


Společnost MODESK vznikla s cílem přinést novou 
zkušenost do vašich domovů a kancelář í .  Vždy 
s důrazem na osobitost a udržitelnost, s hrdostí sobě 
vlastní. Naší vizí je spojení dlouholeté truhlářské tradice 
a moderního nábytkového designu díky kombinaci 
nadčasových ocelových komponentů a vysoce kvalitního 
dřeva. Během výroby se soustředíme na každý detail bez 
ústupků v kvalitě v průběhu celého procesu výroby, od 
prvních skic až po práci v truhlářství, kde jsou jednotlivé 
komponenty zpracovány ručně mistrem truhlářem.

 
MODESK navazuje na dlouholetou tradici českého 
designu a truhlářské výroby v jedinečné kombinaci 
minimalistického funkčního designu, který zapadne do 
každého interiéru. 
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Naším cílem je poskytnout uživatelům vždy nejvyšší 
kvalitu bez kompromisu, s důrazem na individualitu 
každého zákazníka. Zároveň klademe velký důraz na 
zdravotní aspekt. V době, kdy se správně ergonomicky 
nastavené pracoviště stává standardem většiny 
kanceláří, přichází MODESK s praktickým řešením, které 
v sobě spojuje to nejlepší ze světa výškově nastavitelných 
stolů a prvnotřídního designu.

Tak jako jsme každý jedinečný, tak máme každý jiný typ 
postavy a jiné potřeby při práci v sedě. Je tedy důležité 
mít možnost jednoduše nastavit výšku stolu tak, abyste 
mohli sedět ve správné ergonomické pozici a zároveň 
měli optimálně nastavenou výšku pracovní desky.

Lidé nejsou uzpůsobeni dlouhému sezení, ale díky 
MODESKu vás již toto nemusí trápit. Máte možnost se 
jednoduše postavit a pracovat ve stoje, což  je pro vaše 
záda velice prospešné, jak prokazuje nespočet 
lékařských studií. Díky MODESKu uniknete z rutiny 
běžného pracovního dne a zjistíte, že pracovat se dá 
nejen v sedě.
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Díky MODESKu můžete se svými kolegy řešit pracovní 
úkoly tváří v tvář a mít monitor počítače ve výši očí nebo 
dokumenty po ruce. Již se nestane, že byste se museli 
nepohodlně sklánět nad stolem!

Zlepšuje vaše zdraví
Prospívá vašim zádům
Zvyšuje efektivitu pracovního výkonu
Snižuje únavu
Zlepšuje dynamiku práce v týmu
Zkracuje porady

Díky MODESKu můžete rychle a jednoduše reagovat na 
vzniklé situace na vašem pracovišti. Na to vše vám bude 
stačit pouze jedno tlačítko.

Naším cílem je, abyste se cítili vždy svěží a přicházeli ke 
svému stolu MODESK s chutí.
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Elements

Minimalismus v praxi. Tato řada vás uchvátí svou čistotou, 
jednoduchostí a chladnou elegancí díky kovovému 
podnoží v neutrální černé nebo bílé barvě, jenž zapadne 
do každého interiéru.



Stoly řady Elements budou unikátním doplňkem 
všech kanceláří i prostor, které si chtějí zachovat 
čistotu a vzdušnost sobě vlastní. Prozkoumejte 
zcela nový svět a přizpůsobte si svůj MODESK 
vašemu stylu. Stejně jako u všech ostatních 
produktových řad vás čeká nekonečná variabilita 
díky možnosti výběru materiálu a dekoru pracovní 
desky, barvy podnože, praktických textilních doplňků 
a skříněk.
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S řadou Elements nikdy neuděláte 
chybu, ať se rozhodnete pro bílou 
variantu s bílou deskou, nebo 
naopak elegantní černé provedení. 
Objevte také desky z masivní 
překližky potažené vysokotlakým 
laminátem, které vašemu MODESKu 
dodají jedinečný vzhled, nebo 
vyzkoušejte dýhované a masivní 
desky propůjčující řadě Elements 
osobitou eleganci a čistotu.

El
em
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Designer

Stylová elegance pro náročnější zákazníky. Řada
Designer je určena pro ty, kteří vědí, co chtějí 
a nehodlají dělat kompromisy. Tato řada vám 
nabízí přírodní materiály v jednoduchém stylu.



Řemeslně zpracované masivní dřevěné 
podnože spojené na úhel 45°, které je možné 
vybírat z nestárnoucího dubu, nadčasového 
jasanu nebo elegantního ořechu. Klasická 
kombinace dřevěné masivní podnože 
a dýhované nebo masivní desky stolu 
kontrastují s elegantní černou nebo vzdušnou 
bílou na kovových částech. Pokud raději 
kombinujete materiály, můžete zkusit spojení 
masivního podnoží spolu s některou z našich 
vysoce kvalitních LTD desek nebo přímo 
unikátní masivní překližku potaženou 
vysokotlakým LTD.
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Executive

Řada Executive v sobě spojuje neotřelým způsobem 
řemeslo a luxus. Je určena pro ty nejnáročnější zákazníky. 
Stoly řady Executive jsou to nejlepší, co vám může 
MODESK nabídnout. Luxusní masivní dřevěné desky z dubu, 
jasanu nebo ořechu doplněné o řemeslně zpracované 
podnože spojované tradiční generacemi prověřenou 
technikou ozubu, která kromě technologické jedinečnosti 
vytváří unikátní designový prvek typický právě pro stoly 
MODESK této nejvyšší řady.





Dopřejte si jen to nejlepší pro vaši kancelář. Stoly 
řady Executive jsou oblíbené především mezi 
vrcholovými manažery a generálními řediteli, kteří 
chtějí jedinečný a nadčasový stůl, u kterého nemusí 
dělat kompromisy. Kromě nejkvalitnějších povrchů 
a jedinečného designu vám nabídne také 
všechny výhody stolů MODESK.
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Příslušenství

SKŘÍŇKY

Stoly MODESK je možné doplnit o plně 
integrovanou skříňku v provedení 1+1  
zásuvka, nebo kabinet v provedení 3+1 
zásuvka.

MODESK nejsou jen stoly, ale jedinečný komplexní systém, 
který vám umožní vnímat váš stůl jako celek a přizpůsobit 
si jej do nejmenšího detailu tak, aby vyhovoval vašemu 
tempu a potřebám.
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Díky skříňkám a kabinetům MODESK 
budete vždy vědět, kam uložit své 
dokumenty a veškeré kancelářské 
potřeby.



LÁTKOVÉ VÝPLNĚ

Díky látkovým výplním můžete 
přizpůsobit svůj MODESK do 
nejmenšího detailu. Kromě 
úžasného vzhledu, který osvěží 
každý interiér, vám nabízí pocit 
soukromí, jelikož odstíní pohled 
z boku směrem pod stůl. 

PARAVÁNY

Užijte si soukromí a odstínění vašeho pracoviště 
díky paravánu MODESK. Proč dávat na odiv kabely 
a zadní stranu vašeho monitoru, když vše můžete 
zakrýt a zachovat tak jedinečný vzhled vašeho 
MODESKu? Paraván je navíc doplněn speciální 
vrstvou, která umožňuje využít jej jako praktickou 
nástěnku.
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ZÁSUVKA DO SPODNÍHO KRYTU

MODESK nabízí unikátní řešení spojení 
napájení pohonu stolu a rozvodu 
proudu pro váš počítač a příslušenství 
v jednom. Díky zásuvce umístěné pod 
spodním krytem se vám nikdy nebude 
pod nohama plést změť kabelů.
V základním provedení jsou k dispozici 
čtyři volné pozice.
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Technické specifikace

ELEMENTS

PRODUKTOVÁ
ŘADA

PODNOŽÍ MATERIÁL

DESIGNER

EXECUTIVE

LAKOVANÝ KOV

BÍLÁ/ČERNÁ 

MASIVNÍ DŘEVO SPOJENÉ NA 45°

DUB/OŘECH/JASAN

DUB/OŘECH/JASAN

MASIVNÍ DŘEVO – CINKOVANÝ SPOJ

24



St
an

da
rd

Pr
av

á

Le
vá

Ex
te

nd
ed

PODNOŽÍ

Všechny naše exkluzivní řady podnoží Elements, Designer 
a Executive jsou dodávány ve dvou provedeních – 
Standard a Extended. Podnož Standard je dodávána 
v základním provedení stolů MODESK a je určena pro 
Skříňku 1+1. Podnož Extended je dodávána exkluzivně při 
zakoupení Kabinetu 3+1 jako volitelného příslušenství, aby 
poskytla dostatečný prostor pro jeho instalaci.

MOŽNÉ KOMBINACE PODNOŽÍ
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MATERIÁL LTD

ČERNÁ/BÍLÁ

MASIVNÍ PŘEKLIŽKA

ČERNÁ/BÍLÁ

TRACHEA

ČERNÁ/BÍLÁ

VYSOKOTLAKÉ LTD

ČERNÁ/BÍLÁ

DŘEVĚNÁ DÝHA

DUB/OŘECH/JASAN

MASIV

DUB/OŘECH/JASAN

DESKA

Nebuďte svázáni vaším stolem! Díky MODESKu máte 
možnost si vybrat takový rozměr a materiál desky, jaký 
vám bude nejlépe vyhovovat .

b

a

1250a(mm) 1500 1800 2000

700
b(mm)

800
900
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OVLADAČ

umožňuje uložení až tří pozic výšky vašeho stolu 
a usnadňuje tak střídání poloh nebo sdílení jednoho
stolu. Tato jednotka je vždy dodávána v barvě sloupků 
(bílá/černá).

pro náročné zákazníky přinášíme možnost zakoupení 
pokročilého ovladače s displejem zobrazujícím výšku 
desky stolu a upozorňujícím v časových intervalech na 
nutnost se postavit tak, abyste svou pracovní dobu trávili 
aktivně a využili naplno potenciál vašeho MODESKu i ten 
váš. Ovladač je navíc vybaven vysílačem Bluetooth, je 
tedy možné jej díky speciální aplikaci spárovat s vaším 
mobilním telefonem, který vám umožní stůl ovládat a bude 
vás upozorňovat, kdy je zdravé se postavit.

MODESK vám nabízí možnost výběru ze dvou typů ovladačů:
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VÝKYVNÝ DIGITÁLNÍ OVLADAČ S DIPLEJEM A BLUETOOTH 

STANDARDNÍ JEDNOTKA



SPODNÍ KRYT RÁMU

Díky spodnímu krytu nebudete nuceni pozorovat 
nevzhledné kabely a řídící jednotky pod vaším stolem. 
Všechny modely stolů MODESK jsou doplněny o praktický 
kryt rámu, který dokonale splyne s konstrukcí stolu 
a zanechá jen čistý dojem.

SLOUPKOVÁ JEDNOTKA

Kompaktní třístupňový zvedací sloupek skládající se
z třídílné  teleskopické konstrukce poskytuje malé 
zástavbové rozměry ve spojení s dlouhým zdvihem, což je 
ideální volba pro jakkoli vysokého uživatele stolu. Střední 
profil sloupku se pohybuje synchronně a díky tomu jsou 
sloupky vždy ve stejné výšce. Sloupová jednotka má 
kompaktní kryt motoru, který se prakticky celý skryje 
v konstrukci horního rámu stolu. Sloupek je robustní 
a velmi stabilní. Disponuje antikolizní PIEZO™ ochranou, 
která minimalizuje riziko poškození stolu způsobené kolizí 
s překážkou. Systém se sloupky je řízen kontrolboxem, 
který zaručuje optimální paralelní řízení pohybu a nízkou 
hlučnost.
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ZÁSUVKA POD DESKU

V základu jsou k dispozici čtyři volné pozice na zapojení 
adaptéru k notebooku, nabíječky, tiskárny a jakéhokoliv 
dalšího příslušenství. Pro náročné zákazníky je možnost 
volitelně dokoupit druhou zásuvku a získat tak osm 
volných pozic.
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á

VARIANTY ZÁSUVEK
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PARAVÁNY

Paravány MODESK je možné umístit podle potřeby na 
levou nebo pravou stranu desky vašeho stolu. Díky speciální 
vnitřní vrstvě slouží jako praktická nástěnka.

Paravány jsou dostupné ve všech nabízených 
látkách.

1100 mm

45
0 
mm
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LÁTKOVÉ VÝPLNĚ

Díky látkovým výplním můžete přizpůsobit svůj MODESK 
do nejmenšího detailu. Kromě úžasného vzhledu, který 
osvěží každý interiér, vám látkové výplně nabízí pocit 
soukromí, jelikož odstíní pohled z boku směrem pod stůl.

LÁTKA
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ČERNÁ

ŠEDÁ TMAVÁ

ŠEDÁ SVĚTLÁ

FIALOVOŠEDÁ

MODRÁ

JARNÍ ZELENÁ
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SKŘÍŇKY

Stoly MODESK je možné doplnit o plně integrovanou skříňku 
v provedení 1+1 zásuvka nebo kabinet v provedení 3+1 
zásuvka, který rozšíří váš stůl o nečekaný prostor 
a zároveň vám umožní vyladit si svůj MODESK do 
nejmenšího detailu. Skříňky a kabinety můžete vybírat 
z několika barevných dekorů od provedení v LTD až po 
dřevěnou dýhu, která skvěle doplní dřevěné podnože řad 
Designer a Executive.

pr
av
á

st
an
da
rd
 1
+1

320 mm
320 mm

35
0 
mm

800
 mm

41
5 
mm

41
5 
mm

ex
te
nd
ed
 3
+1

pr
av
á

le
vá

le
vá



KABELOVOD

Díky praktickému kabelovodu si udržíte pořádek 
v kabelech pod svým stolem. Vyhněte se změti kabelů 
visících pod deskou stolu a umístěte je do kabelovodu, 
který vám pomůže s jejich jednoduchou, ale účinnou 
organizací.

740 mm
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Základní pozice a rozměry

1250 - 2000 mm
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Základní konfigurace:

2x podnoží standard
2x sloupková jednotka Linak DL6
1x řídicí jednotka
1x ovladač
1x zásuvka pod desku
1x rám stolu
1x spodní kryt rámu
1x deska
 

Veškeré uvedené technické specifikace jakožto i dostupné konfigurace jednotlivých stolů MODESK jsou 
platné v době publikování katalogu a mohou být předmětem změny. Vyobrazené textury a barvy látek 
a dřevěných materiálů jsou pouze orientační. Jako referenční a závazný vzorek slouží originální fyzický 
vzorník. Vzhledem k rozdílným vlastnostem přírodních materiálů se mohou masivní dřevěné a dýhované 
díly mírně odchylovat od originálních vzorníků.

Doplňkové příslušenství:

látkové výplně
paraván
kabelovod
výkyvný digitální ovladač s displejem a bluetooth
druhá zásuvka pod desku
skříňka 1+1 / 3+1



WR
KS

Stoly MODESK vznikly díky úzké 
spolupráci se studiem WRKS.

Jejich práce se pohybuje od malých 
předmětů každodeního života až po 
návrhy velkých obráběcích center. 
S MODESK spolupracují od roku 2016.

Příběh návhru MODESK

Na počátku naší spolupráce jsme byli osloveni společností MODESK, abychom 
navrhli jednoduchý funkční stůl s nadčasovým designem. Během procesu jsme cítili 
potenciál v různorodosti jeho budoucích majitelů a přiklonili se ke třem výrazovým 
řadám, které lze doplnit o různá příslušenství s důrazem na individualizaci. Nedílnou 
součástí stolu se tak stávají skříňky, paravány, případně výplně pro charakteristické 
podnoží MODESK, které je navrženo ve dvou délkových variantách. Slouží nejen jako 
nosný prvek stolu, ale především jako prostředek pro zmiňovanou individualizaci. Myslíme si, 
že jednoduchost MODESKu reaguje na požadavek jasné formy, skrz kterou posiluje 
příjemnou atmosféru jak doma, tak i v kancelářském prostředí. 
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