Primo Space
Rozwiązania dla managerów
Managerial furniture

®

Primo Space to system mebli gabinetowych, stworzony pod kątem
wysokich, indywidualnych wymagań współczesnych menedżerów.
Jest kolekcją, którą cechuje najwyższa jakość oraz inteligentne,
ergonomiczne rozwiązania funkcjonalne. Primo Space umożliwia
tworzenie gabinetów i miejsc spotkań zarówno w profesjonalnych
biurach, jak i we wnętrzach domowych. Ten wyjątkowo wszechstronny system wyróżnia szlachetność zastosowanych materiałów
oraz harmonia i elegancja design. Meble Primo Space to wysoka
klasa w cenie dostosowanej do warunków rynkowych.

Primo Space is a executive office furniture system created to
meet the high individual demands o contemporary managers.
It is a collection characterised by highest quality and intelligent, ergonomic functional solutions. Primo Space can be
used to create executive offices both in professional office
accommodation and in SOHO environments. This exeptionally
versatile system is set apart by the superb quality of the materials used and the harmonious, elegant design. Primo Space is
high-class furniture at a price adequate to market conditions.

Razem podejmujemy decyzję

Decision-making together

Współczesny menedżer większość czasu spędza na spotkaniach.
Meble Primo Space umożliwiają taką aranżację gabinetu, aby stał
się on wygodnym miejscem zarówno do indywidualnej pracy, jak
i efektywnych spotkań. Zaawansowane rozwiązania techniczne
pozwalają szybko przeorganizować przestrzeń gabinetu, aby
mógł pełnić różne funkcje. Nowoczesne wzornictwo dodaje mu
specyficznego wyrazu. W takim wnętrzu panują idealne warunki
do podejmowania właściwych decyzji.

Today’s manager spends the majority of his or her time in
meetings. Primo Space furniture enables you to arrange your
office so as to provide a comfortable setting both for individual
work and effective meetings. The advanced technical solutions
it employs ensure that the office space can be swiftly reorganised to play a range of roles. The modern design lends it
a unique expression. In interiors like these you can be assured
of the ideal conditions in which to take optimum decisions.
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Szafa z drzwiami żaluzjowymi 3 OH
zapewnia szybki dostęp do potrzebnych
dokumentów, podczas gdy szafka wisząca
Combi pozwala powiększyć przestrzeń
roboczą. Kolor: BG beech grey.

The 3 OH tambour cabinet provides
immediate access to necessary documents, while the Combi wall cabinet
increases available working space.
Colour: BG beech grey.

Mobilny Caddy stanowi ergonomiczne
narzędzie do prowadzenia prezentacji
multimedialnych. Szafy z drzwiami
uchylnymi 2 OH to nie tylko wysoce
funkcjonalne meble, ale także estetyczne,
tworzące klimat dodatki. Stół 140×140 cm
może pełnić rolę stołu konferencyjnego.

The mobile Caddy is an ergonomic tool
for multimedia presentations. The 2 OH
hinged cabinets are not only highly
functional items of furniture but also
attractive accessories that lend your
office atmosphere. The table 140 × 140 cm
can be used as a conference table.

Podkreśl swój styl

Define your style

Miejsce pracy to nie zawsze nowoczesny biurowiec, to także
komfortowy gabinet we własnym domu. Tutaj odpowiedni styl
i indywidualny charakter mają pierwszorzędne znaczenie. Primo
Space pozwala je wyrazić, równocześnie spełniając najwyższe
wymogi stawiane profesjonalnemu miejscu pracy. Meble w bogatej palecie wykończeń i harmonijnym wzornictwie idealnie wpisują
się w dowolne wnętrze, stanowiąc jego ozdobę.

The workplace is not always a high-tech office block. It can
also be a cosy study in the comfort of your own home. In such
environments style and individual character are of prime
importance. Primo Space e nables you to express this while
also meeting the highest demands made on a professional
workplace. This range of furniture, with its broad array of
finishes and harmonious design, will provide the perfect
enhancement to any interior.
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Szafka Combi idealnie komponuje się
z wypoczynkową częścią gabinetu. Elementy ozdobne podkreślą indywidualny
styl. Dokumenty lub potrzebne rzeczy
można przechowywać w części zamkniętej. Kolor: LN beech natur.

The Combi cabinet blends in ideally
with the recreational corner of your
office. The ornamental elements of the
finish will create that individual style.
D ocuments and other necessary items
can be stored in the lockable section.
Colour: LN beech natur.
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Tylko kompetentne odpowiedzi

Only competent answers

Każdy gabinet ma swoją specyfikę. Coraz częściej staje się
wszechstronnym miejscem pracy, w którym organizowane są spotkania lub prezentacje w większym gronie. Primo Space dostarcza
rozwiązań, aby w pełni sprostać tym wymaganiom. W ten sposób
gabinet może kompetentnie pełnić różnorodne funkcje poszczególnych części biura. Harmonijny, czysty design uszlachetnia
wnętrze.

Every executive office is unique. Increasingly, such offices are
becoming versatile working environments where meetings or
larger presentations are held. Primo Space offers the solutions
to meet these demands in full. This ensures that the executive
office can successfully fulfil the varied functions of different
parts of an office. Its harmonious, clean design will ennoble
any interior.
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Biurko gabinetowe 220×100 cm, side
board oraz zestaw szaf 2 OH pozwalają
na optymalną organizację miejsca pracy.
Kolory: LV beech havana, MP platinum.

The executive desk 220 × 100 cm, side
board and set of 2 OH cabinets ensure
optimum organisation of the workplace.
Colours: LV beech havana, MP platinum.

Biurk gabinetowe 200×80 cm. Szafy 4 OH
z drzwiami szklanymi, uchylnymi;
regał 4 OH. Kontener stacjonarny 72/80;
side board z wysoką szybą, 3 szuflady.
Kolor: LV beech havana.

The executive desk 200 × 80 cm, set of
two hinged glass door cabinets and
open-shelf cabinet, 4 OH, fixed pedestal
72/80 and a 3-drawer side board.
Colour: LV beech havana.
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Dobra komunikacja
podstawą sukcesu

Good communication
is the root of success

Sale konferencyjne oraz miejsca spotkań pełnią obecnie istotną
rolę zarówno pod względem komunikacji, jak i reprezentacji.
To miejsca, w których ścierają się opinie, tworzone są koncepcje,
zapadają ważne decyzje. W ten sposób stają się one cichymi
świadkami istotnych dla firmy wydarzeń. Dzięki estetycznemu
wzornictwu Primo Space można tworzyć przestrzenie będące
wyrazem tożsamości firmy. Po prostu optymalne miejsca
do rozmów.

Conference and meeting rooms are vital in today’s office
in terms of both communication and representation. These
are the places where opinions are exchanged, conceptions
born and important decisions taken. This makes them silent
witnesses to key events in the company’s life. Thanks to its
attractive design, Primo Space creates spaces that express the
company’s identity. Simply the best places to talk.
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Regał ze szklanymi plecami stanowi nie
tylko element organizacji przestrzeni,
ale również tworzy atmosferę będąc jej
elementem ozdobnym. Stół konferencyjny
320×120 cm oraz zestaw szaf z drzwiami
przesuwnymi i uchylnymi.
Kolor: AE maple, MP platinum.

The glass-backed open cabinet is not
only a component in the organisation of
the office space but also a contributory
factor in the creation of atmosphere. A
conference table 320 × 120 cm and a set of
sliding door and hinged door cabinets.
Colour: AE maple, MP platinum.

Stół 140×140 cm, szafka wisząca z częścią
otwartą i drzwiczkami uchylnymi, stolik
ze szklanym blatem, regał ze szklanymi
plecami. Nowoczesne miejsce spotkań,
idealne w ograniczonej przestrzeni.
Kolor: BG beech grey, ST satinato white.

The table 140 × 140 cm, Combi wall cabinet with open section and hinged door,
glass-topped table, glass-backed open
cabinet. A modern meeting place, ideal
in small spaces. Colour: BG beech grey,
ST satinato white.
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Zawsze dobre rozwiązanie

Always a good solution

System Primo Space stwarza szerokie możliwości komponowania
wnętrz, tak aby osiągnięte rozwiązanie było optymalne ergonomicznie i estetycznie.

Primo Space system creates a broad spectrum of possibilities to compose an interior of optimum ergonomics and
attractiveness.

Przegląd oferty

Offer overview

Biurka

Desks

Blaty biurek występują w wielu rozmiarach oraz trzech rodzajach kształtów: prostokątnym, trapezowym i w kształcie litery „L”, dzięki czemu umożliwiają komponowanie
dowolnych konfiguracji. Wykonane z płyty wiórowej fornirowanej lub dwustronnie
laminowanej klasy E1. Nogi o przekroju prostokątnym 30 ×70 mm malowane proszkowo
w kolorze aluminium. Pomiędzy blatem, a metalową konstrukcją stołu znajduje się
10 mm dystans uzyskany dzięki chromowanemu detalowi. Biurko gabinetowe, prostokątne, zintegrowane z kontenerem, prawe lub lewe, o głębokości 100 cm. Kontener
posiada szuflady z blokadą wysuwu oraz może być wykonany w innym kolorze oraz
wykończeniu niż blat biurka.

Table tops available in a range of sizes and three basic shapes: rectangular,
trapezoid and L-shaped, for endless freedom in configuration. Made of veneered
or double side laminated (class E1) chipboard. Rectangular legs 30×70 mm
p owder-coated in alu colour. The 10 mm space between table top and metal frame
of the table is created by a chrome-plated decorative insert. Rectangular executive
desk, right or left fixed pedestal, depth 100 cm. Pedestals have drawers with a pullout block, central lock and can be finished in a different colour combination and
material from the desk’s top.
Biurka gabinetowe › Executive desks

Biurka › Desks
160

180

200/240

200

220/260

100

80

2 szuflady
2 drawers

100

100

60

3 szuflady
3 drawers

100

100

100

80

80

Elementy dodatkowe › Additional elements
pionowy kanał kablowy › vertical cable conduit

wieszak na komputer › CPU shelf

półka na drukarkę › printer shelf

Dostawki

Desk Extensions

Stoły konferencyjne

Conference tables

Dostawki powiększają obszar roboczy biurka i dają możliwość lepszego zorganizowania
przestrzeni wokół biurka. Dostawki dostępne są dla trzech typów biurek: prostokątnych
o szerokości 80 i 100 cm oraz biurek w kształcie litery „L”.

Stoły konferencyjne umożliwiają aranżację zróżnicowanych pod względem wielkości
miejsc spotkań. Wykonane są z płyty wiórowej fornirowanej lub dwustronnie laminowanej klasy E1. Nogi malowane proszkowo w kolorze aluminium. Pomiędzy blatem,
a metalową konstrukcją stołu znajduje się 10 mm dystans uzyskany dzięki chromowanemu detalowi. Stoły konferencyjne 140×80 cm można zestawiać przy pomocy
dodatkowych łączników.
Dostawki
Desk Extensions

Stoły konferencyjne › Conference tables

panel dolny › modesty panel

Additional desks extend work area and organize the space around it. Desk extensions are available for three desk types: rectangular desks with 80 cm and 100 cm
depth and for L-shaped desks.

Conference tables suitable for use in meeting venues of various sizes. They are
made of veneered or double side laminated (class E1) chipboard. Legs powder‑
coated in alu colour. The 10 mm space between table top and metal frame of the
table is created by a chrome-plated decorative insert. 140×80 cm conference tables
can be joined using linking units.

Łączniki › Additional elements

Elementy dodatkowe

Pinboardy montowane bezpośrednio na ścianie nad szafami 2 OH, 3 OH, 4 OH. Szerokością odpowiadają rozmiarom szaf. Wykonane z płyty wiórowej, połączonej z miękką
płytą pilśniową, pokrytą materiałem do mocowania przypinek.
Półki
Półka płytowa fornirowana lub dwustronnie laminowana klasy E1. Maksymalne obciążenie półki 30 kg. Półka ze szkła satynowanego. Maksymalne obciążenie półki 15 kg. Półka
ze szkła satynowanego nad szafę. Maksymalne obciążenie półki 20 kg.

Accessories

Pinboards directly attached to the wall above 2 OH, 3 OH, 4 OH cabinets. Widths
c orresponding to cabinet sizes. Made of chipboard plus soft fibreboard and covered
in fabric to attach drawing pins.
Shelves
Made of veneered or double side laminated (class E1 ) chipboard – maximum
load 30 kg. Wall-mounted satin glass shelf – maximum load 15 kg. Satin glass shelf
above a cabinet – maximum load 20 kg.
Półki › Shelves

Pinboardy nad szafę
Pinboards

80×71,5
80×107,5
80×146,5

80×74,5
80×113,5

80×74,5

Meble uzupełniające

Caddy – mobilna, wielofunkcyjna szafka wykonana z 18 mm płyty wiórowej fornirowanej
lub dwustronnie laminowanej klasy E1. Drzwi – żaluzja pionowa, zamykana na zamek.
Wymiary: szerokość 48 cm, głębokość 48 cm, wysokość 103 cm.
Media Caddy — wykonany w całości z hartowanego szkła satynowanego, wszechstronny, mobilny mebel do obsługi urządzeń multimedilanych. Mebel łączy estetykę
wykonania z wysoką funkcjonalnością. Można go zastosować zarówno w trakcie
spotkań jak i przy biurku. Wymiary: szerokość 48 cm, głębokość 54,5 cm, wysokość
113 cm. Maksymalne obciążenie blatu 20 kg.

wisząca
wall shelf

półka szklana nad szafkę
glass shelf above cabinet

płytowa / chipboard 160×30
szklana / glass 160×20

80×30

Auxliary furniture

Caddy – a mobile, handy piece of furniture made of 18 mm veneered or double side
laminated (class E1) chipboard. It has lockable, vertical tambour shutter.
Dimensions: width 48 cm, depth 48 cm, height 103 cm.
Media Caddy – made entirely of reinforced satin glass, a versatile mobile unit for
use with multimedia equipment. It is at once attractive and highly functional.
It can be used both in meetings and at the desk side. Dimensions: width 48 cm,
depth 54.5 cm, height 113 cm. Maximum load 20 kg.

Caddy

Media Caddy

Stoliki

Stolik na pojedynczej nodze ze szklanym satynowanym blatem o grubości 12 mm,
średnicy 80 lub 100 cm. Stolik na pojedynczej nodze z blatem wykonanym z płyty fornirowanej lub dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm, średnicy 80 i 100 cm. Stolik
kwadratowy 80×80 cm, o wysokości 72 cm lub 55 cm z blatem płytowym fornirowanym
lub dwustronnie laminowanym.

Tables

Table on single leg with 12 mm thick satin glass top, 80 cm or 100 cm diameter.
Table on single leg with 25 mm thick top made of veneered or double side laminated
chipboard, 80 cm and 100 cm diameter. Square table 80 × 80 cm, 72 cm or 55 cm high
with veneered or double side laminated top.

Fornirowane / laminowane
Veneered / laminated
80×80

80×80

wysokość 55
height 55

wysokość 72
height 72

Szklane
Glass
80, 100

Kontenery

Kontenery dostępne są w wersji mobilnej i stacjonarnej. Wykonane z 18 mm płyty wiórowej fornirowanej lub dwustronnie laminowanej klasy E1. Blat kontenera wykonany
z 12 mm płyty. Posiadają pełny lub niepełny wysuw szuflad. Kontenery z pełnym wysuwem mają zamontowaną przeciwwagę. Kontenery stacjonarne posiadają metalowe
stelaże ze stopkami do poziomowania.

wysokość 72
height 72

wysokość 72
height 72

Pedestals

Pedestals are available as mobile or fixed. They are made of 18 mm veneered or
double side laminated chipboard, class E1. The top made of 12 mm chipboard.
Drawers may be fully or partly extendable. Units with fully extendable drawers
are fitted with a counterweight. Fixed pedestals are mounted on a metal frame
with levelling feet.

Kontenery mobilne (wys.×szer.: 59,5×43)
Mobile pedestals (height×width: 59.5 × 43)

4+1

80, 100

Kontenery stacjonarne (wys.×szer.: 72×43)
Fixed pedestals (height×width: 72 × 43)

D 60

D 80

—

—

D 60

D 80

—

—

3+1

2+1

Szafy

Dostępne w kilku typach: szafy z drzwiami płytowymi uchylnymi, szklanymi uchylnymi,
przesuwnymi szklanymi, żaluzjowymi, regały o szerokości 80 cm, regał z plecami
szklanymi, szafy z szufladami na teczki wiszące, szafka Combi, szafka wisząca Combi,
side board. Głębokość szaf: 44,5 cm, z wyjątkiem szafki wiszącej Combi: 42 cm i szafki
side board: 50 cm. Side board posiadają szklane ekrany do wys. 2 OH lub 3 OH. Szafy
z drzwiami przesuwnymi, żaluzjowymi oraz regał z plecami szklanymi wykonane są
z płyty wiórowej klasy E1, grubości 25 mm (korpus), 12 mm (plecy), 18 mm (półki).
Pozostałe szafy wykonane są z płyty wiórowej, grubości 18 mm (korpus, plecy i front),
12 mm (blat górny). Drzwi szaf szklanych wykonane są ze szkła satynowanego. Żaluzje
wykonane są z PCV. Wszystkie typy szaf posiadają stelaż metalowy ze stopkami do
poziomowania. Szafy z szufladami na teczki wiszące posiadają przeciwwagę. W szafach
z drzwiami płytowymi uchylnymi, można dodatkowo zamontować ramę na teczki
wiszące.

Cabinets

Available in several versions: cabinets with hinged door, hinged glass door, sliding
glass door, tambour cabinets, 80 or 160 cm open cabinets, open cabinet backed with
satin glass, filing cabinets, the Combi cabinet, the Combi wall cabinet and the mobile
side board. The cabinets’ depth is 44.5 cm. The Combi wall cabinet’s depth is 42 cm.
Side board’s depth is 50 cm. Side boards are equipped with glass screens up to 2 OH
or 3 OH. Sliding door, tambour and open shelf cabinets with glass back are made of
class E1 fine chipboard. Chipboard thickness: 25 mm (carcass), 12 mm (back), 18 mm
(shelves). Other cabinets are made of 18 mm chipboard (carcass, backs and fronts),
12 mm (cover). The door of the glass cabinets are made of satin glass. The tambour
door are made of PVC. All types of cabinets have metal frames supporting the body of
the cabinet with levelling elements. The units with hanging file frames are fitted with
counterweights ensuring that they do not topple over when drawers are open. Cabinets
with hinged door can be fitted with hanging file frames as an optional extra.
Side board (szer. 140 cm)
Mobile side boards (width 140 cm)

Szafy › Cabinets
80

80

80

160

160

80

160

3 szuflady › 3 drawers

1,5 OH (72)

2 OH (81,5)

3 OH (114,5)

2 szuflady › 2 drawers

4 OH (153,5)

5 OH (189,5)

Szafki Combi (szer. 160 cm) › Combi Cabinet (width 160 cm)
Szafa ubraniowa › Wardrobe
80

stojąca › free-standing

wisząca › hanging

wysokość
height
55 cm

wysokość
height
38,5 cm

6 OH (228,5)

Szafa ubraniowa › Wardrobe
80
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Primo Space
Meble pracownicze
Workstation furniture

®

Sukces współczesnej firmy opiera się na doskonałym współgraniu
najdrobniejszych aspektów jej funkcjonowania. Dobrze zaprojektowane biuro stanowi element kluczowy. Idealne wykorzystanie
i uporządkowanie przestrzeni pomaga stworzyć miejsce inspirujące do efektywnego działania.
Primo Space pozwala na kompletną i spójną aranżację nie tylko
gabinetów menedżerskich, ale także wymagających stanowisk
pracowniczych. To system elegancki i młody duchem, komfortowy
i nowoczesny. Zachwycająca elastyczność oraz wielość funkcjonalnych rozwiązań sprawiają, że wszystkie meble z łatwością
dostosowują się do indywidualnych potrzeb związanych z charakterem pracy, profilem firmy czy jej identyfikacją wizualną.
Wysublimowany design Primo Space to dzieło znanego
włoskiego studia projektowego Castiglia Associati. Eleganckie
wzornictwo, materiały najwyższej jakości oraz nieograniczone
możliwości aranżacji pozwalają zapomnieć o kompromisach przy
wyposażaniu biura.

The success of every modern company is based on the excellent
integration of the finest aspects of its functional features. A well
designed office is certainly a key element here – an ideal use of
space and essential order help to create a place, which inspires
into effective actions. Primo Space provides for the comprehensive
and coherent arrangement of managers’ offices and demanding
workstations alike. The system is elegant and youthful in spirit;
comfortable and contemporary in outlook. A delightful combination of flexibility and variety of functional features makes the
furniture easily adaptable to individual requirements, depending
on the nature of your work, your company profile or its visual
identity. Primo Space’s sublime design has been created by the
well-known Italian design studio Castiglia Associati. The highest
quality material, sophisticated pattern design and unlimited possibilities of arrangement mean that you don’t have to compromise
when you start thinking about furnishing your office.
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Zapanuj nad przestrzenią

Control your space

Ustawienie wielu stanowisk pracowniczych na niewielkiej
powierzchni nie musi odbywać się kosztem wygody. Wyprofilowane biurka o ergonomicznej linii zdecydowanie ułatwiają zajęcie
optymalnej pozycji. Szersza strona blatu biurka to idealne miejsce
na umieszczenie monitora. Przestrzeń roboczą można znacznie
powiększyć dzięki dostawianym kontenerom stacjonarnym.
Panele montowane do biurek wyciszają miejsce pracy i wspomagają działanie w mniejszych zespołach. Komfort i przestrzeń
zwiększają również takie detale jak zawieszane na panelach półki
przeznaczone na wszelkie przybory.

Comfort doesn’t have to be compromised in the configuration
of many workstations in a small space. Our profiled desks with
their fine, ergonomic shape will certainly help you find the right
position. Deep shaped work surfaces offer ideal space for your
computer screen, while the work surface area can be increased
by additional, complementary units. The noise-absorbent screen
panels, fitted onto the desks, help to reduce work-related noise
while dividing space for work in small teams. The system is also
accessorized with shelves which can be attached to the panels,
providing for additional work space.
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Szafa ubraniowa
Praktyczna szafa do prze
chowywania garderoby,
niezbędna w każdym
biurze. Posiada standar
dową dla wszystkich szaf
w systemie głębokość,
dzięki czemu z łatwością
można ją wkomponować
w przestrzeń biurową.
Wymiary: szer. 80 cm,
głęb. 44,5 cm,
wys. 5 OH (189,5 cm)
lub 6 OH (228,5 cm).
Wardrobe
A must in every office.
Due to its standard
depth, it adds flexibility
and versatility into any
office environment.
Size: width 80 cm,
depth 44.5 cm,
5 OH (189.5 cm)
or 6 OH (228.5 cm).

Półka wisząca
Półka zawieszana na panel montowany
do biurka, przydatna na podręczne
przybory biurowe. Półka powiększa
przestrzeń roboczą biurka. Wykonana
z płyty fornirowanej lub dwustronnie
laminowanej, mocowania w kolorze alumi
nium. Wymiary: szer. 60 cm, głęb. 22 cm,
wys.18,6 cm.
Produkt z systemu Easy Space.

Hanging shelf
The shelf to be hung over the panel fitted
onto the desk. Suitable for office accessories, the shelf adds to the size of the
desktop, increasing the working space.
Made of veneered or double side laminated board, fixtures in alu colour. Size:
width 60 cm, depth 22 cm, height 18.6 cm.
Product from Easy Space system.
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Przestrzeń pełna pomysłów

Creative Space

Wykorzystanie biurek w kształcie trapezu daje ciekawe i efektywne rozwiązania przestrzenne. To doskonały pomysł dla firm
wymagających od pracowników błyskotliwości i kreatywności.
Kształt blatu oraz zastosowanie kwadratowych stolików pozwala
bez ograniczeń integrować stanowiska i według potrzeb powiększać przestrzeń pracowniczą. Nie brak tu również dobrych
sposobów na przechowywanie dokumentów: ustawne i eleganckie
regały sprawiają, że wszystkie segregatory są zawsze pod ręką.

The use of trapezoid desks produces an interesting and effective use of space. It’s an excellent solution for companies which
demand nothing short of brilliance and high creativity. The work
surfaces, adaptable shape and use of square tables allow for the
creation of integrated workstations and expanded work areas.
The desks are complemented by elegant, functional shelf units
so your files will always be easily accessible.
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Pionowy kanał kablowy
Łatwy w montażu, elastyczny kanał
kablowy umożliwiający estetyczne prowa
dzenie kabli. Wykonany z wysokiej jakości
polipropylenu w kolorze aluminium.

Vertical cable conduit
Easy to assemble, flexible cable conduit
to provide for aesthetically pleasing
overall look of the office. Made of high
quality polypropylene in alu colour.

Stolik kwadratowy
Samodzielny element wyposażenia
wnętrza biurowego. Przydatny również
podczas krótkich spotkań. Po zestawieniu
z biurkiem powiększa powierzchnię robo
czą blatu. Wymiary: 80×80, wys. 72 cm.

Square table
A free standing table, practical for short
meetings. It allows for an increase
of working space when combined with
the desk. Size: 80 × 80 cm, height 72 cm.
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Mobilność

Mobility

Energiczne zespoły często potrzebują szybkiego przearanżowania
wnętrza. Mobilne meble sprawiają, że zmiana ustawienia
stanowisk jest kwestią kilku minut. Ruchome szafki Caddy i szafki
side board mogą posłużyć nie tylko do wygodnego przechowywania dokumentów, ale również jako mebel do szybkich spotkań
kreatywnych. Funkcjonalny, ergonomiczny i elastyczny system to
podstawa dobrej pracy w biurze.

Dynamic teams often need quick ability to change space; mobile
furniture is the ultimate need to this requirement. Your space
can be now rearranged in a matter of minutes. Mobile Caddy
cabinets and side board units will provide convenient storage for
your documents and worktops for your urgent, creative meetings.
Functional, ergonomic and flexible system creates solid basis for
efficient office practice.
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Szuflady w szafkach side board
Mobilne i wielofunkcyjne szafki side
board to idealne meble do każdego biura.
Wyposażone są w pojemne, metalowe
szuflady z wyposażeniem organizacyj
nym. W zależności od indywidualnych
potrzeb w prosty sposób można dowolnie
zorganizować wnętrze szuflady. Wymiary
szafki side board: szer. 140 cm, gł. 50 cm,
wys. 64,5 cm, szyba ze szkła hartowa
nego satynowanego do wysokości
2 OH lub 3 OH.

Side board cabinet with drawers
Mobile, multifunctional side board
cabinets are ideal for every office.
The spacious metal drawers are equipped
with organizational dividers, which can
be easily rearranged to meet the individual needs. Size of the side board: width
140 cm depth 50 cm, height 64.5 cm; the
front made of frosted glass with a satin
finish up to 2 OH or 3 OH.

Poziomy kanał kablowy w szafkach side board
Umieszczony wewnątrz szafki poziomy kanał kablowy pozwala na estetyczne prowadze
nie okablowania od urządzenia (laptopa, lampy, rzutnika itp.) znajdującego się na szafce
do listwy z gniazdami elektrycznymi umieszczonej pod ruchomą klapką mebla.
Horizontal cable panel in the side board cabinets
When inside the cabinet, the horizontal cable panel allows for aesthetically pleasing
cable connections of the laptop, lighting or projector placed on the cabinet, with the
electric socket panel situated under the pivoting flap.

Nieograniczona wymiana myśli

Limitless exchange of ideas

Sala konferencyjna to miejsce najbardziej burzliwych i kreatywnych spotkań. Dobre zagospodarowanie tej przestrzeni sprawia,
że są to ponadto rozmowy owocne. Ustawienie biurek w kształt
litery „U” zapewnia prowadzącemu dobry dostęp do wszystkich
uczestników spotkania, pozwala na wygodne ustawienie projektora czy utrzymanie sprzyjającego generowaniu pomysłów
kontaktu między uczestnikami. Na montowanym do ściany pinboardzie można przypiąć pomocne w czasie spotkania materiały:
rysunki, prezentacje, projekty.

Create the ideal atmosphere for your conference rooms to ensure
creative and intensive discussion. A well-designed conference
space will certainly make those meetings much more effective.
With this particular design, the U-shaped arrangement of the
desks provides for excellent interaction to all participants,
convenient positioning of the projector and easy flow of ideas
between the participants. The wall mounted pinboard can be
used for a display of conference materials, such as drawings,
presentations or projects.
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Szafka wisząca Combi
Szafka montowana do ściany. Przydatna
w miejscach spotkań i salach konfe
rencyjnych jako funkcjonalny mebel
do przechowywania dokumentów oraz
sprzętu. Posiada dwoje drzwi zamykanych
na klucz oraz dwie półki otwarte.
Wymiary: szer. 160 cm, gł. 42 cm,
wys. 38,5 cm.

Hanging Combi cabinet
The cabinet is fixed to the wall. It is
suitable for the meeting and conference
rooms as functional furniture for storage
of documents or equipment. Double door
locked with a key and two open shelves.
Size: width 160 cm, depth 42 cm,
height 38.5 cm.

Pinboard nad szafę
Montowany do ściany tapicerowany panel
stanowi nie tylko estetyczny element
wykończenia wnętrz. Wykonanie panelu
umożliwia przede wszystkim przypinanie
informacji, wydruków, harmonogramów
zarówno w trakcie codziennej pracy jak
i podczas spotkań czy prezentacji.

Pinboard
Fixed on the wall, this upholstered panel
is an aesthetically pleasing finishing element of the office interior. It is suitable
for displaying information, printouts
and schedules during every day work,
at meetings and presentations.

Biuro w zasięgu ręki

Office space made easy

Cztery funkcjonalne stanowiska biurowe można stworzyć dzięki
niestandardowemu wykorzystaniu stołu konferencyjnego.
W ten sposób powstaje przestronne i wygodne miejsce pracy.
Wyposażone w kółka szafki Caddy dają pełną swobodę ruchu
zaspokajając wszystkie wymagania dynamicznego zespołu. Funkcjonalne szafy wyposażono w szuflady ze specjalną konstrukcją
na teczki – perfekcyjna, przejrzysta organizacja dokumentów staje
się standardem. Pinboard umieszczono nad szafkami – to idealne
miejsce na notatki czy dekorację.

Using the modular table system allows for 4 functional workstations to be created, providing a spacious and comfortable area
for your team. The mobile Caddy units are intended for a variety
of office uses. The multi-purpose filing cabinets are fitted with
suspended filing frames. The pinboard is mounted above the
cabinets – a perfect space for hanging notes or displays.
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Szafa z szufladami
Pojemna szafa z szufladami na teczki
wiszące. Pozwala na optymalne składo
wanie i archiwizowanie dokumentów.
Przeciwwaga zapewnia stabilność szafy
w trakcie otwierania szuflad.
Wymiary: szer. 80 cm, głęb. 44,5 cm,
wys. 2 OH (81,5 cm) lub 3 OH (114,5 cm).

Drawer cabinet
Spacious cabinet with hanging file
frames to enable best possible storage
and archiving of documents.
The cabinet is counterbalanced to ensure
stability when the drawers are open.
Size: width 80 cm, depth 44.5 cm, 2 OH
(81.5 cm) or 3 OH (114.5 cm).

Regał z plecami szklanymi
Dekoracyjny element wyposażenia
wnętrza biurowego. Regał posiada plecy
wykonane z satynowego szkła harto
wanego. Wymiary: szer. 160 cm, głęb.
44,5 cm, wys. 3 OH (114,5).

Open fronted cabinet with glass back
A decorative element of office interior.
The back of the unit is made of frosted
glass with a satin finish. Size: width
160 cm, depth 44.5 cm, 3 OH (114.5 cm).
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Dobre stanowiska
dla wszystkich

Dynamic workstations
for everyone

Wysokiej jakości, przemyślane meble zapewniają świetną użyteczność tego kilkuosobowego miejsca pracy. Mobilne kontenery
łatwo przesunąć i wygodnie ustawić pod szerokim prostokątnym
biurkiem, co pozwala na dopasowanie każdego ze stanowisk do
indywidualnych wymagań pracownika. Pinboardy tworzą ekrany,
które nie tylko wyciszają stanowiska pracy, ale również stanowią
wygodne i widoczne miejsce do przyczepiania notatek. Pojemne
szafy z łatwo przesuwającymi się żaluzjami pomieszczą wszystkie
dokumenty i mogą służyć jako praktyczny blat do oparcia się czy
położenia dokumentów podczas krótkich rozmów na stojąco.

For large or small offices, all workstations are practical and
efficient, thanks to the high quality, well-designed range.
The mobile pedestals can be easily rearranged or placed under
the desks to meet a variety of individual needs. The upholstered
screen panels are used as noise-absorbent dividers or pinboards.
Tall tambour door cabinets can provide filing units or worktops,
which can be used to lean on or lay out documents during an
impromptu conversation with a colleague.
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Półka na drukarkę
Wygodna i łatwa w montażu półka
pozwala na dobre wykorzystanie prze
strzeni wokół blatu biurka. Wykonana
z płyty fornirowanej lub dwustronnie
laminowanej. Mocowania w kolorze
aluminium. Wymiary: szerokość 60 cm,
głębokoś 35 cm.
Wieszak na komputer
Wieszak umożliwiający bezpieczne
i wygodne umieszczenie komputera
pod blatem biurka. Elementy zewnętrzne
wieszaka chromowane.

Printer shelf
Convenient and easy to assemble shelf
to allow for economic use of desktop
space. Made of veneered or double side
laminated board, fixtures in alu colour.
Size: width 60 cm, depth 35 cm.
CPU shelf
The unit allows for a safe and convenient
placement of your computer under the
desktop. The external parts are chromium plated.

Kontener mobilny z szufladą ze 100% wysuwem
Idealny dostęp do dokumentów. Posiada zamontowaną przeciwwagę.
The pedestal with 100 % pull-out
A perfect acces to documents. It is fitted with a counterb alancing element.
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Zespół szybkiego reagowania

Fast response team

Biura o niewielkiej powierzchni nie są skazane na niewygodę.
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni umożliwia zastosowanie
przemyślanych rozwiązań funkcjonalnych. Łączniki pozwalają
na zestawienie stołów w dowolny sposób, a przestrzeń między
stołami umożliwia estetyczne i wygodne ułożenie kabli laptopów.
Mobilne szafki Caddy bez trudu pomieszczą dokumenty czy rzeczy
osobiste i zawsze znajdą się tam, gdzie są akurat potrzebne.
Wygodę obsługi sprzętu multimedialnego zapewni profesjonalny
szklany Media Caddy o unikalnym, eleganckim wyglądzie.

By applying a few high-end functional ideas you stand a good
chance of using your space to your best advantage. This can be
achieved, for example, by the linking of tables in any way you
choose, while the space in between the tables is used for convenient positioning of laptop cables. The mobile Caddy cabinets will
easily contain your filing system or personal belongings and they
can be placed wherever they are needed. Your multimedia equipment will be well displayed or conveniently situated on a glass
Media Caddy – an item of unique, elegant appearance.
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Caddy
Mobilna szafka, idealna jako wyposaże
nie miejsca pracy lub jako ergonomiczne
narzędzie do prowadzenia prezentacji
multimedialnych. Żaluzja zamykana na
klucz.

Caddy
A mobile cabinet, ideal as an element of
workplace furniture or an ergonomic tool
for multimedia presentations. It is fitted
with a lockable tambour front.

Media Caddy
Wyjątkowe połączenie estetyki wykonania
z wysoką funkcjonalnością. Mobilny
mebel w całości wykonany z hartowanego
szkła satynowanego przydatny m.in.
do obsługi urządzeń multimedialnych.
Otwory w blacie górnym oraz w dolnej
części umożliwiają prowadzenie oka
blowania wewnątrz mebla. Wymiary:
szer. 48 cm, głęb. 54,5 cm, wys. 113 cm.

Media Caddy
Exceptional blend of aesthetic features
with high functionality. A mobile unit
entirely made of frosted glass with
a satin finish; invaluable for a display
of multimedia equipment. Cable access
is available at the top and bottom
of the unit. Size: width 48 cm, depth
54.5 cm, height 113 cm.
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Ergonomia
nowoczesnego miejsca pracy

Requirements
of a modern workplace

Wszystko w zasięgu ręki

Everything within reach

Praca na siedząco i stojąco

Seated and stand-up work

Najważniejsze przybory, dokumenty,
segregatory, długopisy i telefon
powinny znajdować się na biurku
w zasięgu ręki (w odległości 20–25 cm).

Essential work utensils including
documents, files, pens and telephone
should be placed on the desk within a
reach (range of 20–25 cm).

Aby zapobiec przemęczeniu mięśni
pleców oraz kręgosłupa, zaleca się
częste zmienianie pozycji z siedzącej
na stojącą.

To support your back muscles and
spine, and keep your body and
mind in motion, it is recommended
to f requently shift from sitting to
standing position.

W zasięgu wzroku

Everything in view

Praca przy komputerze

Computer work

Najlepszym miejscem ustawienia
monitora jest centrum pola widzenia.
Konieczność ciągłego obracania głowy
w kierunku monitora może prowadzić
do napięcia mięśni ramion i karku.

The best location for a computer monitor is the centre of the field of view.
The need of turning your head left or
right may lead to tension and strain of
arm, shoulder and neck muscles.

Praca przy komputerze prowadzi do
zwiększonego obciążenia oczu i mięśni
karku. Dlatego należy przestrzegać
następujących kryteriów:
A. O
 dległość monitora od oczu
Odległość monitora od oczu nie
powinna być mniejsza niż 45 cm.
B. Kierunek patrzenia
W stanach rozluźnienia człowiek
zazwyczaj kieruje wzrok w dół.
Jeśli przez dłuższy czas kierunkiem
patrzenia jest „na wprost” bądź
„w górę”, może to prowadzić do
napięcia mięśni i zmęczenia.

Computer work puts excessive strain
on your eyes and neck muscles.
Therefore the following requirements
should be met when working on the
computer:
A. Monitor to eye distance
The distance between your eyes
and the monitor should not be less
than 45 cm.
B. Visual axis
In a relaxed position we naturally
look down. If we look straight
ahead or up for a longer time, we
will undoubtedly suffer from tension, strain and fatigue.

25

cm

60˚

35˚ 15˚15˚ 35˚

60˚

> 45

cm
20˚
15˚
15˚

Przestrzeń na nogi

Leg room

Ważnym elementem prawidłowej
postawy ciała w miejscu pracy jest
wystarczająco dużo miejsca na
wygodne ułożenie nóg.

A comfortable posture at work
requires sufficient room for your legs.

C. P
 rawidłowy kąt patrzenia
Wzrok powinien być skierowany na
monitor pod odpowiednim kątem.
Ponieważ naturalną pozycją głowy
jest lekkie pochylenie do przodu,
monitor powinien być przechylony
lekko do tyłu, aby umożliwić uzyska
nie odpowiedniego kąta patrzenia.

C. C orrect visual angle
We should look at the monitor at
a right angle. As our natural head
position is slightly bent downward,
the monitor should also be tilted
slightly backwards.

90˚
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Przegląd oferty

Offer overview

Biurka

Desks

Blaty biurek występują w wielu rozmiarach oraz trzech rodzajach kształtów: prosto
kątnym, trapezowym i w kształcie litery „L”, dzięki czemu umożliwiają komponowanie
dowolnych konfiguracji. Wykonane z płyty wiórowej fornirowanej lub dwustronnie
laminowanej klasy E1. Nogi o przekroju prostokątnym 30 ×70 mm malowane proszkowo
w kolorze aluminium. Pomiędzy blatem, a metalową konstrukcją stołu znajduje się
10 mm dystans uzyskany dzięki chromowanemu detalowi. Biurko gabinetowe, prosto
kątne, zintegrowane z kontenerem, prawe lub lewe, o głębokości 100 cm. Kontener
posiada szuflady z blokadą wysuwu oraz może być wykonany w innym kolorze oraz
wykończeniu niż blat biurka.

Table tops available in a range of sizes and three basic shapes: rectangular,
trapezoid and L-shaped, for endless freedom in configuration. Made of veneered
or double side laminated (class E1) chipboard. Rectangular legs 30×70 mm
p owder-coated in alu colour. The 10 mm space between table top and metal frame
of the table is created by a chrome-plated decorative insert. Rectangular executive
desk, right or left fixed pedestal, depth 100 cm. Pedestals have drawers with a pullout block, central lock and can be finished in a different colour combination and
material from the desk’s top.
Biurka gabinetowe › Executive desks

Biurka › Desks
160

180

200/240

200

220/260

100

80

2 szuflady
2 drawers

100

100

60

3 szuflady
3 drawers

100

100

100

80

80

Elementy dodatkowe › Additional elements
pionowy kanał kablowy › vertical cable conduit

wieszak na komputer › CPU shelf

półka na drukarkę › printer shelf

Dostawki

Desk Extensions

Stoły konferencyjne

Conference tables

Dostawki powiększają obszar roboczy biurka i dają możliwość lepszego zorganizowania
przestrzeni wokół biurka. Dostawki dostępne są dla trzech typów biurek: prostokątnych
o szerokości 80 i 100 cm oraz biurek w kształcie litery „L”.

Stoły konferencyjne umożliwiają aranżację zróżnicowanych pod względem wielkości
miejsc spotkań. Wykonane są z płyty wiórowej fornirowanej lub dwustronnie lamino
wanej klasy E1. Nogi malowane proszkowo w kolorze aluminium. Pomiędzy blatem,
a metalową konstrukcją stołu znajduje się 10 mm dystans uzyskany dzięki chromo
wanemu detalowi. Stoły konferencyjne 140×80 cm można zestawiać przy pomocy
dodatkowych łączników.
Dostawki
Desk Extensions

Stoły konferencyjne › Conference tables

panel dolny › modesty panel

Additional desks extend work area and organize the space around it. Desk extensions are available for three desk types: rectangular desks with 80 cm and 100 cm
depth and for L-shaped desks.

Conference tables suitable for use in meeting venues of various sizes. They are
made of veneered or double side laminated (class E1) chipboard. Legs powder‑
coated in alu colour. The 10 mm space between table top and metal frame of the
table is created by a chrome-plated decorative insert. 140×80 cm conference tables
can be joined using linking units.

Łączniki › Additional elements

Elementy dodatkowe

Pinboardy montowane bezpośrednio na ścianie nad szafami 2 OH, 3 OH, 4 OH. Szero
kością odpowiadają rozmiarom szaf. Wykonane z płyty wiórowej, połączonej z miękką
płytą pilśniową, pokrytą materiałem do mocowania przypinek.
Półki
Półka płytowa fornirowana lub dwustronnie laminowana klasy E1. Maksymalne obciąże
nie półki 30 kg. Półka ze szkła satynowanego. Maksymalne obciążenie półki 15 kg. Półka
ze szkła satynowanego nad szafę. Maksymalne obciążenie półki 20 kg.

Accessories

Pinboards directly attached to the wall above 2 OH, 3 OH, 4 OH cabinets. Widths
c orresponding to cabinet sizes. Made of chipboard plus soft fibreboard and covered
in fabric to attach drawing pins.
Shelves
Made of veneered or double side laminated (class E1 ) chipboard – maximum
load 30 kg. Wall-mounted satin glass shelf – maximum load 15 kg. Satin glass shelf
above a cabinet – maximum load 20 kg.
Półki › Shelves

Pinboardy nad szafę
Pinboards

80×71,5
80×107,5
80×146,5

80×74,5
80×113,5

80×74,5

Meble uzupełniające

Caddy – mobilna, wielofunkcyjna szafka wykonana z 18 mm płyty wiórowej fornirowanej
lub dwustronnie laminowanej klasy E1. Drzwi – żaluzja pionowa, zamykana na zamek.
Wymiary: szerokość 48 cm, głębokość 48 cm, wysokość 103 cm.
Media Caddy — wykonany w całości z hartowanego szkła satynowanego, wszech
stronny, mobilny mebel do obsługi urządzeń multimedilanych. Mebel łączy estetykę
wykonania z wysoką funkcjonalnością. Można go zastosować zarówno w trakcie
spotkań jak i przy biurku. Wymiary: szerokość 48 cm, głębokość 54,5 cm, wysokość
113 cm. Maksymalne obciążenie blatu 20 kg.

wisząca
wall shelf

półka szklana nad szafkę
glass shelf above cabinet

płytowa / chipboard 160×30
szklana / glass 160×20

80×30

Auxliary furniture

Caddy – a mobile, handy piece of furniture made of 18 mm veneered or double side
laminated (class E1) chipboard. It has lockable, vertical tambour shutter.
Dimensions: width 48 cm, depth 48 cm, height 103 cm.
Media Caddy – made entirely of reinforced satin glass, a versatile mobile unit for
use with multimedia equipment. It is at once attractive and highly functional.
It can be used both in meetings and at the desk side. Dimensions: width 48 cm,
depth 54.5 cm, height 113 cm. Maximum load 20 kg.

Caddy

Media Caddy

Stoliki

Stolik na pojedynczej nodze ze szklanym satynowanym blatem o grubości 12 mm,
średnicy 80 lub 100 cm. Stolik na pojedynczej nodze z blatem wykonanym z płyty for
nirowanej lub dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm, średnicy 80 i 100 cm. Stolik
kwadratowy 80×80 cm, o wysokości 72 cm lub 55 cm z blatem płytowym fornirowanym
lub dwustronnie laminowanym.

Tables

Table on single leg with 12 mm thick satin glass top, 80 cm or 100 cm diameter.
Table on single leg with 25 mm thick top made of veneered or double side laminated
chipboard, 80 cm and 100 cm diameter. Square table 80 × 80 cm, 72 cm or 55 cm high
with veneered or double side laminated top.

Fornirowane / laminowane
Veneered / laminated
80×80

80×80

wysokość 55
height 55

wysokość 72
height 72

Szklane
Glass
80, 100

Kontenery

Kontenery dostępne są w wersji mobilnej i stacjonarnej. Wykonane z 18 mm płyty wió
rowej fornirowanej lub dwustronnie laminowanej klasy E1. Blat kontenera wykonany
z 12 mm płyty. Posiadają pełny lub niepełny wysuw szuflad. Kontenery z pełnym wysu
wem mają zamontowaną przeciwwagę. Kontenery stacjonarne posiadają metalowe
stelaże ze stopkami do poziomowania.

wysokość 72
height 72

wysokość 72
height 72

Pedestals

Pedestals are available as mobile or fixed. They are made of 18 mm veneered or
double side laminated chipboard, class E1. The top made of 12 mm chipboard.
Drawers may be fully or partly extendable. Units with fully extendable drawers
are fitted with a counterweight. Fixed pedestals are mounted on a metal frame
with levelling feet.

Kontenery mobilne (wys.×szer.: 59,5×43)
Mobile pedestals (height×width: 59.5 × 43)

4+1

80, 100

Kontenery stacjonarne (wys.×szer.: 72×43)
Fixed pedestals (height×width: 72 × 43)

D 60

D 80

—

—

D 60

D 80

—

—

3+1

2+1

Szafy

Dostępne w kilku typach: szafy z drzwiami płytowymi uchylnymi, szklanymi uchylnymi,
przesuwnymi szklanymi, żaluzjowymi, regały o szerokości 80 cm, regał z plecami
szklanymi, szafy z szufladami na teczki wiszące, szafka Combi, szafka wisząca Combi,
side board. Głębokość szaf: 44,5 cm, z wyjątkiem szafki wiszącej Combi: 42 cm i szafki
side board: 50 cm. Side board posiadają szklane ekrany do wys. 2 OH lub 3 OH. Szafy
z drzwiami przesuwnymi, żaluzjowymi oraz regał z plecami szklanymi wykonane są
z płyty wiórowej klasy E1, grubości 25 mm (korpus), 12 mm (plecy), 18 mm (półki).
Pozostałe szafy wykonane są z płyty wiórowej, grubości 18 mm (korpus, plecy i front),
12 mm (blat górny). Drzwi szaf szklanych wykonane są ze szkła satynowanego. Żaluzje
wykonane są z PCV. Wszystkie typy szaf posiadają stelaż metalowy ze stopkami do
poziomowania. Szafy z szufladami na teczki wiszące posiadają przeciwwagę. W szafach
z drzwiami płytowymi uchylnymi, można dodatkowo zamontować ramę na teczki
wiszące.

Cabinets

Available in several versions: cabinets with hinged door, hinged glass door, sliding
glass door, tambour cabinets, 80 or 160 cm open cabinets, open cabinet backed with
satin glass, filing cabinets, the Combi cabinet, the Combi wall cabinet and the mobile
side board. The cabinets’ depth is 44.5 cm. The Combi wall cabinet’s depth is 42 cm.
Side board’s depth is 50 cm. Side boards are equipped with glass screens up to 2 OH
or 3 OH. Sliding door, tambour and open shelf cabinets with glass back are made of
class E1 fine chipboard. Chipboard thickness: 25 mm (carcass), 12 mm (back), 18 mm
(shelves). Other cabinets are made of 18 mm chipboard (carcass, backs and fronts),
12 mm (cover). The door of the glass cabinets are made of satin glass. The tambour
door are made of PVC. All types of cabinets have metal frames supporting the body of
the cabinet with levelling elements. The units with hanging file frames are fitted with
counterweights ensuring that they do not topple over when drawers are open. Cabinets
with hinged door can be fitted with hanging file frames as an optional extra.
Side board (szer. 140 cm)
Mobile side boards (width 140 cm)

Szafy › Cabinets
80

80

80

160

160

80

160

3 szuflady › 3 drawers

1,5 OH (72)

2 OH (81,5)

3 OH (114,5)

2 szuflady › 2 drawers

4 OH (153,5)

5 OH (189,5)

Szafki Combi (szer. 160 cm) › Combi Cabinet (width 160 cm)
Szafa ubraniowa › Wardrobe
80

stojąca › free-standing

wisząca › hanging

wysokość
height
55 cm

wysokość
height
38,5 cm

6 OH (228,5)

Szafa ubraniowa › Wardrobe
80
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LH beech honey CB beech colombo
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dostępna do
wyczerpania
zapasów

fabrics

TB light green

NG wenge

TC black

T1 light grey

T2 beige

T4 orange

T5 red

T7 blue

T8 graphite

T9 green
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available
while
on stocks
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