
MANAŽERSKÉ PRŮCHODKY  EXECUTIVE GROMMETS

průchodky - manažerská série
cable outlet

serie executive
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Nepostradatelné, praktické a všestranné 
průchodky v široké škále profilů.
Navrženo pro použití v různých prostředích.
Estetické a funkční.

Essential, practical and versatile ports in an 
extensive range of profiles.
Designed for use in various environments.
Aesthetical and functional.
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round přispívá k organizaci kabelů, aniž by 
ohrozil linie vaší pracovní plochy. Kartáčky 
snižují znečištění vnikajícím prachem. 

round provides a cable management solution 
without compromising the linear lines of 
your worktop. Brush lined to reduce dust 
contamination.

serie executive | průchodky - manžerská série • cable outlet

round

ø60/80 mm

ø68/88 mm

22 m
m

PROVEDENÍ
FINISHES

 Matná bílá | Matt white

 Nerezová ocel | Stainless steel

 Matná černá | Matt black
 

 Chrom | Polish chrome

 Matný nikl | Dull chrome
 

 Černý nikl | Black nickel

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA
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square je z kovu a hodí se k vysoce kvalitním 
materiálům. Díky svému designu je dokonalý pro 
manažerské kanceláře.  
square je vybaven protiprachovými kartáčky.

square, made of metal, is the best to match high 
quality materials. Thanks to its design is perfect for 
management office.
square is brushes equipped, in order to reduce
dust contamination.

square

ø80 mm

130 mm

22 m
m

90 m
m

PROVEDENÍ
FINISHES

 Chrom | Polished Chrome

 Matný nikl | Dull chrome

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA
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Různé tvary, stejné praktické vlastnosti, které 
vyhovují vaší pracovní ploše. donut plus lze 
montovat přímo na produkt vertebra.
Materiál: zamak

Different profiles, same practical features to suit 
your particular worktop. donut plus can
be assembled directly to vertebra snake.
Material: zinc alloy

donut plus

ø80 mm

ø93 mm

ø35 mm

serie executive | průchodky - manažerská série • cable outlet

PROVEDENÍ
FINISHES

 Lakovaný hliník | Painted Alluminium

 Lesklý chrom | Polished Chrome

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

22 m
m
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oval je inspirován základním geometrickým 
tvarem se zvláštní pozorností k proporcím  
a tloušťce. Výsledkem je čistý díl, který doplňuje 
vzhled pracovní desky.  
oval je vybaven kartáčem proti vniknutí prachu.

oval is inspired by an essential geometrical 
shape, with a particular attention to proportion 
and thickness. The result is a pure volume
that complete the top appareance.
oval is brushed equipped reduce dust 
contamination.

oval

ø80 mm

130 mm

PROVEDENÍ
FINISHES
Průchodka • Grommet

 Chrom | Polish chrome

 Matný nikl | Dull chrome

TECHNICKÁ DATA 
TECHNICAL DATA

22 m
m

90 m
m
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PRŮCHODKY  GROMMETS

cable port
průchodky
cable outlet
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Různé tvary, stejné praktické vlastnosti, které 
vyhovují vaší pracovní ploše. carré lze montovat 
přímo na produkt vertebra.
Materiál: ABS

Different shapes, same practical features to 
suit your particular worktop. carré can be 
assembled directly to vertebra snake.
Material: abs

carré

ø80 mm

94 mm

PROVEDENÍ
FINISHES

 Hliník | Aluminium

 Bílá | White

 Chrom | Chrome

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

cable port | průchodky • cable outlet

22 m
m

94 m
m
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Povrchový profil navržený pro snadné protažení 
kabelů. 
gv lze namontovat přímo na vertebru.
Materiál: ABS

Surface profile designed for easy cable access.
gv can be assembred directly to vertebra snake.
Material: abs

gv

ø80 mm

93 mm

PROVEDENÍ
FINISHES

 Lakovaný hliník   
 Painted aluminium

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

22 m
m

93 m
m
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Různé tvary, stejné praktické vlastnosti, 
které vyhovují vaší pracovní ploše. 
donut lze montovat přímo na produkt 
vertebra.
Materiál: ABS

Different profiles, same practical 
features to suit your particular worktop.
donut can be assembled directly to 
vertebra snake. Material: abs

donut

ø35 mm

ø93 mm

ø80 mm

PROVEDENÍ
FINISHES

 Lakovaný hliník | Painted Alluminum

 Lesklý chrom | Polished Chrome

 Bílá | White

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

cable port | průchodky • cable outlet

22 m
m
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Individuálně navržená průchodka s jedním nebo 
dvěma kanály pro kabely.

Individually designed cable ports with either one 
or two gates designed to channel cables.

eclipse

ø80 mm

90 mm

PROVEDENÍ
FINISHES
Kryt • Cover

 Hliník | Alluminum

 Antracit | Graphite

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

22 m
m

110 m
m
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Malý kryt usnadňuje bezpečný průchod kabelu, 
průchodka je estetická a praktická.

The flip top feature enables for safe passaging 
of cable aesthetically and pratically.

grommet

ø80 mm

ø85 mm

PROVEDENÍ
FINISHES

 Hliník | Aluminum

 Průhledná | Transparent

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

cable port | průchodky • cable outlet

22 m
m
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Užitečná kabelová průchodka zároveň slouží jako 
praktický držák.

A useful cable port that doubles alike handy 
storage pot.

giotto

+

ø80 mm

ø91 mm ø91 mm

ø80 mm

PROVEDENÍ
FINISHES

 Lakovaný hliník | Painted aluminum

 Černá | Black

TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

22 m
m54 m

m
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