041 -- xx x
Paraván
60x140x2,5cm

750,-

Paraván stolový
80x30x2,5cm

25kg

834,-

Paraván stolový
120x30x2,5cm

27kg

7kg

SL-3032 --- xx
Paraván
60x160x2,5cm

903,-

Paraván stolový
140x30x2,5cm

SL-1042 -- xx x

8kg

29kg

SL-3033 --- xx

958,-

Paraván stolový
160x30x2,5cm

paravány šířka 80cm

9kg

SL-1045 -- xx x
Paraván
80x110x2,5cm

SL-3034 --- xx

28kg

1015,-

Paraván stolový
180x30x2,5cm

10kg

SL-1046 -- xx x
Paraván
80x140x2,5cm

SL-3035 --- xx

32kg

1084,-

Paraván stolový
200x30x2,5cm

11kg

SL-1047 -- xx x
Paraván
80x160x2,5cm

paravány -příslušenství

38kg

SL-7050 --x
Nohy k paravánu (2x1 pár)

6kg

SL-7030 --x
Držákparavánu krajový

0,3kg

SL-7040 --x
Držákparavánu středový

19

0,4kg

Ceny jsouuvedeny v Kč bezDPH

