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Co nám ušetří čas a náklady 
při výrobě stolu?

Náročnost zákazníků na kvalitu a servis roste. Stejně tak i jejich poža-
davky na individuálnost výrobků. Ne vždy se ale setkáváme s ochotou 
zákazníků akceptovat s tím spojené delší dodací lhůty a vyšší ceny. 
V takových případech hledáme možnosti, jak výrobní náklady maxi-
málně zredukovat a dodací lhůty zkrátit. Efektivním řešením může být 
např. použití na trhu nabízených komponentů a polotovarů.

Například při individuální výrobě jídel-
ních stolů mohou být finanční a časové 
úspory při použití hotových komponentů 
poměrně významné. Zejména nabízí-li 
tyto komponenty komplexní řešení včet-
ně konstrukčního spojení mezi stolovou 
deskou a nohami. V ideálním případě tak 
vyrobíme pouze stolovou desku – přesně 
podle individuálních požadavků zákazní-
ka – a opatříme ji zakoupenými hotovými 
nohami. Popř. vyrobíme desku i nohy, 
které pomocí speciálních komponentů 
k desce jednoduše připojíme. V obou 
případech je časová úspora nesporná.
Takové řešení nabízí např. patentova-
ný systém stolového podnoží RUJZ 
COOL, který na českém a slovenském 
trhu distribuuje INTEA SERVICE s.r.o. 
Z širokého sortimentu si výrobce nábyt-
ku může vybrat buď kompletně hotové 
nohy opatřené kovovými spojovacími 
segmenty, anebo při požadavku zá-
kazníka na atypické provedení nohou 
pouze samotné spojovací segmenty. 
Nohy jsou dřevěné nebo kovové, čtver-
cového průřezu 80x80 mm s přiznaným 
spojovacím segmentem nebo 100x100 
mm (pouze dřevěné) se skrytým spojo-
vacím segmentem. Dřevěné nohy jsou 
zhotoveny z bukového lepeného hranolu 
dýhovaného dýhou buk, dub, ořech. Na 
zakázku při větším množství lze i cizokraj-
né dýhy. Jsou dodávány v surovém stavu 
bez povrchové úpravy pro možnost indi-
viduálního dokončení. Kovové nohy jsou 
z lehkého hliníkového profilu v pěti va-
riantách povrchové úpravy: nerez, chrom 
imitace, hliník, černá pololesk, bílá po-
lolesk. Povrchovým úpravám nohou je 
přizpůsobena také povrchová úprava 
viditelných částí kovových spojovacích 
segmentů: nerez, chrom, hliník, pozink, 

Čistý a elegantní detail konstrukčního spoje mezi nohou a deskou stolu nabízí paten-
tovaný spojovací systém RUJZ COOL

Spojovací systém RUJZ COOL lze použít i pro připojení nohou ke skleněné stolové desce

http://www.intea-service.cz
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černá, bílá a matný nikl. Jednotlivé kom-
ponenty (noha + segment) lze použít v li-
bovolných kombinacích.

Princip spoje

Kovový spojovací segment o rozměru 
80x80 mm a tloušťce 10 mm se skládá 
ze dvou dílů, spojených vzájemně pomo-
cí 4 rybinových čepů. Ty jsou součástí 
menšího z obou dílu, zatímco druhý díl je 
opatřen 4 otvory s rybinovými drážkami. 
Větší díl s drážkami je určen pro přišrou-
bování pomocí vrutů k noze. Menší díl 
s čepy se stejným způsobem připevní 
ke stolové desce, přičemž jeho přesnou 
polohu na desce vymezí vnější kontura 
většího dílu. Noha se pak k desce jedno-
duše připojí tak, že se rybinové čepy vloží 
do otvorů v protikusu a bočním posunu-
tím se zasunou do rybinových drážek. 
V této poloze se pak zajistí dvěma červíky 
(Ø 3 mm) pomocí imbusového klíče přes 
otvory v jedné boční ploše segmentu.
Spojovací segment svým rozměrem od-
povídá průřezu dřevěných a kovových noh 
80x80 mm, na kterých vytváří přiznaný, 
tedy viditelný, distanční pásek (10 mm) od-
dělující opticky nohu od desky stolu. U dře-
věných noh 100x100 mm se segment za-
pouští do vyfrézovaného lůžka a noha tak 
těsně doléhá k ploše desky. Vyfrézované 
lůžko stejně jako předvrtané otvory pro 
vruty jsou součástí dodané nohy.

I pro skleněné desky

Spojovací segmenty lze použít i pro při-
pojení nohou ke skleněné stolové desce. 
Součástí systému jsou speciální kovové 
mezikusy (80x80 mm nebo 100x100 
mm), které se pomocí UV vytvrzovacího 
lepidla připevní ke skleněné desce. K nim 
se pak pomocí šroubů připojí menší díl 
spojovacího segmentu. Dalším doplňují-
cím prvkem je např. okrasný spodní lem 
(patka) s protiskluzy pro dřevěné nohy 
100x100 mm.
Názorné montážní video můžete shléd-
nout na www.youtube.com/user/
InteaServiceCzSk.

Stolové nohy RUJZ COOL jsou nabízeny v dřevěném i kovovém provedení s různým 
povrchovým dokončením
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U kovových a dřevěných noh o průřezu 80x80 mm tvoří segmenty na noze viditelný 
distanční pásek. U noh o průřezu 100x100 mm jsou zapuštěny do vyfrézovaného lůžka

Spojovací segment se skládá ze dvou dílů

http://www.intea-service.cz
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