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„Umění odpočinku je součástí umění práce.“ 

—  John Steinbeck



Naše stoly nejsou jen o netradičním designu, ale i o použití technologií. Právě spojení 
designu a technologie tvoří unikátní umělecké dílo, které se navíc neustále mění. Design 
stolu si můžete zvolit v konfigurátoru tak, aby dokonale ladil s Vaším interiérem. GlyGlo se 
stane neodmyslitelným členem Vaší chytré domácnosti. 
Díky jeho jedinečným funkcím vám ulehčí a zpříjemní každý den a ohromí nejednu 
návštěvu. Ráno, až vstanete z postele, GlyGlo Vám vykreslí jaké bude počasí nebo 
upozorní na důležitou schůzku. Může Vám také připomenout výročí nebo popřát k 
narozeninám. Díky funkci posílání zpráv, můžete domů zaslat vzkaz odkudkoliv na světě. 
Zpráva napsaná prstem do písku je romantická a má styl.
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český výrobce chytrých designových stolů 

 Naše stoly nejsou jen o netradičním designu, ale i o použití technologií. Právě 
spojení designu a technologie tvoří unikátní umělecké dílo, které se navíc neustále mění. 

 
 Díky jeho jedinečným funkcím vám ulehčí a zpříjemní každý den a ohromí nejednu 
návštěvu. Ráno, až vstanete z postele, GlyGlo Vám vykreslí jaké bude počasí nebo 
upozorní na důležitou schůzku. Může Vám také připomenout výročí nebo popřát                 
k narozeninám. Díky funkci posílání zpráv, můžete domů zaslat vzkaz odkudkoliv na světě. 
Zpráva napsaná prstem do písku je romantická a má styl.

 Design stolu si můžete zvolit v konfigurátoru tak, aby dokonale ladil s Vaším 
interiérem. GlyGlo se stane neodmyslitelným členem Vaší chytré domácnosti.



Rozměr desky

925x580
925x775 1200x775

Zapravení rohů

R5
+0,-

R40
+0,-

Z40
+0,-

MS L

+55 000,- +60 000,- +75 000,-
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Nakonfigurujte si svůj stůl:



Materiál horní desky

Úprava horní desky

D-Masiv dub
+3000,-

L
Bezbarvý
lak - mat

O
Přírodní

olej

D
Moření 
ořech

M
Moření 

mahagon

T
Moření 
třešeň

R
Moření 
červená

B
Moření 
černá

+4000,- +0,- +0,-+2000,-+0,-+0,-+0,-
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B-Masiv buk
+0,-

P-Multiplex buk
+3000,-
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Výška stolu

0,45 m

0 m

0,7 m

1,07m

1,8m

045 070 107

M

AR Vyzkoušejte, jak by slušel vašemu obýváku. - Naskenujte příslušný kód a klikněte na odkaz. 
Následně klikněte na tlačítko v pravém dolním rohu a prohlédněte si 3D model.
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+0,- +2000,- +4000,-

S

L

Výška



Podstavec 

Elegantní vzdušný podstavec tvořený čtveřicí nohou 
z ocelových prutů o průměru 10 mm. Podstavec je 
dodáván v barevných kombinacích:

Podstavec s kódovým označením D
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Podstavec s kódovým označením P
Lehký podstavec tvořený čtveřicí nohou z ohýbaného 
ocelového plátu. Podstavec je dodáván v barevných 
kombinacích:

B S C M R

B S C M R

+0,-

+0,-
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Podstavec s kódovým označením W
Netradiční podstavec vyrobený z třiceti ocelových prutů 
v kombinaci s ocelovou základnou. Průměr prutů je      
10 mm. Podstavec je dodáván v barevných 
kombinacích:

Podstavec s kódovým označením K
Podstavec je tvořený čtveřicí válcových nohou. Nohy je 
možné dodat z klasických materiálů jako je řevo nebo D
Ocel (korozivzdorná i lakovaná), ale i z netradičních 
materiálů, jako arbon, plexi vysypané ískem, či plexi K P
Transparentní.  

B S C M R

D O K P T

+5000,-

+3000,- +6000,-
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Podstavec s kódovým označením B
Industriální podstavec, tvořený příhradovou konstrukcí, je 
vhodný spíše pro vyšší stoly. Skvěle se hodí k barovým 
židlím. Podstavec je dodáván v barevných kombinacích:

Provedení stolu i podstavce je možno navolit dle konfigurátoru nebo zcela individuálně dle představ zákazníka. Platformu 
s pískem je možné zapracovat do libovolného designu. Mechanismus s kuličkou lze zabudovat do barového stolu nebo 
pultu. Báječně se vyjímá i v kuchyňské lince, případně lze integrovat, jako velká dlaždice do podlahy. Stoly se skvěle hodí 
do domácnosti, ale i do kavárny, restaurace, baru, čekárny, konferenčních prostor a kanceláře.

B S C M R
+4000,-



Barva kuličky

Barva textilního opletu kabelu
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ŠedáBílá Černobílý melír Fine černý Červená Černá

StříbrnáČerná Zlatá

C S Z

1 2 3 4 5 6



Provedení přívodu napájení

Zvolené varianty:

Kódové označení: Poznámka:

S-R5-P-L-045-D-S-2-A Stůl na titulní straně
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Přívodní kabel dlouhý 
3 metry bez konektoru.

Přívodní kabel dlouhý 
3 metry s magnetickým 
konektorem ze spodní 

strany stolu.

Kabel o výšce stolu s 
magnetickým konektorem 

do koberce + 3 metry 
plochý kabel pod koberec.

+1500,- +4000,-+0,-

A CB
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Ovládání z webové aplikace:

 Po připojení do WiFi sítě můžete stůl ovládat z Vaší 
domácnosti, ale i když jste mimo domov pomocí internetu.     
V aplikaci můžete nahrávat nové obrázky, nebo je přímo 
vytvářet.

 Je zde také funkce kalendář, kde si můžete dát na 
určité datum a čas připomínku, kterou Vám kulička v písku 
vykreslí. Můžete si zapnout funkci počasí, aby vám stůl 
zobrazil aktuální předpověď na dnešní den. Vzhledem k 
tomu, že se celý tento systém softwarově aktualizuje, budou 
postupem času přibývat nové funkcionality a modifikace. 
 Pokud budete mít nějaký návrh na novou funkčnost, 
napište nám. Je možné, že právě vaše přání zrealizujeme      
a zabudujeme do nové aktualizace. 

 Chytrý stůl GlyGlo je možné ovládat pomocí webové 
aplikace, kterou spustíte v jakémkoliv internetovém 
prohlížeči na mobilním telefonu, tabletu či počítači.

Možností je nespočet :-) 

 Z uložených obrázků vytváříte playlisty. Podle 
aktuální nálady či situace si můžete zvolit playlist (sadu 
obrázků), které Vám bude GlyGlo vykreslovat. Můžete         
si vybrat i barvu podsvícení plochy s pískem. 
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 Vzkazy můžete psát 
pomocí klávesnice, ale i prstem 
či tužkou. Popřípadě tyto       
dva způsoby zkombinovat. 
Program automaticky vytvoří 
optimální trasu kuličky.  

 Při příjmu zprávy nebo 
před vykreslením počasí či 
události z kalendáře se aktivní 
plocha smaže tak, že kulička 
jezdí v řádcích a tím sjednotí 
pozadí. Díky tomu je nový 
obrázek dobře čitelný. Při 
přehrávání po sobě jdoucích 

 Vzhledem k tomu, že 
kulička jezdí stále v písku          
a neumí levitovat, jednotlivé 
část i  budou spojeny.  Po 
odeslání zprávy se vzkaz 
vykreslí do písku. 

obrázků z playlistu, se plocha nepromazává. Nový obrázek vždy překrývá ten předchozí. U složitějších 
obrazců je tento překryv efektní. U obrazců s nižší hustotou kreslení je vhodné před daný obrázek 
předřadit vzor pro sjednocení pozadí. 
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PDF katalog
GlyGlo.com
Tel.: 774 153 881
nezval@n-rote.cz
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