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Skříně s křídlovými dveřmi  |  Cabinets with hinged doors
Klasika dotažená k dokonalosti. Je příjemné, když se můžete soustředit na práci, místo neustálého hledání věcí. 
Svěřte své osobní dokumenty elegantnímu řešení skříní s křídlovými dveřmi, sestaveného na míru vašim potřebám. 
Skříně s prosklenými dveřmi navíc zajistí, že budete mít veškeré důležité dokumenty na dohled.

Tradition meets perfection. It‘s nice to be able to focus on work instead of constantly searching for things. Leave your 
personal documents to smart design cabinets with hinged doors assembled to meet your needs. Cabinets with glass 
doors will ensure you have all the important documents in sight.
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Skříně  |  Cabinets
Úložný systém pro každý pracovní scénář a do každého prostoru. Skříně Mias OC jsou modulární, to znamená prakticky 
neomezené možnosti při tvorbě sestav a jejich designového provedení. Skříně jsou vyrobeny z laminovaných třískových desek 
(LTD) o tloušťce 19 mm. Záda skříní tvoří LTD deska tloušťky 8 mm. Horní deska a police skříní s označením „KP“ jsou vyrobeny 
z LTD desek o tloušťce 25 mm. Skříně s LTD dveřmi a kartotékové skříně jsou vybaveny trojcestným zámkem. Skříně obsahují 
úchytky a sokl dle výběru (str. 7). Rozměry skříní respektují evropské normativy. Výška skříní je udávána v „OH“. 1OH modul je 
uzpůsoben výšce jednoho šanonu. Výška přístavných skříní ke kancelářským stolům je udávána jako „POH“.

A storage system for every offi ce layout and space. Mias OC cabinets are modular, thus bringing virtually unlimited options as 
for combinations and designs. Cabinets are made of 19 mm thick laminated particle boards (MFC). The back of the cabinets is 
made of an 8 mm thick MFC board. The top of the cabinet and the shelves marked “KP” are made of 25 mm thick MFC boards. 
Cabinets with MFC doors and fi le cabinets are equipped with a three-way lock. The cabinets contain grips and the plinth 
of your choice (page 7). The cabinet dimensions respect European norms. The cabinet height is given in “OH”. 1 OH module 
equals the height of a 3-ring binder. The height of juxtaposed cabinets for offi ce desks is shown as “POH”.

1OH
37,1 cm

2OH
72,3 cm

POH
75 cm

3OH
107,5 cm

4OH
142,7 cm

5OH
177,9 cm

6OH
213,1 cmCP:

1OH
37,5 cm

2OH
75 cm

3OH
112,5 cm

POH
72 cm

4OH
150 cm

5OH
187,5 cm

6OH
225 cmKP:

Pant na lamino dveře
Hinge for laminated doors

Pant na prosklené dveře 
v hliníkovém rámu
Hinge for glass doors 
in an aluminium frame

Pant na skleněné dveře
Hinge for glass doors

Trojcestný zámek. Panty dovolí otevírat dveře v úhlu 110°. 
Panty mohou obsahovat tlumení pro pohodlné a tiché zavírání dveří.
A 3-way lock. The hinges will allow door opening to a 110° angle. 
Hinges may include damping for comfortable and quiet closing of the doors.

Horní deska skříní KP
The top of KP cabinets

Otevřené skříně  |  Open cabinets

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 1OH – 6OH
40 38 44
60 38 (2OH+) 44 (2OH+)
80 38 44
80 58 64
100 44

Výška / Height POH
40 60 60
60 40 40
60 60 60
80 40 40
80 60 60
100 40
100 60

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 1OH – 6OH
100 38
120 38 44
160 38 (2OH – 3OH) 44 (2OH – 3OH)

Výška / Height POH
100 40
100 60
120 40 40
120 60 60

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 2OH – 6OH
38/78 38/78
44/84 44/84

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 1OH–6OH
38 38
40 40 (2OH)
44 44
58 58 (3OH)
64 64 (3OH)

Výska / Height POH
40 40 40
60 60 60

Skříně s křídlovými dveřmi
Cabinets with hinged doors

Skříně s posuvnými a žaluziovými dveřmi
Cabinets with sliding doors and with tambour door

Kartotékové skříně
Filing cabinets

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth CP

Sliding doors 2OH – 4OH
Tambour door 2OH – 6OH

80 40 44
80 60 (2OH – 3OH) 64 (2OH – 3OH)
100 40 (2OH – 4OH) 44 (2OH – 3OH)
100 60 (2OH – 3OH) 64 (2OH – 3OH)
120 40 (2OH – 4OH) 44 (2OH – 4OH)
120 60 (2OH – 3OH) 64 (2OH – 3OH)
160 40 (2OH – 3OH) 44 (2OH – 3OH)

Výška / Height POH
80 40 40
80 60 60
100 40 40

Šířka
Width

Hloubka 
Depth 
CP

Hloubka 
Depth 
KP

Výška / Height 2OH – 4OH
80 40 44

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 1OH – 6OH
40 40
40 44
60 44 (2OH+)

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 1OH – 6OH
60 40 (2OH – 6OH) 44
80 40 44
80 60 64
100 40 44
100 60 (2OH – 3OH) 64 (2OH – 3OH)
120 40 44
120 60 (2OH – 3OH) 64 (2OH – 3OH)

Výška / Height POH
80 40 40

Možnost prosklených dvěří a prosklených dveří v hliníkovém rámu.  |  Option for glass doors and glass doors in an aluminium frame. 
V případě horní skříně (2OH) jsou úchytky umístěny dole.  |  With upper cabinets (2OH) the grips are placed at the bottom of the cabinet.

Výška / Height POH
100 60 60
120 40 40
120 60 60

Vnitřní uspořádání skříní záleží na rozměrech (šířka a hloubka skříně).
The internal arrangement depends on the dimension of the wardrobe 
(width and depth).

Příklady kombinací  |  Examples of combinations

Kombinované skříně  |  Combined cabinetsŠatní skříně  |  Wardrobes

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 4OH – 6OH
60 40 44
80 40 44
80 60 64
100 40 44
120 40 44

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 3OH – 6OH
40 40 44
60 40 44
80 40 44

Šířka
Width

Hloubka CP 
Depth CP

Hloubka KP 
Depth KP

Výška / Height 5OH – 6OH
80 40 44

Skleněné dveře
Glass door

Všechny dokumenty na dohled. 
All documents in sight. 

Prosklené dveře v rámu  
Glass doors in an aluminium frame

Pískované sklo uvnitř elegantního 
hliníkového rámu. 
Sandblasted glass in an elegant 
aluminium frame. 

Šatní skříně  |  Wardrobes

Prostor pro každou součást vašeho 
formálního i neformálního oblečení.
Pace for your formal and casual wear.

eses

ašeho 
blečení.
ual wear.



Otevřené skříně  | Open cabinets
Otevřené skříně mohou být díky otvorům v bočních deskách organizovány 
stejně jako skříně  s dveřmi. Nabízejí navíc optimální viditelnost 
a okamžitým přístup k uloženým materiálům. Ideální řešení 
pro archivy a knihovny.

Open cabinets can, thanks to the drilled holes in the side boards, 
be combined the same as cabinets with doors. In addition, 
they offer optimum visibility and immediate access 
to stored materials. Ideal for archives and libraries.

Skříně s posuvnými dveřmi 
Cabinets with sliding doors 

Dobře vypadající, bohatě konfi gurovatelné a šetřící místo. 
Perfektní přístup na obě strany skříně, čistý vzhled, který 
působí klidným dojmem a zajímavé možnosti designu jako 
je například úchyt formou lišty ve dveřích skříně.

Attractive, widely confi gurable and space saving. Perfect 
access to both sides of the wardrobe, clean look 
with a peaceful impression and interesting 
design options such as a fl ap holder 
in the cabinet door.

Skříně s žaluziovými dveřmi  |  Tambour door cabinets
Pro rychlý a nekomplikovaný přístup k dokumentům. Při otevření je žaluzie kompletně schovaná 

do vnitřku skříně. Mějte neustálý přehled o vašich dokumentech, na konci dne pouze 
dveře zavřete a otočíte zámkem. Od výšky 5 OH jsou žaluzie umístěny svisle.

Quick and easy access to all documents. When the cabinet is open, 
the tambour door is completely hidden inside the cabinet. 

Keep track of your documents. At the end of the day, just close 
and lock the door. With a height of 5 OH or higher, 

doors are placed vertically.
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Krycí deska s předním rádiusem dodá 
jakékoliv skříni CP Line elegantní nádech.
Cover board with a front radius gives 
any CP Line cabinet an elegant touch.

Kartotékové skříně  |  Filing cabinets
Vaše kartotéka bezpečně a přehledně. Zásuvky kartoték jsou centrálně 

uzamykatelné a obsahují vysoce kvalitní kovové pojezdy. 
Pohodlný stoprocentní výsuv je samozřejmostí. 

Your fi les safe and clear. Filing cabinet drawers have a central lock 
and high quality metal tracks. Comfortable full extension.

Z důvodu bezpečnosti obsahují skříně blokaci proti 
vysunutí více než jedné zásuvky zároveň.

As a safety precaution, cabinets contain a lock to prevent 
the opening of more than one drawer at a time.



Úchytky  |  Grips
Každé řešení úložného prostoru 
Mias OC je originální, včetně 
perfektní ergonomie.

Each Mias OC storage solution 
is original, including perfect 
ergonomics.

Sokly  |  Plinths
Přizpůsobte skříně danému prostředí a vašemu fi remnímu stylu. Sokl z laminované dřevotřísky může mít povrch 
v jednom z dekorů vzorníku Mias OC. Kovové sokly mají povrch v jednom z několika barevných provedení RAL 
dle vzorníku. Vzorník povrchů naleznete na straně 11.

Customize cabinets to match the environment and your company style. Select the surface of a plinth made 
of laminated particle board from the Mias OC décor sampler. Metal plinths have a surface in one of several colours 
according to the RAL sampler. Examples of surfaces can be found on page 11.

Kombinované skříně  |  Combined cabinets

Přístavné skříně  | Juxtaposed cabinets

Důmyslné kombinace skříní navržené společností Mias OC refl ektují aktuální potřeby a trendy moderní kanceláře. 
Je vám umožněno vytvořit elegantní skříňovou stěnu v zajímavém 3D dekoru nebo jednu skříňovou sestavu s pohledovými 
zády, která bude sloužit jako vkusný solitér v prostoru.

The ingenious combinations of cabinets designed by Mias OC refl ect current needs and trends 
of modern offi ces. You can create an elegant cabinet combination in an interesting 3D décor 
or one cabinet combination with a visually exposed back which will serve as a stylish solitary in space.

Veškeré dokumenty na dosah díky chytře řešenému úložnému prostoru, který rozšíří vaší pracovní plochu. Přístavné skříně jsou 
vysoké 75 cm nebo 72 cm, v závislosti na výšce stolu. Horní deska skříní je tvořena LTD deskou o tloušťce 25 mm. 

All documents within reach thanks to a clever storage solution expanding your desktop. Juxtaposed cabinets are 75 or 72 cm 
high depending on the height of the desk. The top of the cabinet is a 25 mm thick MFC board. 

B | Kov | Metal
Stříbrná Silver Grey 

M | Kov | Metal
Nerez Stainless Steel

C | Kov/Plast (černá) 
     Metal/Plastic (Black)

Černá Black
Šedá metalíza Grey Metallic
   Finish
Chrom Chromium
Modrá Blue
Žlutá Yellow
Antika Antique

Grafi t Graphite Grey
Zelená Green
Achát Agate
Červená Red
Stříbrná Silver Grey 
Bílá White
Matný nikl Opaque Nickel

D | Kov | Metal
Černá Black
Šedá metalíza Grey Metallic
   Finish
Modrá Blue
Žlutá Yellow
Grafi t Graphite Grey
Zelená Green

Achát Agate
Červená Red
Stříbrná Silver Grey
Bílá White

F | Kov | Metal
Černá Black
Šedá metalíza Grey Metallic
   Finish
Modrá Blue
Žlutá Yellow
Grafi t Graphite 
   Grey
Zelená Green
Achát Agate
Červená Red

Stříbrná Silver Grey
Bílá White

Z | Kov | Metal
Matný chrom Matt Chromium

K | Kov | Metal
Matný nikl Opaque Nickel

L | Hliník | Metal
Stříbrná Silver Grey 
Pouze pro skříně s posuvnými dveřmi. 
Intended for cabinets with sliding 
doors only.

B C F KM D Z L
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1
Plastové stavěcí kluzáky Plastic adjustable glides
Výška Height: 17 mm
Rektifi kace Leveling: 12 mm

K
Kovový sokl Metal plinth (2 mm)
Výška Height: 70 mm
Rektifi kace Leveling: 15 mm

3
Kovový sokl Metal plinth (2 mm)
Výška Height: 40 mm
Rektifi kace Leveling: 15 mm

4
LTD sokl MFC plinth 19 mm
Výška Height: 70 mm
Rektifi kace Leveling: 15 mm

7
Kovový sokl  Metal plinth
Výška Height: 20 mm
Rektifi kace Leveling: 10 mm

5
Plastové kluzáky Plastic glides
Výška Height: 4 mm

8
Kovový sokl  Metal plinth
Výška Height: 70 mm
Rektifi kace Leveling: 15 mm

9
Plastové stavěcí kluzáky Plastic adjustable glides
Výška Height: 1 mm
Rektifi kace Leveling: 10 mm

Pohledová záda – Kterákoliv skříň s na-
loženou zádovou deskou (LTD 19 mm) 
bude sloužit jako skvělý solitér a součas-
ně jako funkční dělič prostoru.
Any cabinet with a (19 mm MFC) back 
board will serve as a great solitary and 
functional space divider.

Výsuvná police mezi skříně – Úložného 
prostoru není nikdy dost, zvláště v hektic-
kých situacích. Výsuvná police je nenápad-
ně vložena mezi dvě skříně a její výsuv lze 
ovládat pomocí „push systému“.
There is never enough storage and 
stowage, especially in hectic situations. 
A sliding shelf is inconspicuously hidden 
between two cabinets and its extension 
can be controlled by the “push system“. 
Ideal for smaller spaces.

Pří é



Kontejnery  |  Pedestals
Designově ucelené portfolio osobních a víceúčelových úložných prostor. Kontejnery CP Line jsou navrženy pro okamžitý 
přístup k osobním věcem a dokumentům z vašeho pracoviště nebo z místa, kde se právě nacházíte. Kontejnery jsou 
hluboké 60 cm nebo 80 cm a jsou vyrobeny z laminovaných dřevotřískových desek (LTD) o tloušťce 19 mm. Horní deska 
má tloušťku 25 mm. Zásuvky kontejnerů jsou tvořeny kovovou konstrukcí a čely zásuvek (LTD 19 mm). Kontejnery jsou 
vybaveny centrálním zámkem nebo může být uzamykatelná pouze horní zásuvka. Současně jsou kontejnery z bezpečnostních 
důvodů vybaveny blokací výsuvu, kdy je možné vysunout pouze jednu zásuvku (velikosti „3“ a výše) zároveň. Kontejnery 
mohou obsahovat klasické úchytky, zapuštěné úchytky (str. 7) nebo boční úchyt ve variantě čistého čela zásuvky.

Complete design portfolio of personal and multi-purpose storage. CP Line pedestals are designed to give you immediate 
access to personal items and documents from your work space or your current location. Pedestals are 60 cm or 80 cm deep, 
made of 19 mm thick laminated particle boards (MFC). The board on the top of the cabinet is 25 mm thick. The pedestal 
drawers consist of a metal structure and drawer fronts (MFC 19 mm). The pedestals are equipped with a central lock or 
a lockable top drawer. At the same time the pedestals are, for safety reasons, equipped with an extension lock so it is 
possible to pull out only one drawer (size “3” and up) at a time. The pedestals feature either traditional grips, recessed grips 
(page 7) or side grips in the clear drawer front option.
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Zásuvky mají kovovou konstrukci 
včetně kovového vedení.
The drawers have a metal structure, 
including metal guides.

Zásuvka „6T“ je vybavena 
kartotékou. Stoprocentní výsuv 
je samozřejmostí.
The “6T” drawer is equipped 
with a card index. Full 
extension guaranteed.

Svět kanceláře se rychle mění, ubývá fyzických souborů s daty 
a přibývá těch virtuálních. Než papíry kompletně zmizí z našich stolů 
bude ale nějaký čas trvat. Mějte nyní důležité dokumenty a osobní 
věci stále u sebe. I když změníte pracoviště. Váš kontejner Mias OC 
na kolečkách bude všude s vámi.

The offi ce world is changing quickly. There are now fewer paper fi les 
and more virtual data. It will however take some time before all paper 
completely disappears from our desks. Have all important documents 
and personal items with you at all times. Even when changing work 
space. Your Mias OC pedestal on wheels will follow you anywhere.

Kontejnery pod pracovní stůl  |  Pedestals under the desk

Přístavné kontejnery  |  Juxtaposed pedestals

Mobilní a víceúčelové kontejnery
Mobile and multi-purpose pedestals

Multimediální kontejnery
Multi-media pedestals

Šířka
Width

Hloubka 
Depth 

Výška / Height 53 cm 
Na kolečkách | On castors

43 60
43 80

Šířka
Width

Hloubka 
Depth 

Výška / Height 75 cm 
Na soklu | On plinth

Výška / Height 72 cm 
Na kluzácích | On glides

43 60
43 80

Šířka
Width

Hloubka 
Depth 

Výška / Height 116 cm 
Na kolečkách | On castors

50 92

Šířka
Width

Hloubka 
Depth 

Výška / Height 55,5 cm 
Na kolečkách | On castors

100 56,9

Šířka
Width

Hloubka 
Depth 

Výška / Height 59,4 cm 
Na kolečkách | On castors
Výška / Height 56,9 cm 
Na kluzácích | On glides

43 60
43 80

Kontejnery pod pracovní stůl  |  Pedestals under the desk
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Horní zásuvka („1“) je uspořádaná pro uložení 
psacích potřeb, vizitek a drobných osobních věcí. 
Vnitřní část zásuvky s přihrádkami je tvořena 
jedním kusem plastu.
The top drawer (“1”) is arranged to store pens, 
business cards and small personal belongings. 
The inside of the drawer with compartments is 
formed from a single piece of plastic.
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Standardní nabídka povrchů 
Offer of standard surface fi nishes

Přístavné kontejnery  |  Juxtaposed pedestals

Mobilní, víceúčelové a multimedialní kontejnery
Mobile, multi-purpose and multi-media pedestals

Multimediální kontejner je navržen společností Mias OC speciálně pro uložení techniky.
Mobilní kontejner je všude tam, kde je ho třeba. Hodí se zejména do open space 

kanceláří, kde jeho univerzální úložné prostory najdou nekonečně mnoho uplatnění. 

The multi-media pedestal is designed by Mias OC especially for storing electronic equipment. 
The pedestal serves as a multi-media centre in the offi ce. Ideal for storing printers, servers, 

computers, data storage, peripherals and other electronics.

Zvolením přístavného kontejneru nejenže rozšíříte pracovní plochu stolu, ale také oproti klasickému kontejneru získáte 
více úložného prostoru. Horní deska přístavného kontejneru má stejně jako deska stolu tloušťku 25 mm. Proto za pomoci 
dekorů standardního vzorníku a stolu Mias OC lze vytvořit zajímavé a designově jednotné pracoviště. Kontejnery vysoké 
75 cm jsou vybaveny LTD soklem, kontejnery vysoké 72 cm jsou vybaveny plastovými kluzáky.

A juxtaposed pedestal will not only expand your workspace but compared to a traditional pedestal will provide more storage. The top 
panel of the juxtaposed pedestal has the same thickness of 25 mm as the desk. Therefore, with the help of the standard décors sampler 
and the Mias OC desk you can create an interesting and uniform workspace. 75 cm high pedestals are equipped with an MFC plinth. 
72 cm high pedestals are equipped with plastic gliders.

Standardní nabídka poskytuje výběr nejpoužívanějších laminovaných povrchů a barevných provedení kovových 
částí nábytku. Veškerá provedení povrchů standardní nabídky máme skladem.

The standard offer includes a selection of most commonly used laminated surface fi nishes and colours of metal 
components of the furniture. All standard surface fi nishes are available ex stock.

Nejpoužívanější povrchy  |  Most popular fi nishes  |  Rychlá dodací lhůta  |  Fast delivery lead times

Laminované povrchy  |  Laminated surface fi nishes

Kovové povrchy  |  Metal surface fi nishes

Bílá
White

RAL 9003

Stříbrná 
Silver Grey

RAL 9006

Grafi t 
Graphite Grey

RAL 7024

Černá 
Black

RAL 9005

Bílá
White

WT

Šedá 
Grey

SE

Stříbrná 
Silver Grey

AG

Hruška Maloja
Pear Maloja

HM

Bříza sněžná
Snow Birch

BR

Buk 
Beech

BV

Wenge
Wenge

WG

Bříza Tajga
Birch Taiga

BT

Ořech Lyon
Walnut Lyon

OY

Mobilní, víceúčelový 
kontejner
Mobile, multi-purpose 
pedestal
Při jednáních a poradách poslouží jako 
mobilní odkládací a prezentační plocha. 
Díky dvěma rukojetím a bržděným 
kolečkům je manipulace s mobilním 
kontejnerem velice jednoduchá.
They serve as a mobile stowage and 
presentation space during meetings. 
Thanks to the two handles and brakes, 
they are easy to manoeuvre.
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Mobilní,
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Mobile, 
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mobilní odklá
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Multimediální 
kontejner 
Multi-media 
pedestals 
Kontejner slouží jako multimediální 
centrum v kanceláři. Je ideální pro 
uložení tiskáren, serverů, počítačů, 
úložišť dat, periferních zařízení 
a ostatní techniky.
Mobile pedestals are there 
wherever they are needed. They 
are suitable for open plan offi ces, 
where due to their universal sto-
rage, they can be used for a variety 
of purposes.
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