Zaměřeno na

Kuchyně
Popusťte uzdu fantazii a využijte všech možností systémů
elektrických pohonů s tichým a klidným chodem.

www.linak.cz/deskline

Filozofie moderní kuchyně
Moderní kuchyně jsou plné protikladů. Musí
být multifunkční a mít esteticky čistý design.
Bývají umístěny v otevřeném prostoru, který
slouží částečně jako kuchyň a částečně jako
obývací prostor. Musí být vybavena všemi
nezbytnými spotřebiči, ale zároveň nesmí
zabírat příliš mnoho místa. A v neposlední řadě
musí vyhovovat potřebám uživatele
a jeho požadavkům na ergonomii a funkčnost.
Doplněním kuchyně o možnost jejího
nastavení lze tyto protichůdné požadavky
eliminovat. Pohyb, využívající technologie
lineárních pohonů, umožňuje skrýt některé
ze spotřebičů, které zrovna nejsou potřeba
a vytvořit tak čistou multifunkční plochu. Do
kuchyňského ostrova tak můžete zasunout
kryt drtiče odpadků nebo nejrůznější poličky.
Díky elektrickým pohonům jsou
možnosti prakticky neomezené.
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Pro moderní kuchyně
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Příklady řešení

Multifunkční jídelní stůl
Díky možnosti nastavení výšky může stůl v kuchyni sloužit mnoha účelům. Během přípravy
jídel jej zvedněte a získejte tak další pracovní či odkládací plochu. Jakmile se jídlo podává
snižte jej do pohodlné polohy a jídelní stůl je připraven. Ideální řešení pro rodinné sešlosti.

Kryt drtiče odpadků
Při vaření v moderní kuchyni se lidé dívají raději na své blízké než do zdi nebo
na spotřebiče. Například kryt drtiče je potřebný, ale často překáží. Díky využití
nastavitelných systémů je možné jej skrýt a ukázat tak kuchyni v nejlepším světle.
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Nastavení výšky pracovní plochy
Udělejte si horní pracovní desku výškově nastavitelnou. Získáte tím pracovní prostor
s ergonomickým designem, který se vždy a snadno přizpůsobí každému uživateli.
S ohledem na celkový design v sobě může taková kuchyň kombinovat základní
požadavky na funkci prostoru - ”obývák”, “jídelna” a “místo pro vaření”.

Jedna kuchyň - dvě funkce
Při přípravě jídel vysuňte tu část vašeho kuchyňského ostrova, která v sobě
ukrývá nádobí, příbory a prostírání. Zasunutím poliček proměňte kuchyňský
blok na prostor, ve kterém jste neustále v kontaktu se svými hosty.
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DESKLINE: elektrické systémy pro kuchyně
Baselift

Rychlost :
Síla :
Zdvih :
Zástavba :

14 mm/s
1500 N
100 mm
100 mm

Pohon LA31

Síla : 3500 N
Max. rychlost : 43 mm/s

Kontrolbox

Sloupek DL2

Síla : 2500 N
Max. rychlost : 50 mm/s

Ovladač

CBD6S

HB10 RF
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Sloupek DL4

Síla : 700 N
Max. rychlost : 43 mm/s

Sloupek DL5

Sloupek DL6

Síla : 800 N
Max. rychlost : 38 mm/s

Síla : 1200 N
Max. rychlost : 38 mm/s

Sloupek DL14

Síla : 700 N
Max. rychlost : 38 mm/s

Ovládací panel
DPF1M

DPF1K

DPH

DPT
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Kompletní přehled výrobků
firmy LINAK® najdete na
www.linak.cz/deskline

Dokonalost pohybu
Hledáte-li možnost jak rozpohybovat váš kancelářský
stůl, řešením jsou elektricky výškově nastavitelné
pohony DESKLINE®, které vám díky své flexibilitě
pomohou získat konkurenční výhodu a zlepšit váš
byznys. LINAK nabízí řešení, ve kterém
do sebe vše zapadá, ladí a spolupracuje.
Výsledkem je systém, který vám zaručuje nízkou
hlučnost a bezchybnou funkci. Bonusem
je optimální logistika neboť všechny kontrolboxy
a ovladače jsou plně kompatibilní se všemi sloupky.
To je to, čemu říkáme systém Plug & Play.

Bližší informace najdete na webových stránkách :

Podmínky užití

Koncový uživatel nese plnou dpovědnost
za určení vhodnosti a správné použití
výrobků firmy LINAK ve svém zařízení.
LINAK dělá vše pro to, aby dal k dispozici
vždy aktuální a přesné informace o svých
výrobcích. S ohledem na neustálý vývoj
a zlepšování našich výrobků však neručíme
za aktuálnost a úplnost technický údajů
a specifikací uvedených v tomto návodu.
Zároveň si LINAK vyhrazuje právo
na změnu specifikací svých výrobků a to
bez předchozího upozornění.
Ze zhora uvedených důvodů nemůže
LINAK garantovat trvalou dostupnost
jednotlivých typů svých výrobků. Zároveň
si LINAK vyhrazuje právo ukončit prodej
a distibuci výrobků uvedených v tomto
manuálu, v tištěných brožurách či na
webových stránkách a to bez předchozího
upozornění.
Veškerý prodej a dodávky zboží se řídí
dokumentem “Standardní podmínky pro
prodej a dodávky zboží”. Kopii těchto
podmínek Vám poskytneme na vyžádání.

www.linak.cz/deskline

MA M9-02-338-D - LINAK C&S - 2015.03

