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stol, ki omogoča gibanje
sedišča naprej
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Shift+ Landscape
moduli za shranjevanje

Shift+ Landscape
moduli za sedenje

Fleksibilno pohištvo VS
Za vas smo pripravili brošuro s podrobnejšimi informacijami o fleksibilnih trikotnih mizah, imenovanih
TriTable.
Proizvajalec TriTable miz je nemško podjetje VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG, ki je
eden izmed najbolj strokovnih in najbolj dinamičnih ponudnikov v Evropi s široko paleto šolskega pohištva, ki
omogoča celovite koncepte opreme za šole, javne ustanove, pisarne in konferenčne prostore.
Je družinsko podjetje, ki razvija, izdeluje ter prodaja pohištvo že več kot 120 let.
Podjetje VS izdeluje pohištvo najvišje kakovosti in zahtev. Uporabljajo naravne surovine z najmanjšim možnim
vplivom na okolje, saj so okolju prijazno podjetje. Reciklirajo les, jeklo, plastiko in druge odpadne snovi. Vse
proizvodne dejavnosti neprestano spremljajo in tako zagotavljajo čim manjše izpuste emisij in čim manjšo
porabo surovin.
Upamo, da boste ob prebiranju brošure spoznali nove in zanimive lastnosti miz TriTable.
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Velikost lupine
Višina stola in mize
30,5 cm
Stol:
53,0 cm
Miza:

L

M

S
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64,0 cm

43,0 cm
71,0 cm

Priporočene višine stolov in miz glede na telesno
višino po standardu SIST ISO 5790 oz. DIN EN 1729
Pravilno sedenje in ergonomsko delo v šoli predpostavljata, da se višina miz in stolov ujema z višino
učencev in učiteljev. Standard SIST ISO 5790 povezuje višino telesa z višino stola in / ali mize ter določa
šest višin le teh.
Zelo pomembno je, da občasno preverite in primerjate te višine, saj učenci potrebujejo stol in mizo,
ki ustrezata njihovi višini telesa. V nasprotnem primeru je lahko njihova drža oslabljena, kar lahko
povzroči bolečine v hrbtu in posledično glavobole.
Šest višin stolov in miz po standardu DIN EN 1729 je enostavno razlikovati po barvah. Najnižji stol je v
velikosti 2, temno modre barve, najvišji stol pa v velikosti 7, rjave barve in visok 50 cm. S tem se ujemajo tudi višine miz, ki so med 53 cm in 82 cm. Tako imajo lahko učenci, ki so visoki 108 cm in učenci, ki
so visoki 169 cm enake pogoje za udobno in ergonomsko sedenje ter učenje.
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46,0 cm
76,0 cm

XL
50,0 cm
82,0 cm

barve
kovinskega
ogrodja

TriTable - trikotna miza

TriTable
trikotna miza

barve
mizne
plošče

DIN EN 1729

Na voljo v 7 fiksnih višinah (DIN EN 1729 = SIST ISO 5790) ali z možnostjo nastavitve višine (3-7)
Miza je na voljo v treh velikostih (mizna plošča):
• 111 cm x 80 cm x 80 cm
• 118 cm x 85 cm x 85 cm
• 125 cm x 90 cm x 90 cm
Material mizne plošče:
• LIGNOpal - iverna plošča je na obeh straneh laminirana z dekorativno folijo in prevlečena z melaminsko smolo. Ima tesno
prilegajoči se plastični zaključni rob.
• HPL - sestavljena iz plasti celuloze, ki se v visokotlačnem procesu gosto stisne in veže s fenolnimi smolami. Površina je na obeh
straneh laminirana z dekorativno folijo in prevlečena zmelaminsko smolo.
Drsniki (FloorCare: filc, plastika ali univerzalni) in kolesa so prilagojeni vrsti tal.
Opcijsko na voljo:
plastični pladenj za odlaganje potrebščin
Certifikati:
• BIFMA (certifikat trajnosti)
• GREENGUARD GOLD (ne uporabljajo nevarnih snovi za otroke, primeren za šole in bolnice)
• LGA (certifikat zagotavlja, da so mejne vrednosti onesnaženosti zraka znotraj zahtev zakonitega)
• GS (certifikat o varnosti izdelka)
• PEFC (certifikat za les iz trajnostno upravljanih gozdov in nadzorovanih virov)
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TriTable
trikotna miza

Level
stol za nižje učence, ki ne
dosežejo mize
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Inovativne fleksibilne trikotne mize omogočajo ogromno možnosti postavitev. V nadaljevanju
vam predstavljamo nekaj izmed teh:
• postavitev za individualno delo;
• postavitev za delo v dvojicah;
• skupinsko delo - frontalno usmerjeno;
• skupinsko delo - središčno usmerjeno.

Inovativne postavitve

Inovativne postavitve trikotnih miz - TriTable

Predstavitev silhuet
Postavitve smo pripravili s spodaj predstavljenimi silhuetami. Izbrali smo največkrat uporabljeno velikost mize in stola. Pri vsaki postavitvi smo dodali število oseb, ki lahko zavzame omizje
(skupaj z dodatnimi stoli).
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Območje, ki ga zavzame postavitev
Za lažjo predstavo smo zraven vsake
postavitve označili in prikazali mere
območja, ki ga zavzame posamezna
postavitev.
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250 cm

250 cm

85

52 cm
50 cm

118 cm

7

Postavitve 1 mize
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Postavitve 2 miz
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Inovativne postavitve - 1 do 4 mize

Postavitve s 3 mizami

200 cm

Postavitve s 4 mizami
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170 cm
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Postavitve s 6 mizami
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Postavitve s 8 mizami
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Inovativne postavitve - 6 do 14 miz

100 cm

Postavitve z 10 mizami in več

300 cm

510 cm
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V tem poglavju vas bomo seznanili z dodatnimi informacijami kot so:
• nalaganje mize ene na drugo;
• premikanje miz na kolesih;
• spreminjanje višine pri višinsko nastavljivih mizah;
• čiščenje.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

OPOZORILO - MAKSIMALNE OBREMENITVE
• miza brez koles - maksimalna obremenitev 150 kg
• miza s kolesi - maksimalna obremenitev 110 kg
• plastični pladenj za odlaganje potrebščin - maksimalna obremenitev 5 kg

Nalaganje mize ene na drugo
Mize so naložljive. Pred nalaganjem miz se prepričajte, da na mizah ni predmetov. Pri mizah s plastičnimi pladnji je potrebno najprej
te odstraniti in še le nato nalagati mizo eno na drugo.

Med nalaganjem miz se prepričajte, da so mize ustrezno naložene in potisnjene do konca kot kaže slika.

OPOZORILO - MAKSIMALNA NALOŽLJIVOST
Naložite lahko maksimalno 8 miz. Te številke zaradi nevarnosti prevrnitve ne smete prekoračiti.
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Prestavljanje mize s kolesom

Pred prestavljanjem miz se prepričajte, da na mizah ni predmetov. Na enkrat lahko prestavljate samo eno miz0. Miz, ki so naložene ena na drugo ne smete voziti po enem kolesu, saj
bi lahko prišlo do poškodbe le tega. Da se izognete poškodbam koles, mize ne vozite čez
dvignjeni prag ali neravne površine.

OPOZORILO
Le nekoliko dvignite mizo, sicer obstaja nevarnost, da jo prevrnete. Mizo vozite
le posamično!

Spreminjanje višine mize
Določenim modelom miz je mogoče spreminjati višino od 59 cm do 85 cm (3-7).
(3)

POSTOPEK SPREMINJANJA VIŠINE MIZE
Oznake višin (2) so na zunanji strani noge mize.
Višina mize se nastavi z imbus vijaki (3) na notranji strani nog mize. Odvijte vijak (3) z imbus
ključem (velikost 5) in ga odstranite. Notranjo
cev (5) na spodnjem delu noge (4) nastavite v
želeni položaj, vstavite imbus vijak in ga ponovno privijte. Ponovite postopek za vse ostale noge
mize.

(2)

(5)

OPOZORILO
Po višini je dovoljeno nastavljati samo nenaložene mize - površina mize mora biti prosta.
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(4)

Nega in čiščenje pohištva lahko vplivata na trajnost le tega. Z ustrezno nego lahko bistveno podaljšate življensko dobo vašega pohištva.
Drsniki mize so deli, ki se obrabijo, zato jih garancija na pohištvo ne krije. Obrabljeni in močno umazani drsniki lahko poškodujejo talne
obloge. Za zagotovitev funkcionalnosti priporočamo, da v primernih intervalih preverite stanje drsnikov in jih po potrebi zamenjate.
Čiščenje in nega mizne plošče
Splošno: Furnirane in lakirane površine ne zahtevajo obsežnega čiščenja. UV utrjene lakirane plasti (UV premaze na vodni osnovi)
je enostavno očistiti. Posebno pozornost je potrebno nameniti trdim, grobim, koničastim ali ostrim robovom predmetov, kot so npr.
zaščitni čepi ali zaponke na aktovkah in poslovnih kovčkih, ki lahko poškodujejo lakirane površine. Lake pa lahko poškodujejo tudi
snovi, ki vsebujejo topila kot so npr. laki za nohte.

Dodatne informacije

Čiščenje in nega mize

Standardna nega: Redno brišite površino mize, občasno jo lahko očistite tudi z mehko in vlažno krpo, na kateri uporabite majhno
količino gospodinjskega detergenta. Na koncu pa mizo obrišite še s suho krpo.
Razlite tekočine (kot so npr. voda, kava, čaj itn.) ko je le mogoče obrišite z mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Na koncu pa mizo vedno
obrišite še s suho krpo.
Ne uporabljajte trdih in grobih krp (vključno s krpo iz mikrovlaken), ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev ali topil. Saj lahko le te
poškodujejo furnirane in lakirane površine. Če imate težave s trdovratno umazanijo, je najbolje, da vstopite v stik z VS – servisom ali
pooblaščenim prodajalcem, ki vaše informacije posreduje naprej.

Čiščenje in nega ogrodja mize
Splošno: Površine s prašnim premazom so še posebej enostavne za čiščenje. Rahlo umazane površine lahko očistite z vlažno krpo ali
gobo. Pri trdovratni umazaniji uporabite nevtralni detergent, na koncu pa površino očistite s čisto vodo.
Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino s prašnim premazom. To velja za vse tekoča
čistilna sredstva in abrazivne dodatke, ki vsebujejo kredo v prahu ali podobne sestavine. Prav tako ne uporabljajte kislih in alkalnih
detergentov ali organskih topil.
Za čiščenje uporabljajte samo robčke ali krpe za čiščenje oziroma naravne ali sintetične gobice. Ne uporabljajte blazinic za čiščenje
iz plastične ali jeklene volne, saj lahko trajno poškodujejo strukturo površine. Prav tako ne uporabljajte strojev za čiščenje s paro.
V primeru trdovratne umazanije ali poškodb prašnega premaza je najbolje, da se neposredno obrnete na VS – servis ali ali pooblaščenega prodajalca, ki bo vaše informacije posredoval naprej.
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Vse izjave in informacije v tem katalogu so natančno raziskali in preverili pri podjetju VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. Inovatio ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo
pravilnost, popolnost ali aktualnost.
Vse informacije so namenjene izključno informiranju o novostih pohištvene industrije, sodobnih načinih poučevanja in smernicah ergonomije.
Poleg tega si VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev že objavljenih informacij. Vsebina in struktura kataloga sta zaščiteni z avtorskimi
pravicami. Kopiranje ali razmnoževanje vsebine ali podatkov, zlasti uporaba besedil, izvlečkov iz besedil ali slik, zahteva predhodno pisno dovoljenje VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH
& Co. KG in podjetja Inovatio d.o.o.

