
HLINÍKOVÉ
STOLY

ČESKÁVÝROBA

Zajímavá řešení s otiskem Vaší individuality



JÍDELNÍ STOLY

Jídelní stoly Benevetti jsou navrho-

vány s nadčasovým designem zvýraz-

ňujícím pravidelné geometrické tvary 

a hladké linie v interiéru Vaší jídelny, 

obývacího pokoje a také kanceláří, 

restaurací, kaváren...

Vyrábíme nábytek s ohledy na poža-

davky zákazníků, vyzdvihující jedineč-

nost detailů a individualitu Vašich in-

teriérů. Veškeré výrobky prezentovány 

v tomto katalogu jsou součástí výrob-

ního programu Benevetti a je možné 

je rozměrově či tvarově přizpůsobit dle 

požadavků zákazníků. 
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LIBERO

DUETTO

Stůl Libero představuje zá-
kladní model pevného stolu 
s velkým výběrem různých 
variací napojení, stolových 
desek a povrchových úprav. 
Stůl uzpůsobíme na míru dle 
přání zákazníka.

Rozkládací stůl Duetto jsme 
schopni vyrobit na míru dle přá-
ní zákazníka a to včetně úpra-
vy rozložení. Stolové nohy se 
vysouvají spolu s horní deskou, 
která je z jednoho kusu. Možná 
je zde kombinace skleněné des-
ky a dřevěné vložky. Vložka je 
umístěna pod stolovou deskou.

Povrchová úprava: 
P01 – P06,
barvy RAL

Povrchová úprava: 
P01-P03s
barvy RAL

Stolová deska: 
skleněná v libovolné barvě dle RAL, NCS, 
skleněná s fototiskem, laminová,
kompaktní, dýhovaná

Příklady rozměrů:

900 x 900 mm – výška 750 mm

1300 x 800 mm – výška 750 mm

1400 x 800 mm – výška 750 mm

1600 x 800 mm – výška 750 mm

výroba atypických rozměrů na zakázku

Stolová deska: 
skleněná v libovolné barvě dle RAL, NCS , 
skleněná s fototiskem, laminová, kompaktní, 
dýhovaná
Stolová vložka: laminová, dýhovaná

Příklady rozměrů:

1100 – 1700 x 800 mm – výška 750 mm

1300 – 1900 x 800 mm – výška 750 mm

1400 – 2000 x 800 mm – výška 750 mm

výroba atypických rozměrů na zakázku

Konstrukce:
pevná hliníková 
konstrukce,
profil 50x50 mm

Konstrukce:
Rozkládací hliní-
ková konstrukce, 
profil 50 x 50 mm

Varianta napojení stolových noh
typ B

Varianta napojení stolových noh
typ C

Varianta napojení stolových noh
typ A
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Varianta napojení stolových noh
typ B

Varianta napojení stolových noh
typ C

Varianta napojení stolových noh
typ A

BENETTO
Stůl Benetto zdůrazňuje 
krásu a jednoduchost v kom-
binaci masivního hliníkového 
profilu a skleněné desky. 
Velmi oblíbená je varianta se 
zapuštěnou stolovou des-
kou (typ C). Stůl připravíme 
na míru dle přání zákazníka.

Povrchová úprava: 
P01-P03s
barvy RAL

Stolová deska: 
skleněná v libovolné barvě dle RAL, NCS , 
skleněná s fototiskem, laminová, kompaktní, 
dýhovaná

Příklady rozměrů:

1400 x 800 mm – výška 750 mm

1600 x 800 mm – výška 750 mm

2000 x 900 mm – výška 750 mm

výroba atypických rozměrů na zakázku

Konstrukce:
pevná hliníková 
konstrukce,
profil 50 x100 mm

AMPIO
Rozkládací stůl Ampio 
doplňuje řadu rozkládacích 
stolů včetně možnosti úpravy 
délky rozložení. Stolové nohy 
se vysouvají spolu s horní 
deskou, která je z jednoho 
kusu. Vložka je umístěna pod 
stolovou deskou. Možná je zde 
kombinace skleněné desky 
a dřevěné vložky.

Povrchová úprava: 
P01–P03s
barvy RAL

Stolová deska: 
skleněná v libovolné barvě dle RAL, NCS , 
skleněná s fototiskem, laminová, kompaktní, 
dýhovaná
Stolová vložka: laminová, dýhovaná

Příklady rozměrů:

1300–1900 x 800 mm – výška 750 mm

1600–2200 x 900 mm – výška 750 mm

1800–2400 x 900 mm – výška 750 mm

výroba atypických rozměrů na zakázku

Konstrukce:
rozkládací hliníková 
konstrukce,
profil 50 x 100 mm
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QUADRO

DOPIO

Masivní stolová konstrukce 
stolu Quadro je vyráběna 
z profilu 80x80 mm v několika
variantách napojení.
V nabídce je i rozkládací
varianta tohoto stolu
pod názvem Doppio. 

Rozkládací stůl Doppio umožňuje 

zapuštění stolové desky s horní 

hranou stolových noh. Tento stůl 

jsme také schopni vyrobit na míru 

a to včetně úpravy rozložení. Stolové 

nohy se vysouvají spolu s horní 

deskou, která je z jednoho kusu. 

Možná je zde kombinace skleněné 

desky a dřevěné vložky. Vložka je 

umístěna pod stolovou deskou.

Povrchová úprava: 
P01, barvy RAL

Stolová deska: 
skleněná v libovolné barvě dle RAL, NCS , 
skleněná s fototiskem, laminová, kompaktní, 
dýhovaná
Stolová vložka: laminová, dýhovaná

Příklady rozměrů:

1300 – 1900 x 800 mm – výška 750 mm

1500 – 2100 x 800 mm – výška 750 mm

1600 – 2200 x 900 mm – výška 750 mm

výroba atypických rozměrů na zakázku

Konstrukce:
rozkládací hliníková 
konstrukce,
profil 80 x 80 mm

Povrchová úprava: 
P01, barvy RAL

Stolová deska: 
skleněná v libovolné barvě dle RAL, NCS , 
skleněná s fototiskem, laminová, kompaktní, 
dýhovaná

Příklady rozměrů:

1300 x 800 mm – výška 750 mm

1400 x 800 mm – výška 750 mm

1600 x 800 mm – výška 750 mm

výroba atypických rozměrů na zakázku

Konstrukce:
pevná hliníková 
konstrukce, profil 
80x80 mm

Varianta napojení stolových noh
typ B

Varianta napojení stolových noh
typ C

Varianta napojení stolových noh
typ A

Varianta napojení stolových noh
typ B

Varianta napojení stolových noh
typ C
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Konferenční stolky
Všechny uvedené jídelní stoly BENEVETTI můžeme rovněž nabídnout jako konferenční. Mimo tuto standardní řadu 
přikládáme jako inspiraci několik realizovaných konferenčních stolků. U nás se meze nekladou, konferenční stolky
navrhneme dle Vašich představ.

Benevetti 01

Benevetti 10 Benevetti 21

Benevetti 07

Benevetti 22

Benevetti 09

Benevetti 23

Benevetti 05

DESIGNOVÝ NÁBYTEK
Naši řadu stolů Benevetti doplňujeme rozmanitou řadou hliníkových konstrukcí v kombinaci se sklem 
a dřevem vhodných jako konferenční stolky, regály, nástěnné skříňky či doplňky Vašeho interiéru.
Na požádání Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku vybraných typů konstrukcí dle Vámi zadaných rozměrů. 
Uvádíme pouze příklady řešení, více informací naleznete na www.benevetti.cz.

Benevetti 02

Benevetti 11
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Skříňky AlfaBase 20
Elegantní geometrie, kombinace hliníkových profilů,
skla a dřeva skvěle padne do návrhu každé místnosti.
Díky spojovacím prvkům je systém možno integrovat
do nábytku, pověsit na zeď či samostatně
umístit do interiéru. 

Benevetti 51 Benevetti 56

Z našich hliníkových profilů realizujeme kancelářské sestavy s širokým výběrem použitého materiálu.

Alfabase 20NSAlfabase20
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SKRYTÉ MECHANISMY 
TRANSFORMABILI

PARTY
MENSOLA
Party Mensola je vrcholný 
model systémů skrytých stolů. 
Výsuv může být instalován 
prakticky do jakéhokoli korpu-
su a umožňuje rozložení z mi-
nimálního prostoru na velký 
stůl (délka 1560 mm) o vysoké 
nosnosti (až 100 kg) s integro-
vanou teleskopickou nohou.

Stolová deska: 
dělená na 4 části, laminová či dýhovaná

Konstrukce:
speciální výsuvný systém bez ložisek s in-
tegrovanou sklopnou nohou, nosnost stolu 
100kg (rovnoměrně)

Představujeme Vám unikátní program 

skrytých výsuvných stolů a inteligentního 

nábytku nejen pro malé byty. Program 

Transformabili je unikátní v maximálním 

využití volného místa v interiéru. Paten-

tovaný systém garantuje jednoduché 

a rychlé rozložení mechanismů. Veškeré 

komponenty jako výsuv, nohy či stolová 

deska jsou integrovány uvnitř systému.

V základní nabídce jsou 4 mechanismy 

pro výsuvné stoly. Stáhněte si kompletní 

nabídku chytrých výsuvných mecha-

nismů obsahujících až 16 zajímavých 

řešení do interiéru na našem webu

www.benevetti.czDostupná videa na
www.benevetti.cz
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LUNCH
Systém LUNCH je ideální
pro použití v malých
kuchyních jako jídelní stůl
či jako pomocný stůl při
přípravě jídla. Celý systém 
včetně stolové desky je
umístěn v malém prostoru, 
pod pracovní deskou, obvykle 
používaném pro zásuvku.
Maximální délka vysunuté 
části desky činí
cca 895  mm.

Konstrukce:
speciální výsuvný systém bez ložisek 
nosnost stolu 60 kg (rovnoměrně) 

Skryté výsuvné stoly
Systémy jsou vhodné pro použití v malých 
kuchyních, šatnách, kancelářích či dětských 
pokojích. Výsuvy jsou dostatečně pevné 
s nosností 60-80 kg. Stolová deska je umís-
těna spolu s výsuvem v korpusu o světlé 
výšce pouze 120 mm.

Povrchová úprava: 
P01 

Stolová deska: 
dělená na 2 části, laminová či dýhovaná 

Rozměry:

Lunch – A = 895 mm, B = 773 mm
COCTAIL – A = 753 mm, B = 699 mm
SIESTA – A = 750 mm, B = 707 mm

m
in

. 1
20

 m
m

min. 540 mm B

A

COCTAIL
Systém COCKTAIL je nejmenší 
variantou rozkládacího
systému skrytých stolů 
vhodný pro použití v malých 
kuchyních, šatnách, kancelá-
řích či dětských pokojích. Celý 
systém včetně desky je umís-
těn v malém prostoru obvykle 
používaném pro zásuvku.
Maximální délka vysunuté 
části desky činí cca 750 mm.

Konstrukce:
speciální výsuvný systém bez ložisek, nos-
nost stolu 60 kg (rovnoměrně) 

SIESTA
Model SIESTA představuje 
vylepšenou verzi výsuvného 
stolu pro 2 osoby. Stolový výsuv 
je opatřen kuličkovými ložisky, 
díky kterým má stůl vyšší nos-
nost a je jednodušší na manipu-
laci. Celý systém včetně desky 
je integrován v  prostoru pro 
zásuvku. Vyšší nosnost, systém 
s ložisky. Délka vysunuté části 
750 mm.

Konstrukce:
speciální výsuvný systém s kuličkovými ložisky, 
nosnost stolu 80 kg (rovnoměrně) 
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P01
Hliník stříbrný

P02
Hliník stříbrný 
kartáčovaný

P03
Imitace nerezu

P03S
Imitace nerezu
světlá

P04
Zlatý satén
kartáčovaný

RAL 7024
Grafit

P05
Bronz
kartáčovaný
a leštěný

RAL 9005
Černá

P06
Černý
kartáčovaný
a leštěný

RAL
Odstín na zakázku 
(práškové lakování)

RAL 9003
Bílá

Povrchové úpravy stolových konstrukcí:

Bezpečnostní sklo s lesklou povrchovou úpravou, do-

stupné jako čiré, mléčné či lakované do více než 2000 

barevných odstínů dle RAL či NCS. Barvu skla Vám 

můžeme sladit s barvou skleněných obkladů či jiných 

doplňků ve Vašem interiéru.

Bezpečnostní sklo s matnou, speciální povrchovou 

úpravou STONE. Toto sklo má z pohledové strany ka-

meninovou strukturu a je velice odolné vůči poškrábá-

ní. Sklo STONE může být čiré anebo lakované.

Bezpečnostní sklo s lesklou povrchovou úpravou a fo-

totiskem. Sklo je ze spodní strany opatřeno jakým-

koli grafickým motivem z internetové databáze www.

shutterstock.com anebo dodanou vlastní fotografií.

Laminové desky jsou základní variantou stolových 

desek s velkým výběrem dekorů od firem Kronospan 

a Egger.

Dýhované desky nabízíme v několika druzích dřevin 

včetně exotických.

Materiály stolových desek
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SKLENĚNÉ OBKLADY 
A INTERIÉROVÁ SKLA

Zajišťujeme kompletní 

realizace zakázek na skle-

něné obklady, pracovní 

desky a interiérová skla 

po celé ČR. Pouze u nás si 

můžete vybrat z více než 

2000 barevných odstínů 

dle RAL, NCS a grafických 

skel FotoGlass.

Vyrábíme skleněné magnetické 

tabule jako obklad do kuchyně, 

popisovací tabuli do prezentačních 

místností či dětských pokojů.

Skleněné
magnetické tabule

Více informací na:
www.sklenenyobklad.cz
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BENEVETTI

Alfa Styl, s.r.o.

Cyrilská 14b

602 00  Brno

Czech Republic

Tel.: +420 543 212 488

Fax: +420 543 212 488

info@benevetti.cz

www.benevetti.cz

Skleněné obklady a interiérová skla / www.sklenenyobklad.cz

Skleněné magnetické tabule / www.sklenenatabule.cz

Grafická skla FotoGlass / www.fotoglass.cz

Výroba hliníkových rámečků a komponent / www.alfastyl.cz

Velkoobchod nábytkovým kováním / www.kopeckycz.cz 

Prodejce:


