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INTERIÉRY NA KLÍČ

Projekce :
Společnost INTERIA MOST s. r. o.
zpracovává návrhy dispozičního řešení interiéru na
počítači pomocí speciálního softwaru ve dvou i trojrozměrném zobrazení, čímž usnadňuje
zákazníkovi získat dokonalou představu o interiéru své budoucí kanceláře.
Při návrhu řešení postupujeme tak, že při prvním kontaktu se zákazníkem změříme dané
místnosti, zjistíme konkrétní potřeby a specifická přání zákazníka. Po té následuje první půdorysné
a axonometrické řešení, ke kterému se zákazník vyjádří, případně provede korekce. Dále pak
vytváříme konečné řešení včetně cenové kalkulace, po jejich schválení následuje realizace interiéru.

Interiéry kanceláří
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KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK INTER ALL
OPERATIV / MANAGER / HOTELOVÝ NÁBYTEK/ BYTOVÝ NÁBYTEK

OPERATIV hERGO hACTIV hBERLIN hPODIUM
•

ERGO

Tato řada v sobě úspěšně spojuje současný design, kvalitu a praktičnost. Je nábytkovou kolekcí,
vytvořenou pro operativní činnosti firem a organizací.
Nábytková kolekce Ergo, zaujme ladnými obrysy, jednoduchými formami a rozmanitostí barevných
variant.Vyrábí se z kvalitní laminované třískové desky o síle 22 a 16 mm, s hranovou páskou
odolnou proti úderům.

Ergo - obsahuje:
•

Více jak 90 prvků, určených pro formování různých pracovních míst v jakýchkoli prostorách.

•

Nesmírný výběr stolů, skříní a přístavných prvků, přídavné modulové prvky, umožňují
úspěšně zformovat jak osobní, tak i kolektivní pracovní místa.

•

Široká škála barev umožňuje výběr pracovního místa i pro náročné zákazníky, stolové
desky, podnože, horní a spodní desky skříní, police, horní desky kontejnerů se vyrábějí
z lamina síly 22 mm, zásuvky skříněk jsou vybaveny kolečkovými metalickými usměrňovači,
což zajišťuje plynulý a nehlučný chod.

•

Úhel otevírání dveří skříně je 95 stupňů, což zajišťuje pohodlný přístup k jeho obsahu.

•

Nábytek je vybaven výškově regulovatelnými podnožími.
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•

ACTIV

Řada Aktiv umožňuje sestavit pracovní místo v jakékoliv kanceláři, od tradičně klasické až po
kanceláře v moderním otevřeném stylu. Prověřená kvalita a nové formy nábytku aktivizují kladný
vztah člověka k jeho pracovnímu prostoru.
Rohové stoly s jedinečnou ergonomickou formou stolových desek a mobilní prvky, určené k rychlé
přeměně pracovního místa, podporují pracovní náladu.Všechny hrany stolových desek, boky stolů,
horní a spodní obkladové desky skříní a kontejnerů jsou opatřeny hranovou páskou z PVC, odolnou
proti úderům.
Řada Aktiv představuje nekonečné množství nových řešení, praktičnost a lehkost, se kterou lze
realizovat Vaše nejmodernější představy.

•

BERLIN

Řada Berlin je vhodná pro vedoucí pracovního nižšího managementu.
Stoly s originálně tvarovanými stolovými deskami jsou nabízeny ve třech variantách - tradiční a na
dvou různých kovových podnožích.
Každý stůl je připravenou pracovní stanicí se třemi funkčními zónami. Každá zóna může být
rozšířena specifickými přídavnými prvky, které lze využít jak v stabilní, tak i v mobilní variantě.
Přídavný prvek umístěný na výškově upravovatelné kovové podnoži slouží zároveň jako obyčejný,
briefingový, či příležitostný stůl, nebo jako volné periferní zařízení.
Každá skříň má pevnou, barevnou zadní příčku, a dá se využít na segmentaci rozsáhlých kanceláří.
Na žádost zákazníka je lze umístit i na mobilní podstavce. Toto řešení umožňuje kombinaci
stabilních a pojízdných systémů, přičemž zachovává strohost horizontálních linií.
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•

PODIUM

Nová nábytková řada Pódium byla zkonstruována pro zákazníky, kteří upřednostňují individuální,
otevřený a lehký styl, vytvářející osobitou image společnosti.
Nábytková řada Pódium nabízí nová, pružná a tvůrčí řešení pro zařizování kancelářských prostor.
Možnosti této řady jsou prakticky nevyčerpatelné: pomocí stejných základních prvků lze vytvářet jak
jednotlivá pracovní místa, tak i kanceláře vedoucích pracovníků.
Série kancelářského nábytku «Podium» se vyrábí z lamina o síle 25 a 16 mm.

MANAGER hTANGO LUX hMAXIMUS, hVALENCIAh
•

TANGO LUX

Je kolekcí určenou pro vedoucí pracovníky, kteří ocení především klasický styl s praktickými
moderními prvky.
Celá kolekce se vyrábí z laminované dřevotřískové desky. Stoly, jednací a boční přístavné prvky
jsou z desek o síle 38 mm, skříně z desek o síle 16 a 22 mm.
Tango Lux obsahuje několik variant psacích stolů, zasedacích stolů a rovněž jednacích prvků,
umožňujících co nejefektivnější využití pracovního prostoru.Kolekce obsahuje řadu skříní o různé
výšce a šířce, a rovněž obkladové desky, s jejichž pomocí lze sestavovat z několika skříní jednotný
celek a vytvářet tak originální a neopakovatelný interiér.
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•

MAXIMUS

Tato řada poskytuje uživateli maximální úroveň pohodlí a stylu. Maximus vytváří vynikající podmínky
pro efektivní řídící proces a právem zaujímá vedoucí pozice mezi vybavení kanceláří středním a
vyšším managementem
Maximus je nábytkem úspěšných lidí, kteří znají svou cenu a pečlivě vybírají věci, jež je obklopují.
Tvarovaný profil hrany pracovních povrchů zdůrazňuje ladné formy stolů a přístavných prvků.
Moderní výrobní technologie tohoto nábytku zaručuje jeho vysokou kvalitu, životnost a spolehlivost.
Základním materiálem, používaným při výrobě nábytku řady Maximus, jsou desky MDF pokryté fólií.

•

VALENCIA

Je ideální kolekcí nábytku do kanceláří vedoucích pracovníků.
Netradiční přístup k vytváření pracovního místa. Lehkou konstrukci a ladnost linií zdůrazňují
originální kovové podnože.Tvarovaná přední hrana stolu dynamizuje celé pracovní místo.
Originální
propojovací
prvky
mají
nejen
konstrukční,
ale
i
dekorační
funkci.
Moderní výrobní technologie tohoto nábytku zaručuje jeho vysokou kvalitu, životnost a spolehlivost.
Použití
moderního
kování
a
doplňků
podtrhuje
orientaci
na
budoucnost.
Základním materiálem, používaným při výrobě nábytku řady Valencia, jsou desky MDF pokryté fólií.
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HOTELOVÝ NÁBYTEK hLAGUNA hMERIDIAN
Zařízení hotelového pokoje zadává tvář hotelu a tím pádem i zájem hosta se v něm ubytovat.
Všechny prvky hotelového nábytku musí být funkční, ergonomické a, což je dost důležité, odolné ke
zvýšeným zátěžím, odolné k opotřebení. Hotelový nábytek by měl vytvářet útulnou domácí
atmosféru.

•

LAGUNA

Řada Laguna vytváří pohodlný a útulný interiér. Nábytek je určen pro vybavování 3-4* hotelových
pokojů, sanatorií a rekreačních zařízení. Velké množství praktických a funkčních prvků umožňuje
úplné vybavení hotelových pokojů s různými nároky co do plochy a rozvržení.
Laguna se vyrábí z moderních vysoce kvalitních materiálů, jež jsou zdravotně i ekologicky
nezávadné. Pro výrobu se používá deska MDF
K přednostem této řady patří::
•

Čelo postele se upevňuje k jejímu korpusu a umožňuje její těsné přistavení ke zdi bez
mezer.

•

Postele stojí na pevných rektifikačních chromovaných nohách, usnadňujících bezproblémový
úklid pokoje.

•

Pod deskou na televizor je instalován otočný mechanismus, takže televizor je možno natáčet
do stran.

•

Nohy skříní, stolků a kontejnerů jsou regulovatelné do výšky pro vyrovnávání nerovností
podlahy.

•

Korpusy skříní, stolů a kontejnerů mají výřez na podlahovou lištu.

•

Na přání zákazníka mohou být postele vybaveny ortopedickými matracemi.
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•

MERIDIAN

Řada Meridian vytváří atmosféru pohodlí a tepla domova. Pomocí tohoto nábytku lze
vytvořit stylový a pohodlný interiér v hotelech, sanatoriích a rekreačních zařízeních. Pomocí
velkého výběru prvků této řady nábytku lze plně vybavit hotelové pokoje v osobitém
individuálním stylu.
Hotelový nábytek Meridian je velmi funkční a pohodlný, hodí se i pro vybavování menších
hotelových pokojů. Veškeré materiály, používané pro výrobu tohoto nábytku, jsou zdravotně
i ekologicky nezávadné. Pro výrobu se používá laminátová dřevotřísková deska.

BYTOVÝ NÁBYTEK hNEXT hALISA
•

NEXT

Pohodlný a moderní nábytek řady NEXT splňuje požadavky i nejnáročnějších klientů.
Široké spektrum prvků, různé modelové řady a rovněž velká možnost barevných kombinací vybízí k
tvořivému přístupu při vytváření interiérů pro děti a mládež.Řada NEXT se vyrábí z vysoce kvalitních
moderních materiálů, jež jsou ekologicky i zdravotně nezávadné.
Základními materiály, používanými při výrobě nábytkové řady NEXT jsou lamino a desky MDF.
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•

ALISA

Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr
rozměrů jednotlivých prvků i možnosti různých barevných kombinací jsou ideální pro vybavení
předsíně v jakémkoliv, dokonce i velmi malém bytě.
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