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Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi krátce představit výrobce kancelářského nábytku Quadrifoglio Sistemi
ď Arredo S.p.A., www.quadrifoglio.com.
Společnost byla založena v roce 1991 se zaměřením na design a výrobu kancelářského nábytku. V posledních letech bylo portfolio produktů rozšířeno o kancelářské
a jednací sezení, kancelářské a dekorativní osvětlení. Hlavní centrála společnosti,
včetně výroby, sídlí v severovýchodní Itálii. Jedná se o jeden z největších nábytkářských průmyslových podniků v Evropě. Cílem společnosti je poskytovat klientům
designové produkty v souladu s mezinárodně uznávaným stylem a designem.
Výhradním zástupcem společnosti Quadrifoglio v České republice je společnost
Officity s.r.o., www.officity.cz. Kompletní produktové portfolio a veškeré služby s tím
spojené bychom Vám velmi rádi představili osobně. Doufáme, že je pro Vás naše
nabídka zajímavá. Předem děkujeme za Vaši pozornost a těšíme se na Vaši návštěvu.

Klademe důraz
na pečlivost a detail.
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KVALITNĚ & EKOLOGICKY

UNI EN ISO 9001/2008
Systém řízení kvality

Společnost OFFICITY s.r.o. nabízí jedinečný kancelářský nábytek včetně příslušenství
nejvyšší kvality splňující nejnáročnější evropské normy, které se týkají jak kvality výroby,
tak i ekologické nezávadnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

kontinuální sklo
(dělící příčka XWALL M1)

UNI EN ISO 14001/2004
Systém řízení životního prostředí

OHSAS 18001:2007
Systém řízení zdraví
a bezpečnosti práce

SA 8000
Systém řízení společenské
odpovědnosti

FSC
Ekologická certifikace
lesního hospodářství

EMAS
Systém řízení a program nástrojů
k ochraně životního prostředí
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PEFC
Systém řízené obnovy
životního prostředí
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rosso 032 c

4

DĚLÍCÍ PŘÍČKY

ITPI
100% italská kvalita

DĚLÍCÍ PŘÍČKY XWALL
Naše pracoviště se neustále vyvíjí ve snaze o dokonalou
rovnováhu mezi pohodlím a produktivitou. Správné uspořádání pracoviště výrazně ovlivňuje pohodu a produktivitu
každého jednotlivce a zlepšuje jejich pracovní nasazení.
XWall je systém architektonických příček navržených pro dokonalou harmonii interiéru za pomoci moderních technologií. Jednotlivé
XWall moduly jsou navzájem kompatibilní. Zkombinováním v jeden
celek, lze dosáhnout koordinovaného designu a nalézt obrovské
množství řešení přímo na míru. Nejdůležitější prvky XWall jsou patentovány. Mluvíme zde o nástroji, jak vždy vytvořit funkční a moderní prostor, umožňující jakoukoliv transformaci v průběhu času
a nepřerušovat při tom chod firmy.
Systém XWall nabízí 5 druhů dělících příček, přičemž každá řada
disponuje osobitými vlastnostmi.

M

průřez systémem XWALL M1

XWALL M1
Systém vertikálních dělících příček, skládající se z jednoduchých skleněných tabulí nebo pevných, neprůhledných panelů z melaminu. Uspořádání je kontinuální, čímž se minimalizuje výskyt vertikálních sloupků. Nízká hmotnost a jednoduchý
design charakterizují tento produkt. Systém M1 nabízí nekonečné konstrukční možnosti moderního využití prostorů.
Všechny prostory jako jsou klasické kanceláře, openspace
kanceláře, zasedací místnosti, ředitelské kanceláře i odpočinkové místnosti, mohou být vhodně řešeny systémem M1.
Tento systém je kompatibilní se stěnovými panely M2, P1
a S1 v systému XWALL.
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ukázka posuvných dveří

40

10/12

M1

40

technický panel a klika

100
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variabilní sloupek

Technické parametry:
Druh zasklení: jednoduché zasklení (jednosklo)
Rozměr profilu: 100 x 40 mm
Maximální výška příčky: 3340 mm
Vzduchová neprůzvučnost: 33 / 38 dB (tloušťka skla: 10 / 12 mm)
Rozměry dveřního křídla: šířka 1000 mm, výška dveří shodná s výškou příčky

M

průřez systémem XWALL M2

XWALL M2
Systém vertikálních dělících příček se zdvojeným sklem upevněným v jednom rámu, jenž může být v kombinaci s pevnými
neprůhlednými panely z melaminu. Systém M2 je jedinečný
svou jednoduchostí v kombinaci se skvělými akustickými
a konstrukčními vlastnostmi, což jsou aspekty vyhovující pracovištím s nejvyššími nároky.
Design XW M2 lze přizpůsobit přesně dle požadavků na vytvářený prostor, jelikož systém obsahuje velkou škálu skleněných i pevných neprůhledných panelů. Snadná instalace,
skvělé akustické vlastnosti a kompatibilita s ostatními systémy XWall je hlavní charakteristika systému M2. Kompatibilními systémy jsou M1, P1 a S1.
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XWALL M2
v antracitovém provedení

40

posuvné dveře zabudované
v masivním neprůhledném pouzdře

10/12

40

technické panely lze barevně
přizpůsobit korporátnímu designu

100
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M2

Technické parametry:
Druh zasklení: dvojité zasklení (dvojsklo)
Rozměr profilu: 100 x 40 mm
Maximální výška příčky: 3340 mm
Vzduchová neprůzvučnost: 36 / 41 dB (tloušťka skla: 10 / 12 mm)
Rozměry dveřního křídla: šířka 1000 mm, výška dveří shodná s výškou příčky

M

průřez systémem XWALL M3

XWALL M3
Systém subtilních vertikálních dělících příček, skládající se
z jednoduchých skleněných tabulí nebo pevných, neprůhledných panelů z melaminu. Systém XW M3 nabízí transparentnost v kombinaci s propracovanými detaily, jenž jsou
jedinečnými vlastnostmi z hlediska technologie a designu.
Zjednodušený systém odlehčených profilů nabízí minimalizaci konstrukčních prvků a tím vyzdvihuje minimalismus a čistý
design produktu.
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ukázka posuvných dveří

40

10/12

40

varianta s kontinuálním sklem

55
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77

M3

ukázka serigrafie

XWALL M3 v kombinaci se systémem P1

Technické parametry:
Druh zasklení: jednoduché zasklení (jednosklo)
Rozměr profilu: 55 x 40 mm
Maximální výška příčky: 3340 mm
Vzduchová neprůzvučnost: 33 / 38 dB (tloušťka skla: 10 / 12 mm)
Rozměry dveřního křídla: šířka 1000 mm, výška dveří shodná s výškou příčky

P

průřez systémem XWALL P1

XWALL P1
Klasický systém dělících příček s robustními profily a konstrukčními prvky, které znázorňují pevnost celé konstrukce.
Řada konstrukčních řešení, z vertikálních i horizontálních dílců, je schopna nabídnout jak transparentnost, tak soukromí
při oddělení klasických kanceláří a jednacích místností. Systém se dá využít jako nosný modul pro různé konstrukční
prvky, jako jsou police, skříně, nebo telekomunikační systémy
(TV). XWall P1 je kompatibilní se stěnovými panely M1, M2
a S1 v systému XWALL.
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Dělící příčky XWALL
vypadají velmi působivě
i ve vícepodlažních prostorech

26
100

26

posuvné dveře zabudované
v masivním neprůhledném pouzdře

99
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P1

XWALL P1, mléčné sklo

Technické parametry:
Druh zasklení: jednoduché / dvojité zasklení
Rozměr profilu: 100 x 40 mm
Maximální výška příčky: 3340 mm
Vzduchová neprůzvučnost: 30 / 41 dB (bez akustické izolace / s izolací)
Šířka dveřního křídla: 1000 mm

S1
XWALL S1
Systém XWall S1 ať v uzavřené, nebo otevřené variantě nabízí
skutečné multifunkční řešení pro ukládání nebo archivování.
Systém S1 je kompatibilní se všemi ostatními systémy XWall.
Tento systém není pouze doplněk, ale nabízí mnoho možností jak dle vlastních potřeb uspořádat úložné prostory. Skříňová stěna je jednoduše přístupná a disponuje designovými
a funkčními detaily a doplňky, které utváří kompletní celek
originálního kancelářského vybavení.
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průřez systémem XWALL S1
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S1

Technické parametry:
Druh příčky: skříňová příčka
Maximální výška příčky: 3340 mm
Vzduchová neprůzvučnost: 41 / 48 dB (bez akustické izolace / s akustickou izolací)

VYSOKÁ VARIABILITA

STOVKY MOŽNOSTÍ & MILIONY KOMBINACÍ

Moduly dělících příček jsou k dispozici v nejrůznějších variantách, rozměrech, materiálech,
barevných provedeních a lze je
jakkoliv kombinovat dle Vašich
přání a potřeb. Ve spolupráci
se zkušenými architekty připravíme individuální návrh a cenovou nabídku šitou Vám na míru.
Naše společnost poskytuje špičkové a komplexní služby od návrhů až po realizaci kancelářských
prostor a budov. Kromě dělících
příček Vám jsme schopni kompletně vybavit pracovní či veřejné
prostory kancelářským a sedacím
nábytkem včetně osvětlení.

26

DĚLÍCÍ PŘÍČKY

Návrh rozdělení interiéru budovy dělícími příčkami XWall s použitím všech řad

Online katalog s kompletní
nabídkou ZDARMA ke stažení
na našem webu www.officity.cz.

VYBAVUJEME KANCELÁŘE
Kancelářský nábytek
Sedací nábytek
Osvětlení
Dělící příčky
Akustické doplňky
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