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Týmovou práci nenacházíme pouze v přírodě, je to rovněž efektivní způsob, jak dosahovat vytčených cílů. 
Jednotlivé nápady navazují jeden na druhý. Stejně tak jako dílky puzzle. Společně zvládat výzvy, k tomu slouží 
Invitation – vytvořen designérem Mathiasem Seilerem – v té dokonalé pracovní atmosféře, komunikativní, kreativní,
všemu otevřené. Na systémově propracované konstrukci s modulární nadstavbou má každý své místo a je zároveň
doma ve svém týmu. Tak se rázem intelektuální práce změní na osvěžující dětskou hru – Place 2.5





Sklenice s vodou

notebook

Vědět víc, větší kreativita, větší úspěch. Týmová práce je ideální možnost, jak rozšířit vlastní obzor. K tomu se hodí
stůl, který nabízí víc místa : dvojitý plát  Invitation s variantami šířek stolní desky 1922 mm, 1690 mm ( viz obr.) 
a 1290 mm. Pro perfektní komfort je zde inovativní multifunkční lišta s třetí úrovní, clonou proti nežádoucímu 
sledování a flexibilními odkládacími plochami. Připojení k síti i připojení pro notebooky ve volně přístupném 
kabelovém kanále – vše perfektně uspořádáno.



Jablko





Dlouhý prostor – dlouhý stůl, úzký prostor -  úzký stůl. Konstrukce desky stolu Invitation dělá z prostorové nouze ctnost.
Týmy mohou spolupracovat napříč přes stolní desku. Nebo využijí klid za clonou proti nežádoucímu sledování 
a jinými vestavnými prvky. Ať už při koncentraci nebo komunikaci, o pohyblivé monitory a mobilní odkládací prostor 
se postará praktická organizační lišta. A to na každém jednotlivém pracovišti.



Clona proti nežádou-

címu pozorování

Průhled je dobrý. Mír-
ně neprůhledný a zrni-
tý průhled je lepší. Za
touto atraktivní textilní
clonou zmizí každá
sukně, kalhoty i nohy.

Samostatné pracoviště

Sbírat informace, na centrále získávat 
odpovědi, nechat rozvinout svou 
vynalézavost : pro určité věci člověk 
potřebuje prostě klid a koncentraci. 
A některá rozhodnutí můžeme udělat 
pouze sami. Ale rozhodně v uvolněné
atmosféře, kterou umožňuje Invitation na
samostatném pracovišti, které vyhoví 
každému Vašemu požadavku. 
Pro přídavné odkládací plochy slouží 
volitelně inovativní stolní nástavec.



Dvoupracoviště

Podstatnou předností
týmové práce je, 
že člověk není sám. 
A ve dvou se dá užít
víc zábavy a přitom
přijít věcem na kloub.
Obzvlášť tehdy, když
je okolní prostředí 
na Vaší straně. 
Dvoupracoviště 
Invitation  Vám
zafixuje každou 
myšlenku, která 
se Vám objeví
na stole. 
Svou průzračností
Vás  motivuje. 
Jako vzájemná 
pobídka. Jako obraz
absolutní kreativity.



Flexibilní týmoví hráči potřebují variabilní pracovní plochy. Komunikace a koncentrace – s Invitation, jako s partnerem,
který tvoří progresivní pracovní prostředí, se dá snadno dosáhnout obojího. Velkorysý pracovní stůl pro porady 
se pomocí clon a multifunkční lišty okamžitě změní ve dvoupracoviště. K tomu ještě přispěje volitelný přístavný stůl 
pro dostatečně velkou pracovní plochu. Praktický mrňous zvětší a propojí týmové hřiště. Podpoří komunikaci. 
Zdrženlivý v designu.







Kreativita se rodí tam, kde se ve správném poměru střídají výkon a uvolnění. Fáze koncentrace jsou střídány fázemi
komunikace a regenerace. Rozhodněte se, jestli zrovna chcete pracovat sami, se sousedem nebo v malé či velké 
skupině. Invitation se perfektně přizpůsobí každé situaci. S maximální flexibilitou a odlehčeným designem. 
Mnohotvárné nástavbové prvky mohou být ve chvíli, kdy je zrovna nepotřebujete, složeny ve skříni. 
Jednoduše a rychle.



Meetingsquare

Žádný dobrý nápad nepřichází na svět dokonalý. Musí se o něm přemýšlet, diskutovat a nově ho formulovat lidmi, 
kteří se v dané věci opravdu vyznají. Když se fantazie spojí s věděním, přichází poznání. Seznamte se s konferenčním 
stolem Invitation s praktickým kabelovým boxem a multifunkční lištou. S místem pro uložení notebooku pro vedoucího
diskuse.



Meetingpoint

Stojí-li ve středu 
kruhu Invitation,
dosáhli jsme právě
optimálního 
předpokladu pro
úspěšné rozhovory.
A Vaše kancelář 
se právě změnila 
v kruhovou 
informační burzu.



Vestavěné zásuvky

Zdokonalí každý 
konferenční stůl –
můžeme si napláno-
vat úspěch, ale bez
připojení k síti a elek-
třině se nepodaří nic.

Multifunkční lišta

Slouží pro možný
pohyb monitorů. 
Kartáčový profil
umožňuje nenápad-
né vedení kabelů 
v každém místě
Vašeho pracoviště.

Odkládací boxy

Kolejnice, kterými je
opatřena každá 
stolová deska šířky
1922 mm, hned nad
vedením kabelů a
zásuvkami, Vám bez
problémů poslouží.

Dodatečné 

zásuvky

Abyste mohli praco-
vat v každé předsta-
vitelné sestavě, 
k tomu potřebujete
mobilní zásuvky 
u jednotlivých 
stolových desek.

Kabelový kanál

Množství kabelů zmizí úplně snadno pod 
pracovní deskou. Ve výklopném kabelovém
kanále u stolů šířky 1290 mm a 1690 mm, 
u šířky stolu 1922 mm s možností až tří 
kabelových kanálů.



Elektrifikace

Pořádek je polovinou úspěchu, obzvlášť v kanceláři. Protože kreativní myšlení potřebuje volný prostor uklizeného 
pracoviště. Všechny kabely jsou umístěny v uspořádaných drahách, v centrálním kanálu pro proud a data. 
A už nic neruší volný proud myšlenek.



Když chce týmový hráč nechat volně rozvíjet své myšlenky, musí vzniknout právě ta správná
atmosféra pro efektivní vědeckou práci. Volnost myšlenek podpoří Invitation absolutní 
svobodou tvaru. Multifunkční lišty na kontejnerech a stolech, posuvné a otočné funkční 
sloupky, clony a průsvitná plexiskla a zvukotěsné prvky s textilním potahem nabízejí 
neomezené možnosti pro motivující kancelářské prostory.



Mobilní kontejner

Skutečný všeuměl. Nabízí velkorysé organizační plochy 
s prostorovými předěly s precizním designem a je přesvědčivým 
středem spontánních porad.
Organizační boxy

Ať už pořadač, tužky nebo závěsný registr – v praktických boxech 
má všechno svoje místo. Hodí se k multifunkčním lištám na desce
stolu šířky 1922 mm stejně dobře jako na kontejnery.
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Lineární prvky
Jednoduchá deska šířky 900
Základní stoly

Stolová deska šířky 1290
Základní stoly Lineární prvky

Pracoviště s bočnicí
Základní stoly

Pracoviště s bočnicí 
Lineární prvky

Lineární prvky

Pracoviště s bočnicí
Základní stoly

Pracoviště s bočnicí
Lineární prvky

Stolová deska šířky 1922
ZÆkladní stoly Lineární prvky

Stolová deska šířky 1690

Základní stoly
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Všechny stoly jsou výškově nastavitelné, volitelně 680-720 nebo 720-760, míry jsou uvedeny v mm, 
H-výška, B-délka, T-šířka

Solitérní stolky (Lifttisch)
Výšky 720-1070
Déla/šířka 800

výšky 720-1070
průměr 800/900

Přídavné konferenční stoly šířky 1200
Základní stoly Lineární prvky Ukončovací prvky

Jednoduché stoly / konferenční stoly
Šířka 900 šířka 1200 průměr 1 600

Přístavné stoly/returntable
Délka 1200
Šířka 600

délka 1200 včetně 
přístavný kontejner, šířka 600

Ukončovací prvky
Stolová deska šířek 1922/1690/1290 jednoduchá deska šířky 900



Mobilní kontejner

Nic nemusí zůstat
tak, jak to teď právě
je. A funkční 
odkládací prostor 
se může rázem 
změnit pomocí 
polštářové vložky 
na kreativní sedátko.
Je volitelně vybaven
jednou velkou nebo
dvěma malými
zásuvkami.

Solitérní stolek

(Lifttisch)

Ať kruhový nebo
čtvercový, vnese
tenhle maličký do hry
pohyb. Se svou 
proměnlivou výškou
a vmontovanými
kolečky může 
navštívit každou 
pracovní situaci 
v rozmanitých 
pozicích. Stačí 
jen natáhnout ruku.

Mobilní kontejner
3/3 HE 6HE Polštářová vložka

3 OH skříňky
Regál
H 1148

Skříňky s otočnými dvířky
H 1 148

Skříňky s posuvnými dvířky
H 1 148

Registrační skříňky
H 1 148

Skříňky s harmonikovými
dvířky
H 1 148

Odkládací box malý
se zadní stěnou

Odkládací box malý

Organizační boxy
Odkládací box 
se 2 zásuvkami

Odkládací box 
s 3 policemi

Box na závěsný registr Nástavný box na pořadač

Odkládací box velký

Clony a prvky zvukové izolace
Clona z plexiskla

dr�Æk monitoru
pro plochØ obrazovkyClona s textilním potahem

(volitelně s akustickou výplní)
Funkční sloupek ke
snadnému upevněn
clon bez pomoci nářadí

Nástěnková deska
tvar kaktusu



Dýha- přírodn dřevo

Melamin

Linoleum

ABS-hrany

clona plexisklo

clona/polštářová vložka
panel a krepová tkanina

Podnož

H11 přírodní javor

E41 přírodní jasan

G11 přírodní hrušeň

203 javor K66 ořech

A32 modrá2

A35 písková2 02 arktická bílá

14 stříbrná/černá

47M/43M světle modrá47C/43C modrá47J/43J oranžová47F/43 červená

47N/43N světle šedá47H/43H středně šedá

13 zelená

232 bílý hliník

C11 přírodní dub

E10 jasan bílý

F31 přírodní třešeň

103 buk

26 jasan antracitový3

232 bílý hliník3

47R béžová 47S světle zelená

11 modrá105 průsvitná bílá

120 bílá110 leštěný hliník

C17 dub mořený

E46 jasan světle hnědý

D12 přírodní ořech

205 dub

A14 bílá1 A16 tmavě šedá1

L20 černá1L21 šedá1

E45 jasan černý

D11 ořech tmavý

122 kiwi

B21 buk středně hnědý B23 buk barvy ořechu B26 přírodní buk

1 jen pro konferenční stoly, 2 jen pro solitérní stolky (Lifttisch), 3 jen pro skříňový program 
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Sedus Stoll AG
Brueckenstrasse 15
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E-mail export@sedus.com
Internet www.sedus.com
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B-9230 Wetteren
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Fax +32 9 368 19 82
E-mail sedus.be@sedus.com
Internet www.sedus.be
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Sedus Stoll, S. A.
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E-28050 Madrid
Tél. +34 91 /597 01 76
Fax +34 91 /597 22 65
E-mail sedus.es@sedus.com
Internet www.sedus.es

France  
Sedus
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F-75008 Paris
Tél. +33 1 53 77 20 50
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Internet www.sedus.fr
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Sedus Stoll Ltd.
157A St John Street, Clerkenwell
London EC1V 4DU
Tél. +44 20 7566 3990
Fax +44 20 7566 3999
E-mail sedus.uk@sedus.co.uk
Internet  www.sedus.co.uk

Italie   
Sedus Stoll S.r.l.
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Tél. +39 031.494.111
Fax +39 031.494.140
E-mail sedus.it@sedus.com
Internet www.sedus.it

Pays-Bas   
Sedus Stoll B.V.
Rhijnspoor 239
NL-2901 LB Capelle aan den
IJssel
Tél. +31 10 521 41 88
Fax +31 10 521 31 89
E-mail sedus.nl@sedus.com
Internet www.sedus.nl

Suisse   
Sedus Stoll AG
Industriestrasse West 24
CH-4613 Rickenbach
Tél. +41 62 /216 4114
Fax +41 62 /216 38 28
E-mail sedus.ch@sedus.ch


