o ffi ce so l uti o ns

Biurka / Desks

BM025

1370/1000/758

BM026

1370/1000/758

BM047

1600/1000/758

BM048

1600/1000/758

BM071

1160/700/758

BM073

1370/700/758

BM076

1600/700/758

BM01
kanał kablowy/cable duct

S83SI

zawiesie na komputer

CPU holder

S82SI

prowadzenie kabli
cable rack

VIK Konstrukcja biurka pozwala na poprowadzenie okablowania

w poziomie za pomocą ukrytych pod blatem uchwytów oraz w pionie
z użyciem specjalnego kanału kablowego w kolumnie nogi. Dzięki temu
stanowisko pracy wygląda wyjątkowo estetycznie i jest łatwiejsze do
zaaranżowania.
A contemporary range based on a C frame providing a vertical
cable management. Special grips installed under the desk top allow to
organize the cables horizontally. VIK brings aesthetics and practicality to
the modern office environment.
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Wysoka jakość wykonania, z zastosowaniem okuć dobrej jakości oraz bezpieczna, stabilna
konstrukcja mebli są potwierdzone 2-letnią gwarancją producenta.
High quality performance with the use of best quality fittings and solid construction are assured.
The producer provides a 2 years guaranty.

3

ART to biurka na nodze metalowej doskonale nadające się do
aranżowania biur o różnych powierzchniach. Szeroka gama blatów i ich
modułowość pozwala na tworzenie układów wielostanowiskowych,
a także mniejszych lub większych sal konferencyjnych.
Desks on a metal leg perfectly suitable for arranging the offices
of various sizes. A wide range of tops and their modularity allows you
to create multi-stations as well as large and small meeting rooms.

Biurka / Desks

BG071

1160/700/758

BG073

1370/700/758

BG025

1370/1000/758
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BG047

1600/1000/758

BG076

1600/700/758

BG026

1370/1000/758

BG048

1600/1000/758

Stoły / Tables

BG123

1370/1400/758

BG143

BG124

BG144

2740/1400/758

1600/1400/758

3200/1400/758

Dbamy o to aby końcowy efekt, jakim jest nasz wyrób
był funkcjonalny, odznaczał się wysoką jakością oraz
był bezpieczny dla użytkownika.
We care about eventual result by producing the
furniture that is functional, qualitative and safe
for the users.

BG113

1370/1400/758

BG114

1600/1400/758

Podzespoły które stosujemy w naszych wyrobach pochodzą
od renomowanych producentów krajowych jak i zagranicznych .
The components used in our products derive from the reputable
manufactures, both local and foreign.
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Panele / Panels

RH090

RH130

900/350

1300/350

BG011

1160/1400/758

BG013

1370/1400/758

BG014

1600/1400/758

BG021

1160/1400/758

BG023

1370/1400/758

BG024

1600/1400/758

Różnorodność wymiarów i kształtów blatów pozwala
na swobodną aranżację zarówno małych, jak i dużych
pomieszczeń biurowych.
BG041

2320/1400/758
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BG043

2740/1400/758

A wide selection of shapes and dimensions make this range
suitable for small as for spacious rooms.

BG044

3200/1400/758

BG061

3480/1400/758

Układy wielostanowiskowe / Sets of desks

BG063

4110/1400/758

BG064

4800/1400/758
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Użyte do produkcji materiały pochodzą od uznanych dostawców oraz
posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty zgodne z europejskimi normami.
The materials used for production come from respected suppliers and are certified
in accordance with the European standards.

Biurka / Desks

BH071

1160/700/758

BH025

1370/1000/758
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BH073

1370/700/758

BH026

1370/1000/758

BH076

1600/700/758

BH047

1600/1000/758

BH048

1600/1000/758

EKO Biurka o konstrukcji płytowej, składające się ze

stabilnej podstawy oraz grubego blatu zabezpieczonego
obrzeżem PVC 2mm, które dają gwarancję wieloletniej
trwałości.
The panel-ended desks with a thick desk top
protected by a 2mm PVC edge assure lifelong endurance.
A wide selection of shapes and dimensions make this
range suitable for small as well as for spacious rooms.

C01SI

610/400/85

S73SI

220/470/148

AK3SI

rzepy/holders

S81SI

prowadzenie kabli
cable duct
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ECHO Zestaw mebli gabinetowych o klasycznej formie, w gustownym dekorze orzecha nizinnego, pozwala na
zaprojektowanie ekskluzywnego biura. Charakterystyczny element dystansu aluminiowego, pojawiający się w biurku,
wzmacnia efekt świeżości i lekkości całego kompletu.

This classic executive range with a unique decor of walnut brings an elegant style to your office. The aluminium
spacers add freshness and visual lightness .

Elementy systemu / System elements

EC61

EC18

1600/700/758

1800/800/758

EC73
1370/700/758

EC13

434/525/590

EC20

EC70

2000/1000/758

EC51

802/385/1833

EC90

900/550/758

700/700/550

EC52

802/385/1833

EC31

802/385/1129

EC54

802/385/1833

EC34

802/385/1129

EC02

1604/385

EC76

1600/700/758

EC55

802/385/1833

EC35

802/385/1129

EC03

2406/385

11

LADY RECEPCYJNE

Rozwiązania dla najważniejszego, reprezentacyjnego miejsca w biurze, które pomagają tworzyć pozytywne wrażenie podczas
pierwszego kontaktu klienta z firmą. Estetyka, funkcjonalność oraz doskonała harmonia miejsca pracy, wzmocniona w zestawieniu
z linią mebli pracowniczych.

Recepcje / Recepcion desk

LH70BG

800/300/352
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LH72BG

1200/300/352

LH76BG

1600/300/352

LH90BG

352H/R90

The first contact point for visitors. A well organized reception desk will help to create the right first impression on your guests.
In connection with the line of operative furniture it introduces a perfect harmony at work.

LH70B

800/700/758

LH72B

1200/700/758

LH76B

1600/700/758

LH90B

758/R900
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garderoba/wardrobe

Szafy i regały / Storages and cupboards

H52

802/385/1833

H05

802/802/1833

H11

802/385/777

H62

602/385/1833

H65

602/385/1833

H12

802/385/777

H51

802/385/1833

H62D

596/1754

H11D

796/699

H61

802/385/2185

H31

802/385/1129

H10

602/385/777

H54

802/385/1833

H34

802/385/1129

H10D

596/699

H55

802/385/1833

H35

802/385/1129

HS23

796/1050

H51D

796/1754

H31D

796/1050

HS300

796/1050

Kontenery / Pedestals

S86SI

wieszak/hanger
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KH26

428/495/730

KH23

428/495/730

KH13

435/525/590

CH11

256/470

CH01

372/560

ELEMENTY WSPÓLNE Szeroka gama szaf, przystawek, kontenerów oraz innych elementów

dodatkowych, daje nieograniczone możliwości organizacji przestrzeni biurowej. Dla łatwego poziomowania szaf zastosowano
regulację poziomu od wewnątrz mebla. Specjalny system wpinania półek wyklucza ryzyko ich wypadnięcia oraz zwiększa stabilność
całej szafy. Konstrukcja kontenerów bazuje na szufladach płytowych z prowadnicami metalowymi, rolkowymi. Centralny zamek
kontenera ze składanym kluczem zabezpiecza przed uderzeniem i przypadkowym uszkodzeniem.
A wide range of additional elements including extensions, cupboards, and containers gives unlimited possibilities to
organize an office space. In order to simplify the leveling of cupboards, horizontal adjustments were implemented insite a
cupboard. A special blocking system of shelves protects them from falling out and assures very good stability of cupboards.
A special system to stick in shelves provides not only stability of the cupboards but also protects from falling out. The construction
of the container consists of board drawers located on metal rails and a central locking system with a sectional key.

Stoły / Tables

PH62

fi 630/650

Blaty / Tops

PH64

630/630/650

PH53

1370/700/758

PH55

1800/900/758

PSC06

1600/750/725

TH15

1370/700

TH14

1600/700

TH12

700/700

Przystawki / Extensions

TH11

500/900

TH09

500/700

TH10

500/500

PH77

700/700

PH70

400/700/758

PH75

500/1400/758

NH41

fi 40/730

Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kolorystyce i wzornictwie prezentowanych wyrobów.Colours of shown materials may differ from
the real ones. The producer reserves a right to introduce changes of colours and patterns of the presented products.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w prezentowanych wyrobach I ich oznaczeniach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Katalog w rozumieniu prawa nie stanowi oferty i jest publikowany jedynie w
celach informacyjnych. Zamówienia można składać wyłącznie w opraciu o aktualne cenniki dostępne u autoryzowanych dystrybutorów.
The manufacturer reserves the right to introduce alterations to the products and their marking without changing the general design. The present catalogue does not constitute a legally binding offer and is published solely for
information purposes. Orders may be placed only on the basis of the current price lists, available at authorized distributors.
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