konstrukce

Korpusy drží pohromadě magnety
Nejen bez nářadí, ale i bez jakýchkoliv spojovacích elementů, jako jsou vruty, šrouby, kolíky apod.
To je hlavní myšlenka, na níž je založen variabilní nábytkový systém TAVAR. Název je odvozen od
Toolfree – Attracting – VARiable (beznářaďový – přitažlivý – variabilní). Slovo attracting (přitažlivý)
zde má dvojí význam. Funkci spojovacích elementů totiž zajišťují silné magnety zapuštěné v jednotlivých nábytkových segmentech. Dílce jsou díky nim „přitahovány“ k sobě a podle vyjádření autora
tohoto konceptu Michaela Lindena drží pohromadě natolik pevně, že není nutné je jakkoliv dodatečně
fixovat. Stabilitu a bezpečnost nábytku prokázaly i nezávislé testy TÜV.
pak deska o rozměru 1400x800 mm.
Tyto rozměry lze libovolně podle potřeby
kombinovat ve všech třech osách (šířka,
výška, hloubka). Desky jsou po celém
obvodu na bočních plochách (hranách)
opatřené dvěma rovnoběžnými drážkami
(dvojitou drážkou) a na několika místech
(v rozpětí cca 40 cm) zapuštěnými válcovými magnety.
Dřevěné spojky mají čtvercový průřez
o rozměru 21x21 mm a jsou k dispozici
v délkách odpovídajících rozměrům plošných dílců. Na podélných stranách jsou
opatřené dvojitým perem a zapuštěnými
magnety. Podle účelu použití jsou dvojitá pera umístěna na různých plochách
spojek a z tohoto hlediska můžeme rozlišit 5 typů: krytka (určená na estetické
ukončení přední hrany), L-spojka (pro

rohové spoje), I-spojka (pro průběžné
spoje), T-spojka (pro průběžné a kolmé
spoje) a X-spojka (pro křížové spoje).
Rozmístění magnetů je identické s deskami, takže při nasazení spojky na hranu
desky (pera se zasunou do drážek) se
oba protilehlé magnety přitáhnou a zafixují oba dílce vůči sobě. Aby při montáži došlo k přesnému nasazení spojky
na desku a oba dílce se nemohly vůči
sobě posunout, využívá systém jednoduchý trik: průměr válcových magnetů
je větší než vzdálenost mezi pery resp.
drážkami.
Postupným připojováním dalších desek
a spojek můžeme vytvořit libovolnou
nábytkovou sestavu dle individuálních
požadavků. Je jen nutné pochopit princip a dodržet správný postup, který tak

Variabilní nábytkový systém TAVAR je použitelný jako kancelářský, bytový i dětský
nábytek

Systém je vysoce flexibilní a umožňuje
vytvářet libovolné sestavy dle individuálních požadavků

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor
Nábytkový systém TAVAR se skládá ze
dvou základních prvků pro sestavování
korpusů: plošných dílců zhotovených
z březového multiplexu tl. 21 mm a spojovacích elementů (spojek) z masivního
dřeva javoru nebo dubu. Plošné dílce
čtvercového a obdélníkového tvaru,
používané jako půdy, dna, boky a záda,
jsou založeny na modulárním principu
a jsou nabízeny ve 41 velikostech s odstupňováním šířky a délky po 200 mm.
Základním a nejmenším modulem je deska 200x200 mm, největším modulem
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trochu připomíná hlavolam. Plošné dílce jsou nabízeny v různých barvách,
takže lze vytvářet i libovolné barevné
kombinace.

Uzavírání
Výše popsaným způsobem vytvoříme
především korpusy, resp. nábytkové
sestavy regálového typu. Podle potřeby můžeme vytvořené úložné prostory
uzavřít buď dveřmi, připojenými ke korpusům pomocí standardních závěsů,
nebo integrovanými zásuvkami. Součástí
systému jsou jak zásuvková čela a dveře
z multiplexu (tl. 12 a 18 mm), tak i závěsy, výsuvy, zásuvkové korpusy, skleněné dveře včetně posuvných, skleněné
desky na konferenční stolky aj.

Systém TAVAR tvoří dva základní prvky: plošné dílce s dvojitou drážkou po celém
obvodu a dřevěné spojky s dvojitým perem. K dispozici je 5 typů spojek podle počtu
stran opatřených perem

Představují magnety nějaká
rizika?
Častou otázkou, kterou výrobce ze strany zákazníků dostává, je, zda magnety
zabudované v systému TAVAR nemohou
poškodit platební karty, mobilní telefony
a jiná podobná zařízení, která přijdou do
kontaktu s nábytkem.
V systému jsou použity neodymové magnety (NdFeB) o průměru 8 mm, které
se vzájemně přitahují silou odpovídající
cca 2,4 kg. Nejsilnější energii magnetického pole lze naměřit v těsné blízkosti
magnetů. V případě systému TAVAR jsou
magnety umístěné 6 mm pod povrchem.
Nejvyšší naměřená hodnota takzvané
magnetické indukce je 13 mT (militesla). Ve vzdálenosti 10 cm od magnetů
už je magnetické pole sotva měřitelné.
Výrobce proto na základě těchto údajů
vylučuje jakékoliv nebezpečí poškození
běžných přístrojů, zařízení či jiných nosičů dat citlivých na magnetické pole. To
se týká i běžných plastových platebních
karet. Neplatí to ale obecně. Magnety
přece jen mohou v některých případech
představovat určité riziko. Např. tenké
papírové magnetické karty z parkovišť
by měly být ukládány ve vzdálenosti nejméně 3 cm do magnetů. V blízkosti magnetů by neměly být ukládány také např.
mechanické hodinky. Vzdálenost menší
než 5 cm může představovat určité riziko
pro kardiostimulátory.
V souvislosti s použitím systému TAVAR
jako dětského nábytku výrobce upozorňuje pouze na jediné nebezpečí,
a sice na případný uvolněný (vypadnutý)
magnet, který by dítě mohlo spolknout.
Z tohoto důvodu zdůrazňuje, že je nutné
uvolněné magnety uchovat mimo dosah
dětí.
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Spojky a desky jsou vůči sobě fixovány díky zapuštěným silným permanentním magnetům

Při sestavování nábytku TAVAR není zapotřebí žádné nářadí. Stačí se jen zorientovat
v jednotlivých typech spojovacích elementů a vyřešit základní hlavolam: jak to všechno
dát dohromady
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