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Úvod

CRE8 PUZZLE STOLY
Když jsme hledali název pro naši novou stolovou řadu, zjistili jsme, že anglické slovo 
„puzzle“ - tedy dětská skládačka, přesně vystihuje zamýšlený charakter a možnosti 
dané produktové řady. Hlavním rysem cre8 Puzzle je totiž variabilita a možnost 
poskládat si takové řešení, které bude Vašemu kancelářskému prostoru i vkusu nejlépe 
vyhovovat. To vše navíc umocňuje výjimečný, pro jednu stolovou řadu unikátní výběr  
z velkého množství podnoží, které mohou být celokovové, celodřevěné nebo kombinací 
obou materiálů.  Pozadu nezůstává ani výběr stolových desek, kde lze vybírat z pestré 
palety materiálů, vzorů a barev. 

CRE8 PUZZLE DESKS
When we were looking for a name for our new desk system, we found that the English 
word „puzzle“ - children‘s jigsaw puzzle - accurately reflects the intended character  
and capabilities of the product line. The main feature of cre8 Puzzle is the variability 
and the ability to assemble a solution that will suit your taste and office space the best.
All this is enhanced by an exceptional selection of the varied number of bases, which 
can be all-metal, all-wood or a combination of both materials. The selection of table 
tops, where you can choose from a wide variety of materials, patterns and colours,  
is not left behind either.



CRE8 PUZZLE

Trojice základních pravoúhlých ocelových konstrukcí. Solidní a standardní design. Nepřeberné 
množství povrchů stolových desek. Lakované podnoží v různých barvách. 

B, P, O
Three basic rectangular steel constructions. Solid and standard design. A wide range of table top 
surfaces to choose from. Lacquered bases in various colors. 

typ B / type B

typ P / type P

typ O / type O
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Typ/Type B

6místné pracoviště, pracovní stoly se sdílenou podnoží
6 cluster workstations in option B2B

Pracovní a jednací stoly cre8 PUZZLE B mají jednoduchou ocelovou konstrukci podnoží. Nohy mají čtvercový profil 50x50 mm. 
Work and meeting tables cre8 PUZZLE B have a simple steel frame construction. The legs have a square profile 50x50 mm.

Samostatné pracoviště
Single workstation

Dvoupracoviště B2B
B2B workstation

Pracoviště v uspořádání do 120°   
120° optioned workstation

Jednací a konferenční stoly
Meeting and conference tables

Barové stoly s různou výškou
Bar height tables with various heights
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Typ/Type P
Pracovní a jednací stoly cre8 PUZZLE typu B se od typu P liší pouze profilací nohy, která je v tomto případě obdelníková 80x30 mm,  
čímž celá konstrukce stolu působí o něco robustněji.

The cre8 PUZZLE type B desks differ from type P only in the profile of the leg, which is rectangular 80x30 mm in this case,
making the entire table structure look more robust.

Samostatné pracoviště
Single workstation

Dvoupracoviště B2B
B2B workstation

Pracoviště v uspořádání do 120°   
120° optioned workstation

Jednací a konferenční stoly
Meeting and conference tables

Barové stoly s různou výškou
Bar height tables with various heights

6místné pracoviště, pracovní stoly se sdílenou podnoží
6 cluster workstations in option B2B
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Typ/Type O
Jak už název napovídá, konstrukce podnoží stolů cre8 PUZZLE O má uzavřený tvar písmene O, profil je obdélníkový 60x20 mm. 
As the name suggests, the structure of table legs cre8 PUZZLE O has a closed shape of the letter O, the profile is rectangular 60x20 mm.

6místné pracoviště, pracovní stoly se sdílenou podnoží
6 cluster workstations in option B2B

Samostatné pracoviště
Single workstation

Dvoupracoviště B2B
B2B workstation

Pracoviště v uspořádání do 120°   
120° optioned workstation

Jednací a konferenční stoly
Meeting and conference tables

Barové stoly s různou výškou
Bar height tables with various heights



CRE8 PUZZLE

Sebevědomě rozkročené podnoží u stolů cre8 PUZZLE ENDOW přináší svěží vítr do kancelářských 
prostor, kde design vybízí k použití netradičních prvků. Podnoží stylově přibližuje klasický stůl spíše 
k lavicím piknikového charakteru, čímž odlehčuje atmosféru celého interiéru. Profil je obdélníkový 
80x30 mm, úhel rozkročení je 100,5°.

ENDOW  X, Y, Z

The confidently straddled design of the cre8 PUZZLE ENDOW brings a fresh wind to the office space, 
where the design encourages the use of unconventional elements. The base frame evokes rather 
picnic benches than classic table, thereby enlightening the atmosphere of the entire interior.  
The profile is rectangular 80x30 mm, the straddle angle is 100.5 °.

typ X / type X

typ Y / type Y

typ Z / type Z

Nohy jsou oproti typu X pootočené o +45°.

Nohy jsou oproti typu X pootočené o -45°.

The legs are rotated by +45° compared to type X.

The legs are rotated by -45 ° compared to type X.
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Typ/Type ENDOW X
Pracovní a jednací stoly cre8 PUZZLE ENDOW X mají rozkročené ocelové podnoží. Nohy jsou orientovány rovnoběžně s delší stranou stolu. 
The cre8 PUZZLE ENDOW X work and meeting tables have a straddling steel base. The legs are parallel to the longer side of the table.

6místné pracoviště, pracovní stoly se sdílenou podnoží
6 cluster workstations in option B2B

Samostatné pracoviště
Single workstation

Dvoupracoviště B2B
B2B workstation

Pracoviště v uspořádání do 120°   
120° optioned workstation

Jednací a konferenční stoly
Meeting and conference tables

Barové stoly s různou výškou
Bar height tables with various heights



CRE8 PUZZLE

Typ/Type ENDOW Y

CRE8 PUZZLE

Typ/Type ENDOW Z

Podnoží stolu cre8 PUZZLE ENDOW Y má nohy pootočené o +45° oproti typu X. Tento typ podnoží je vhodný pro pracovní a především  
pro jednací a konferenční stoly.
The legs of the cre8 PUZZLE ENDOW Y are rotated by +45° compared to the type X. This type of base is suitable for work tables  
and especially for meeting and conference tables. 

Podnoží stolu cre8 PUZZLE ENDOW Z má nohy pootočené o -45° oproti typu X. Tento typ podnoží je vhodný pro pracovní a především  
pro jednací a konferenční stoly.
The legs of the cre8 PUZZLE ENDOW Z are rotated by -45° compared to the type X. This type of base is suitable for work tables  
and especially for meeting and conference tables. 



CRE8 PUZZLE

Typ stolů cre8 PUZZLE ENDOW WOOD posouvá řadu ENDOW na vyšší úroveň jednoduchým 
designovým prvkem. Nohu tvoří masivní dřevěný profil nasunutý a připevněný do ocelové 
konstrukce. Toto efektní řešení přináší do interiéru pocit tepla a komfortu.

ENDOW  X, Y, Z  WOOD

The cre8 PUZZLE ENDOW WOOD type takes the ENDOW range to the next level with a simple design 
element. The leg is made of solid wooden plank slid and attached to the steel structure.  
This impressive solution brings a feeling of warmth and comfort to the interior.

typ X / type X

typ Y / type Y

typ Z / type Z

Nohy jsou oproti typu X pootočené o +45°.

Nohy jsou oproti typu X pootočené o -45°.

The legs are rotated by +45 ° compared to type X.

The legs are rotated by -45 ° compared to type X.
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Typ/Type ENDOW X WOOD
Pracovní a jednací stoly cre8 PUZZLE ENDOW X mají rozkročené kombinované podnoží z ocele a dřeva. Nohy jsou orientovány rovnoběžně 
s delší stranou stolu. 
The cre8 PUZZLE ENDOW X work and meeting tables have a straddling base combined of steel and wood. The legs are parallel  
to the longer side of the table.

6místné pracoviště, pracovní stoly se sdílenou podnoží
6 cluster workstations in option B2B

Samostatné pracoviště
Single workstation

Dvoupracoviště B2B
B2B workstation

Pracoviště v uspořádání do 120°   
120° optioned workstation

Jednací a konferenční stoly
Meeting and conference tables

Barové stoly s různou výškou
Bar height tables with various heights



CRE8 PUZZLE

Typ/Type ENDOW WOOD Y

CRE8 PUZZLE

Typ/Type ENDOW WOOD Z

Podnoží stolu cre8 PUZZLE ENDOW WOOD Y má nohy pootočené o +45° oproti typu X. Tento typ podnoží je vhodný pro pracovní  
a především pro jednací a konferenční stoly.
The legs of the cre8 PUZZLE ENDOW WOOD Y are rotated by +45° compared to the type X. This type of base is suitable for work tables  
and especially for meeting and conference tables. 

Podnoží stolu cre8 PUZZLE ENDOW WOOD Z má nohy pootočené o -45° oproti typu X. Tento typ podnoží je vhodný pro pracovní  
a především pro jednací a konferenční stoly.
The legs of the cre8 PUZZLE ENDOW WOOD Z are rotated by -45° compared to the type X. This type of base is suitable for work tables  
and especially for meeting and conference tables. 



CRE8 PUZZLE

Produktová řada stolů cre8 PUZZLE ELY je nejvyšší designovou řadou stolů cre8 PUZZLE. Vybírat 
můžete ze tří typů podnoží: celokovové, celodřevěné nebo kombinované. Noha se elegantně směrem 
vzhůru rozšiřuje a tím dodává celému stolu moderní dynamický a neotřelý vzhled.

ELY  METAL, WOOME, WOOD

The cre8 PUZZLE ELY product line is the highest design line of the cre8 PUZZLE tables. You can 
choose from three types of base: all-metal, all-wood or combined. The leg neatly extends upwards, 
giving the table a modern, dynamic and fresh look.

typ METAL / type METAL

typ WOOME / type WOOME

typ WOOD / type WOOD

Kombinovaný typ podnože - kovový plášť s dřevěným jádrem.

Noha z masivního jasanového dřeva.

Combined base type - metal sheath and wooden core.

Solid ash wood leg.

Celokovový typ podnože.
All-metal base type.



CRE8 PUZZLE

Typ/Type ELY METAL
Celokovová dutá noha elegantně zeštíhlená směrem dolů - to je ELY METAL.
All metal hollow leg slimming down elegantly - that is ELY METAL.

6místné pracoviště, pracovní stoly se sdílenou podnoží
6 cluster workstations in option B2B

Samostatné pracoviště
Single workstation

Dvoupracoviště B2B
B2B workstation

Pracoviště v uspořádání do 120°   
120° optioned workstation

Jednací a konferenční stoly
Meeting and conference tables

Barové stoly s různou výškou
Bar height tables with various heights
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Typ/Type ELY WOOME
WOOME - spojení dřeva a kovu. Elegantní noha z masivního jasanového dřeva zasazená do kovového pláště posouvá design podnoží  
ELY zase o něco výš.

WOOME - wood and metal joining. The elegant leg made of solid ash wood, embedded in a metal casing, moves the ELY base design  
even a bit higher.

Samostatné pracoviště
Single workstation

Dvoupracoviště B2B
B2B workstation

Pracoviště v uspořádání do 120°   
120° optioned workstation

Jednací a konferenční stoly
Meeting and conference tables

Barové stoly s různou výškou
Bar height tables with various heights

6místné pracoviště, pracovní stoly se sdílenou podnoží
6 cluster workstations in option B2B



CRE8 PUZZLE

Typ/Type ELY WOOD
Masivní podnoží z jasanového dřeva, nejvyšší designová řada stolů Puzzle. To je ELY WOOD. 
Solid wood ash base, the highest design range of Puzzle tables. This is ELY WOOD.

6místné pracoviště, pracovní stoly se sdílenou podnoží
6 cluster workstations in option B2B

Samostatné pracoviště
Single workstation

Dvoupracoviště B2B
B2B workstation

Pracoviště v uspořádání do 120°   
120° optioned workstation

Jednací a konferenční stoly
Meeting and conference tables

Barové stoly s různou výškou
Bar height tables with various heights
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Studie ukazují, že pohyb z jedné pozice do druhé je prospěšný pro naše zdraví - lidé, kteří se pohybují 
častěji, se cítí lépe. A lidé, kteří se cítí lépe, pracují lépe. Výškově stavitelné pracovní stoly cre8 
SitStand umožňují hladký přechod mezi sezením a stáním. Uživatelé mohou jednoduše střídat  
pozici těla k nalezení správné rovnováhy mezi sezením a stáním po celý den.

SitStand

Research shows that moving from one posture to another is beneficial to our health—people who 
move more, feel better. And people who feel better, work better. The cre8 SitStand Desk enables 
a smooth transition between sitting and standing. Users can vary their posture to find the right 
balance between sitting and standing throughout the day.

typ Single / type Single

typ Dual / type Dual

Rozsah 71 - 121 cm.
Range 71 - 121 cm.

Rozsah 59 - 125 cm.
Range 59 - 125 cm.
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Typ/Type SitStand

Ideálně vybavené pracoviště SitStand stolu s rameny pro monitor či laptop
Ideally equipped SitStand desk with monitor and laptop arms

Výškově stavitelné stoly cre8 PUZZLE SitStand nabízíme ve dvou provedeních Single a Dual - se standardním nebo rozšířeným  
rozsahem pohybu.

The cre8 PUZZLE SitStand is adjustable in two versions - Single and Dual - with standard or extended range of motion.

SEĎTE, STŮJTE, HÝBEJTE SE, OPAKUJTE TO
Průměrný pracovník tráví tři až osm hodin denně u stolu, přičemž mnoho z nás tráví více času sezením než spánkem. Studie ukazují vazby mezi sedavým 
životním stylem a zvýšeným rizikem cukrovky, obezity, srdečních onemocnění a některých druhů rakoviny.

SIT, STAND, MOVE, REPEAT
The average worker spends between three and eight hours a day at a desk, with many of us spending more time sitting than sleeping. Research shows  
links between sedentary lifestyles and an increased risk of diabetes, obesity, heart disease and some kinds of cancer.





info@cre8.cz
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