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systemy mebli biurowych

to, co nas odróżnia,  
to podstawa
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5

Praca  

w zespole
Połączone stanowiska pracy  
nie muszą kojarzyć się  
z hałasem i brakiem intymności. 
boX zapewnia komfort  
i sprzyja koncentracji  
dzięki zastosowaniu paneli 
działowych, które osłaniają 
obszar biurka.  
Powierzchnia tapicerowana 
panelu umożliwia przypinanie 
notatek. Dostawiane kontenery 
stacjonarne powiększają 
przestrzeń roboczą blatu, 
zapewniając wystarczająco 
dużo miejsca na ustawienie 
dodatkowych elementów np. 
drukarkę. ergonomiczne wycięcie 
blatu biurka zapewnia wygodę 
pracy przy komputerze. 
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wielofunkcyjne 

stanowisko menedżerskie
Nowoczesne stanowisko menedżerskie  
to przestrzeń, która stwarza idealne warunki  
do pracy indywidualnej, jak i spotkań.  
w tym celu wykorzystano dostawkę kształtną 
zwiększająca przestrzeń biurka oraz elegancką 
dostawkę na okrągłej podstawie lakierowanej  
w kolorze aluminium, pełniącą rolę stolika,  
przy którym można aranżować spotkania.  
elementy uzupełniające zestaw: mobilna szafka  
z żaluzją, pomocnik oraz podręczne szafy doskonale 
służą przechowywaniu dokumentów i rzeczy 
osobistych. w ten sposób powstaje gabinet,  
któremu nic nie brakuje.



9

sala konferencyjna  
– przestrzeń do negocjacji 

spotkania stanowią niepowtarzalną szansę  
na wymianę poglądów i tworzenie nowych 
koncepcji i planów. Dlatego też niezwykle istotnym 
czynnikiem jest taka aranżacja sal konferencyjnych, 
która sprzyja kreatywnej pracy w większym gronie. 

Najważniejsza staje się przestronność,  
którą zapewnia lekkość systemu konferencyjnego.  
Dzięki dostawkom można tworzyć zestawy  
o dowolnej wielkości, nogi zakończone stopką 
umożliwiają perfekcyjne wypoziomowanie stołów, 
przelotki na kable to wygodne rozwiązanie  
podczas pracy z laptopami.
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Nieograniczone  
możliwości 

biurka na nogach płytowych to sprawdzona,  
a jednocześnie wysoce funkcjonalna propozycja dla 
przestrzeni biurowej. blaty w różnych rozmiarach 
i kształtach pozwalają na dowolną, dostosowaną 
do specyfiki firmy aranżację miejsc pracy. Dzięki 
cube  można tworzyć zróżnicowane układy biurek, 
zestawiane frontami do siebie, w ustawieniu 

szeregowym lub typu call center. Praktyczne, 
regulowane stopki zabezpieczają nogi biurek 
w trakcie ustawiania. wielofunkcyjne dostawki, 
szafy i kontenery usprawniają pracę i stwarzają 
nieograniczone możliwości komponowania 
przestrzeni zarówno większych,  
jak i mniejszych biur. 
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Nowoczesna podstawa
cechą wyróżniającą system KAN  
jest nowoczesna podstawa oparta  
na nodze w kształcie litery l.  
rozwiązanie tego typu sprawia,  
że biurka stają się lekkie w swojej formie, 
dzięki czemu cała przestrzeń aranżacji  
zyskuje na przejrzystości.  
Kanały w nogach zakryte listwami 
umożliwiają praktyczne odprowadzenie 
kabli. montowane do stelażu biurek koszyki 
pozwalają na umieszczenie komputera pod 
blatem biurka.  
Dostawiane do blatów biurek komody 
zapewniają szybki dostęp  
do przechowywanych dokumentów. 
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b
iu

rk
a B01 C01 K01

80 x 80 x 74 
120 x 80 x 74
140 x 80 x 74
160 x 80 x 74
180 x 80 x 74

180 x 90 x 74
200 x 100 x 74

B04 C04 K04

100 x 60 x 74
120 x 60 x 74

B05 C05 K05 B06 C06 K06

80 x 80/60 x 74
100 x 80/60 x 74

160/80 x 104/60 x 74
180/80 x 104/60 x 74
160/80 x 120/60 x 74
180/80 x 120/60 x 74

B02 C02 K02

140/60 x 140/60 x 74
160/60 x 160/60 x 74

B03 C03 K03

d
o

st
aw

ki D01

80 x 74

D02 D03

80 x 80 x 74 160 x 80 x 74

D04

D05 D06

80 x 120 x 74

80 x 137 x 74 80 x 100 x 74

D07

80 x 80 x 74

B C K

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) podane są w centymetrach.

biurko proste biurko kompaktowe biurko kompaktowe stół konferencyjny

dostawka dostawka

stolik dostawka

dostawka dostawka dostawka

in
n

e JPE JPP JPM

80 x 1,8 x 50
120 x 1,8 x 50
140 x 1,8 x 50
160 x 1,8 x 50
180 x 1,8 x 50

60 x 38
100 x 38
120 x 38
140 x 38
160 x 38

40 x 0,6 x 127
40 x 0,6 x 184

panel biurka blenda (płyta)

JDS

blenda (metal) drzwi szklane

60 x 38
100 x 38
120 x 38
140 x 38
160 x 38

JDR

40 x 2 x 127
40 x 2 x 184

drzwi szklane w ramie alu

stolik

JKP

25 x 50 x 60

kosz na Pc

dostawka




