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Ing.arch.Petr Novák, designer
a majitel firmy
Ryze česká firma NO+BL (výrobce
a prodejce kancelářského nábytku) byla založena jako projektové
studio interiérů v roce 1990. V roce 1992 realizoval Ing. arch. Petr
Novák svůj první kancelářský
nábytkový systém „Šéf", který je
dosud obchodně velmi úspěšný.
Tento systém je chráněn průmyslovým vzorem a je nositelem české značky kvality CZECH MADE.
Postupem času jsou vyvíjeny další nábytkové systémy (Prezident,
Favorit, Ekonom, Partner, Rotátor,
atd.). Firma NO+BL přichází každý
rok na trh s novou nábytkovou
řadou. Aktuální nabídku naleznete
na www.nobl.cz.

dodávka a montáž nového typového i atypického (recepce, přepážky,
pokladny, parapety, obklady, atd.)
nábytku, sedací nábytek několika
značek (NO+BL, SEDUS, MAYER),

dělicí prvky (paravany, příčky),
žaluzie a závěsy, koberce, svítidla,
automatizovaný systém evidence
majetku na bázi čárkového kódu,
zabezpečovací systémy, atd.

Šéf

Šéf

Jako takřka jediná firma na českém trhu vyrábí také svůj sedací
nábytek. Svými dlouhodobými
pravidelnými obraty se řadí firma
NO+BL mezi pět nejvýznamnějších dodavatelů kancelářského
nábytku v České republice s jasnou ambicí prosadit se i na zahraničních trzích.
Samozřejmostí jsou komplexní
interiérové dodávky, které kromě
jiného obsahují: architektonický
návrh, studie využití stávajícího
nábytku, jeho repase a doplnění,

Vybrané realizace
Adidas
Agentura Gavlas
Agrobanka
Allianz
CPC foods, a.s. Knorr
Czechinvest
Česká pojišťovna
Česká spořitelna
Česká televize
Českom. komora odborových svazů
ČKD Praha
ČSOB
ČZ Strakonice
DP Elektrické dráhy
EGAP
FN Praha-Bulovka
FS ČVUT Praha
GEneralli pojišťovna
HERTZ CAR

IPB
KAPPEN BERGER
Komerční banka
Komerční pojišťovna
L Oréal
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Obvodní úřad Praha 15
ODEM
Parker-Hannifin
Pražská teplárenská
Senát ČR
SINDAT
Sudop Praha
Státní energetická inspekce
Stora Enzo
Terinvest

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK PRO VÁS

DESIGN:
Váš prodejce:
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Technický popis:
Program šéf je komplexní řada
dýhovaného kancelářského nábytku. Konstrukce stolů je demontovatelná a skládá se z kovové
podnože a dvojité desky s elektrickou čtyřzásuvkou zamontovanou
v uzavíratelné nice, která umožňuje uložit delší kabely spotřebičů.
Velkou výhodou stolů je pevná konstrukce s průběžnou trnoží, která
zajišťuje enormní pevnost i po ně-

kolika stěhováních. Použitou dřevinou je dub mořený na černý
a koňakový odstín. Skříňový nábytek umožňuje vyskládat z 36 prvků jakoukoli sestavu dle požadavků zákazníka. Základní půdorysný
modul je 40 cm hloubka a 74 cm
šířka. Výšky umožňují uložení šanonů ve dvou, třech a pěti řadách.
Program Šéf se se v několika variantách (Šéf, Šéf Lux, Šéf Nova
a Šéf Classic) vyrábí od roku

1992 a spokojení zákazníci jej neustále dokupují. Program Šéf běžně
doplňujeme atypickými prvky dle
přání klientů, které jsme připraveni
navrhnout a vyrobit v termínu dodávky seriového nábytku. Všechny
židle a koberce na záběrech jsou
běžně k dostání u prodejců NO+BL.

Šéf

