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30
lat doświadczenia

6000
projektów

14500
klientów

1500000
m kw. zrealizowanych biur



5

Wierzymy, że funkcjonalne i zdrowe miejsce pracy jest kluczowym 
narzędziem do osiągania celów biznesowych. Dlatego tworzymy 
biura z myślą o potrzebach użytkowników, dbając o środowisko 
pracy i ludzi, którzy je tworzą. Doradzamy, planujemy i kreujemy 
wnętrza, kompleksowo wyposażając firmy, instytucje i przestrzenie 
publiczne. Poznaj nasze skuteczne rozwiązania z zakresu aranżacji 
wnętrz i zmień swoje środowisko pracy na lepsze.

Wnętrza, w których liczysz się Ty.
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Naszą misją jest wyzwalanie potencjału ludzkiego  
poprzez tworzenie funkcjonalnych przestrzeni pracy. 

O nas
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Wspieramy potrzeby i działania ludzi, ponieważ 
wierzymy, że w każdej organizacji, to właśnie lu-
dzie są głównym czynnikiem sukcesu. Uznajemy, 
że stymulujące miejsce pracy pomaga rozwijać 
firmę i osiągać jej strategiczne cele. Dlatego trans-
formujemy organizacje w elastyczne środowiska 
pracy, w których każdy może wzrastać i pracować 

lepiej. Dbamy o komfort pracowników, stawiając 
na przemyślaną organizację przestrzeni, akusty-
kę i funkcjonalny design. Podmiotowe podejście 
do projektowania oraz kompleksowa oferta pro-
duktów i usług to nasze instrumenty kształto-
wania przyjaznej przestrzeni i budowania nowej 
kultury pracy.

o  n a s
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O nasO nas

Filarami naszej firmy jest zespół architektów, dorad-
ców oraz managerów odpowiedzialnych za tworzenie 
funkcjonalnych miejsc pracy. Projektujemy, a także wy-
posażamy wnętrza w skali całego kraju, a nasze kom-
petencje potwierdzają tysiące wdrożonych realizacji.  
Zapewniamy klientom pewne partnerstwo, budując  
długofalowe zaufanie, a licznie otrzymane nagrody i cer-
tyfikaty to gwarancja silnej pozycji na rynku. 

Od 1990 roku kształtujemy  
środowisko pracy, uwalniając  
potencjał firm, instytucji  
i przestrzeni publicznych.
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Fundamentem zmian jest proces projektowy, który za-
czynamy od poznania istniejącego już środowiska pra-
cy. Planujemy strategię w oparciu o badania przestrzeni 
pracy, następnie tworzymy projekt wnętrza, będący 
propozycją efektywnego wykorzystania przestrzeni. 
Dobieramy i dostarczamy meble biurowe, sufity aku-
styczne i wykładziny obiektowe, tworząc najlepsze roz-
wiązania dopasowane do potrzeb i budżetu organizacji. 
Oferujemy także meble specjalistyczne dla zróżnicowa-
nych obszarów rynku. 

Kompleksowa metodologia to klucz do 
sukcesu każdej zmiany. Nasze działania 
opieramy na szerokiej gamie usług i pełnej 
ofercie produktów.

o  n a s



10

Usługi

Przeprowadzamy analizę istniejącego środowi-
ska pracy, by lepiej odpowiedzieć na przyszłe 
potrzeby zarówno firmy, jak i jej pracowników. Ba-
damy efektywność przestrzeni, określając takie 
parametry jak stopień zajętości stanowisk pracy 
lub sal spotkań, ilość i sposób aranżacji aneksów 
kuchennych czy istnienie wystarczających wa-
runków komfortu akustycznego lub odpowied-

niego oświetlenia stanowisk pracy. Tworzymy 
charakterystykę stylów pracy, analizując stopień 
wykorzystania nowoczesnych metod aranżacji 
przestrzeni z użyciem rozwiązań przewidzianych 
dla przestrzeni wspólnych, pokoi relaksu czy 
biurek z regulacją wysokości. Badamy potrzeby, 
oczekiwania i satysfakcję użytkowników obec-
nego biura, wyznaczając kierunek rozwoju.

W strukturach naszej firmy szczególną rolę odgry-
wa biuro projektowe; to zespół doskonale przygo-
towanych i doświadczonych ekspertów, których 
warto zaangażować w projekt Twojego biura. 
Nasi architekci przygotowują m. in. space plan, 
będący propozycją efektywnego wykorzystania 
przestrzeni, tworzą projekt wnętrza z wizualizacja-

mi, dobierając wszystkie elementy wyposażenia 
wnętrz, sufity akustyczne i wykładziny obiektowe 
oraz dodatki, takie jak zieleń i dekoracje. Dbamy 
o to, by autorskie projekty naszych architektów 
opierały się na obowiązujących w branży trendach, 
wykorzystywały najlepsze dostępne rozwiązania 
oraz wpasowywały się w budżet naszego klienta.

Tak jak każda zmiana, nowa aranżacja przestrzeni 
pracy może nie być z początku intuicyjna dla użyt-
kowników biura. Ważne, aby przeprowadzka do 
nowego biura lub reorganizacja istniejącego 
przeprowadzone były w taki sposób, aby każdy 
członek zespołu rozumiał jej cel i uczestniczył 

w jej tworzeniu. Dlatego dla naszych klientów 
przeprowadzamy proces zarządzania zmianą, 
który pozwala jego uczestnikom współtworzyć 
nowy projekt wnętrza, brać aktywny udział w pro-
cesie jego powstawania oraz w pełni cieszyć się 
wdrożonymi rozwiązaniami.

W naszym showroomie organizujemy cykliczne 
spotkania dla architektów, kontrahentów i współpra-
cujących z nami wykonawców. Regularnie prowa-
dzimy szkolenia z designu, akustyki czy ergonomii 
stanowiska pracy. Spotkania odbywają się z udzia-
łem uznanych ekspertów branżowych i są prowa-

dzone przez naszych doradców lub projektantów. 
Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych 
na konsultacje projektów wnętrz pod katem roz-
wiązań meblowych, sufitowych i wykładzinowych; 
chętnie dzielimy się naszą wiedzą, oferując fachowe 
doradztwo przy doborze konkretnych produktów.

Badamy istniejące przestrzenie, zapewniając 
wsparcie w zakresie pomiarów akustycznych 
wnętrz; tworzymy audyty projektów budowla-
nych pod kątem akustyki, raporty akustyczne 
oraz pomiary hałasu. Prace naszych spe-
cjalistów mają na celu określenie warunków 
akustycznych danej przestrzeni oraz przygoto-
wanie rekomendacji zastosowania koniecznych 

dla uzyskania pożądanego efektu rozwiązań, 
takich jak sufit akustyczny, panele ścienne, 
ścianki akustyczne czy pochłaniające dźwięk 
meble miękkie, z precyzyjnym określeniem ich 
ilości oraz umiejscowienia. Końcowym etapem 
jest przygotowanie analizy warunków aku-
stycznych po zastosowaniu wcześniejszych 
rekomendacji.

B A DA N I A  I  D O R A D Z T WO

P O M I A RY  A KU S T YC Z N E

P R O J E K T  W N Ę T R Z A

Z A R Z Ą D Z A N I E  Z M I A N Ą

S Z KO L E N I A  I  KO N S U LTAC J E
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Oferujemy kompleksową realizację w zakresie 
wykończenia powierzchni biurowych. Mamy 
własne ekipy fachowców, doświadczonych spe-
cjalistów od wykończeń wnętrz. Przeprowadza-

my procesy budowlane i logistyczne związane 
z pracami aranżacyjnymi. Koordynujemy działa-
nie wielu branż, prowadząc dla naszych klientów 
prace wykończeniowe „pod klucz”.

Wiele rozwiązań proponowanych przez naszych 
przedstawicieli lub biuro projektowe wymaga 
sprawdzenia w określonych warunkach, zanim 
trafi do Twojego biura. Wychodzimy z założenia, 
że opinię o komforcie wybranego krzesła ob-
rotowego czy zasadności zastosowania biurek 

z elektryczną regulacją wysokości najlepiej wy-
robić sobie, korzystając z danego rozwiązania 
przez dłuższy czas u siebie w biurze. Naszym 
klientom oferujemy możliwość testowania ofe-
rowanych produktów, tak aby byli w pełni prze-
konani o słuszności swoich wyborów.

Zapewniamy łatwiejszy start inwestycji, umoż-
liwiając zakup wyposażenia rozłożony w czasie. 
Współpracujemy z wiodącymi leasingodawcami, 
aktywnie uczestnicząc w przeprowadzaniu trans-

akcji leasingowych dla naszych klientów. Nasi do-
radcy pomagają znaleźć optymalne rozwiązania 
finansowe, dzięki którym zrealizowanie projektu 
w oczekiwanym standardzie stanie się możliwe.

Profesjonalny montaż to niezbędny element ca-
łego procesu realizacji. Posiadamy własny zespół 
doświadczonych montażystów i serwisantów, co 
gwarantuje solidne podejście do każdego projek-

tu. Oferujemy także usługi serwisowe, polegające 
na dokonywaniu okresowych przeglądów wypo-
sażenia, dokonywaniu bieżących napraw mebli czy 
dostarczeniu i zainstalowaniu części zamiennych.

Uczestnicząc w realizacji wielu projektów na-
uczyliśmy się, że niektórzy z naszych klientów 
mają potrzebę wypożyczenia mebli biurowych. 
Wychodzimy im naprzeciw, oferując usługę wy-
pożyczenia gotowych stanowisk pracy lub po-
szczególnych mebli, takich jak krzesła obrotowe, 
konferencyjne czy biurka. Jak wynika z nasze-
go doświadczenia, wypożyczanie mebli dobrze 

sprawdza się w tymczasowych lokalizacjach, np. 
w trakcie przeprowadzanego przez nas procesu 
opracowywania projektu docelowej przestrzeni 
i wystąpienia konieczności szybkiego wyposa-
żenia w meble tymczasowych dla części tworzo-
nego zespołu lub w sytuacjach z góry określonej 
w czasie działalności danej firmy na wskazanym 
terenie.

Własne hale magazynowe umożliwiają nam ela-
styczną obsługę realizowanych projektów; opóź-
nienie w oddaniu gotowego biurowca dla naszego 
klienta nie będzie stanowiło dla nas problemu lo-

gistycznego. Ponadto oferujemy usługę maga-
zynowania mebli w naszych halach, np. na czas 
przenosin do nowej lokalizacji lub remontu użytko-
wanej przestrzeni.

Kompleksowo organizujemy przeprowadzki biur. 
Własnym transportem ciężarowym, sprawnie i ter-
minowo przenosimy wyposażenie biura do nowej 
lokalizacji. Dajemy gwarancję profesjonalnego de-

montażu i ponownego montażu mebli w nowym 
miejscu. Osobnym uzgodnieniom podlegać może 
także kwestia przenosin pozostałych sprzętów 
biurowych, takich jak komputery czy kserokopiarki.

F I T  O U T  P OW I E R Z C H N I

T E S TOWA N I E  P R O D U K TÓW

L E AS I N G  M E B L I

M O N TA Ż  I  S E R W I S

W Y P O Ż YC Z A N I E  M E B L I

M AG A Z Y N OWA N I E  M E B L I

P R Z E P R OWA D Z K I 

u s ł u g i
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Zobacz, jakie może być Twoje biuro.

Witamy w przestrzeni, w której prezentujemy najnowocze-
śniejsze rozwiązania dla środowisk pracy. Tu możesz poszukać  
inspiracji oraz skorzystać z profesjonalnego doradztwa naszych 
ekspertów.

Showroom

13
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Showroom zaprojektowaliśmy  
w taki sposób, by odpowiadał 
idei biura strefowego.

Biuro strefowe jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych prze-
strzeni pracy; polega na indywidualnym podejściu do charakteru 
danej organizacji i zaproponowaniu w ich aranżacji takich stref, które 
usprawnią działanie firmy, poprawią komunikację między działami, 
a także zapewnią członkom zespołu miejsca do pracy w skupieniu 
oraz relaksu.

Showroom

Biuro strefowe

Podział stref

recepcja

stanowiska pracownicze

chill out

szybkie spotkania

lounge

gabinety

sala konferencyjna

nowości

testy krzeseł

akustyka

magazyn 450 m kw. rozwiązań 
dla Twojego biura

administracja

koncentracja

regeneracja

komunikacja

ekspozycja
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Testy krzeseł.

W naszym showroomie znaj-
duje się również strefa testów 
krzeseł, gdzie można spraw-
dzić wiele modeli pod kątem 
komfortu i ergonomii użytko-
wania. Nasi doradcy pomagają 
dobrać najlepsze krzesło do-
pasowane do indywidualnych 
preferencji.

Wyróżniamy strefę administracji, koncentracji, komuni-
kacji oraz regeneracji. W takim biurze oprócz stanowisk 
pracy przeznaczonych do pracy zespołowej oraz indy-
widualnej mamy dostęp do miejsc szybkich spotkań, 
strefy chilloutu czy strefy lounge, która może służyć 
zarówno do odpoczynku, jak i do nieformalnych spo-
tkań biznesowych. Biuro strefowe zapewnia sprawny 
przepływ informacji, wspiera zarówno komunikację, jak 
i koncentrację, a także dzięki rozwiązaniom akustycznym 
redukuje hałas i zmniejsza pogłos.

Koncepcja biura strefowego zapewnia 
dostęp do różnych stref dedykowanych do 
wykonywania poszczególnych zadań.

s h o w r o o m
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Meble  
biurowe

01

Idealne biuro? Skuteczne dla biznesu,  
przyjazne dla pracowników.

Jak stworzyć biuro, które przyciągnie talenty, wpłynie na efek-
tywność pracowników a tym samym będzie wspierać realiza-
cję celów biznesowych firmy? Od lat jesteśmy ekspertami w tej 
dziedzinie. Proponujemy kompleksowe rozwiązania meblowe dla 
przestrzeni biurowych. Nasza wiedza, doświadczenie i tysiące 
wdrożonych realizacji gwarantują, że zrealizujemy idealny pro-
jekt dopasowany do przestrzeni i organizacji pracy Twojego 
biura. Bogata oferta mebli biurowych pozwala stworzyć nam 
propozycje najlepszych rozwiązań dedykowanych dla Ciebie.
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Meble pracownicze
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2 0

Praca w zespole wymaga odpowiednich  
warunków dla efektywnej pracy. Funkcjonalne  
i ergonomiczne meble pracownicze pozwalają  
na lepsze wykonywanie zadań. 

Odpowiednia aranżacja przestrzeni sprzy-
ja współpracy oraz pozytywnie wpływa na 
komfort użytkowania biura. W dobie walki 
o talenty, atrakcyjne i dobrze zorganizowane 
biuro jest w stanie przyciągnąć najlepszych 
i wzmocnić siłę zespołu.

Ważna jest zarówno funkcjonalność, ergonomia, ale tak-
że design i odpowiednia organizacja przestrzeni. Coraz 
częściej stanowiska pracy wspierane są przez produkty 
akustyczne, takie jak panele ścienne czy budki telefonicz-
ne oraz miejsca szybkich spotkań nieformalnych, które 
odpowiadają na zróżnicowany charakter pracy i potrzeby 
pracowników.

Meble pracownicze
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Praktyczność, wielofunkcyjność i oryginalne wzornictwo 
to podstawowe cechy oferowanych przez nas systemów 
mebli pracowniczych. Nieograniczone możliwości aran-
żacji pozwalają tworzyć kombinacje odpowiednie dla każ-
dego typu przestrzeni. Wiele z naszych systemów tworzą 
moduły, które można dowolnie konfigurować, przez co ich 
zastosowanie jest uniwersalne.

m e b l e  p r a c o w n i c z e
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Podążając za trendami, myślimy przede wszystkim  
o potrzebach.

Posiadamy duży wybór rodzajów biurek pojedynczych, stanowisk 
typu workbench i elementów uzupełniających, takich jak kontenery, 
komody przybiurkowe czy pomocniki mobilne. Mnogość wymiarów, 
kształtów i akcesoriów pozwala zorganizować jak najbardziej dopa-
sowane miejsce pracy. Oferujemy szeroką możliwość personaliza-
cji poprzez dostosowanie odpowiednich akcesoriów i wykończeń. 
W wielu z naszych systemów zastosowane są naturalne materiały, 
które budują przytulną atmosferę w biurze oraz wpisują się w obecny 
trend „home office design”.



m e b l e  p r a c o w n i c z e 2 3

Biurka sit-to-stand  
dla Twojego komfortu pracy.

Wysokość biurek może być 
regulowana manualnie lub 
elektrycznie w zależności od 
wybranego modelu – w niektó-
rych istnieje możliwość spa-
rowania modułu sterującego 
wysokością biurka z telefonem 
i korzystania z mechanizmu 
poprzez aplikację.

Wielogodzinne siedzenie w jednej 
pozycji nie sprzyja zdrowiu. Dlatego 
w naszej ofercie znalazły się nowo-
czesne linie biurek i stołów z regulacją 
wysokości – tzw. sit-to-stand. Takie 
rozwiązania pracują razem z użytkow-
nikiem, umożliwiając częstą zmianę 
pozycji, co pozytywnie wpływa na 
układ kostny oraz metabolizm. 
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Dobieramy odpowiednie systemy mebli  
pracowniczych, by stworzyć najbardziej  
dopasowane wnętrze do Twoich potrzeb  
i charakteru Twojej organizacji.

Oferujemy systemy mebli pracowniczych dostosowane 
do wymagań różnych użytkowników – od ekonomicznych 
rozwiązań pozwalających łatwo i szybko wyposażyć prze-
strzeń biurową w podstawowym standardzie, do rozbudo-
wanych systemów przewidzianych do realizacji bardziej 
złożonych projektów. 



2 5m e b l e  p r a c o w n i c z e



Ewolucja przestrzeni biurowych zmierza do większego wsparcia pro-
cesów zachodzących w organizacjach oraz budowania wizerunku 
atrakcyjnego pracodawcy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. 
Jak stworzyć efektywne środowisko pracy, w którym każdy będzie 
chętnie pracował?

Coraz więcej firm przekonuje się, jak duże znaczenie ma odpowiednio zaprojektowane 
środowisko pracy dla efektywnego wykonywania działań. Charakter i styl pracy ulega 
przeobrażeniu, ponieważ coraz większy nacisk kładziony jest na pracę zespołową i wspo-
maganie kreatywności. Obie te cechy wymagają nowoczesnych rozwiązań, których 
wsparcie zapewnia nowa forma aranżacji przestrzeni biurowej – biuro strefowe.

Dlaczego nowy model biura jest lepszy od tradycyjnych rozwiązań?

Istnieje kilka typów biur, z których najczęściej spotykanymi są: biuro komórkowe oraz 
open space. Biuro komórkowe to osobne wieloosobowe pokoje i gabinety, najczęściej 
usytuowane wzdłuż korytarzy. Biura komórkowe ułatwiają pracę w skupieniu oraz za-
pewniają prywatność i poufność rozmów, jednak mają również swoje wady – powodują 
izolację zespołów, utrudniają komunikacje między działami i swobodną wymianę wie-
dzy; trudniej również nadzorować pracę zespołów.
Kolejnym typowym modelem biura jest open space, czyli biuro na otwartym planie 
z ustawionymi szeregowo stanowiskami pracy. Taki typ biura pozwala przede wszyst-
kim na znaczne zredukowanie kosztów, ograniczając wydatki związane z wydzielaniem 
osobnych pomieszczeń, mieszcząc wielu pracowników w jednej przestrzeni oraz sto-
sując rozwiązania meblowe typu workbench, na wspólnej konstrukcji, z mniejszą ilością 
nóg itp. W odróżnieniu od biur komórkowych, tego typu rozwiązanie sprzyja natomiast 
integracji oraz szybkiemu przepływowi informacji, jednak z badań wynika, że aż 54% 
osób pracujących w open space’ach skarży się na szum rozmów współpracowników 
oraz nadmierny hałas dobiegający z urządzeń. Biuro typu open space nie zapewnia 
komfortowych warunków do pracy w ciszy i koncentracji, nie wspiera również zacho-
waniu prywatności i nie zapewnia optymalnych warunków do rozmów telefonicznych.

2 6

Wiedza

Biuro strefowe – efektywne  
środowisko pracy.



Chcąc odpowiedzieć na wszystkie potrzeby współczesnych  
przestrzeni pracy, modele biur ulegają zmianom.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest obecnie koncepcja biura strefowego, czyli 
struktura mieszana, gdzie różne typy biur łączą się ze sobą oraz zapewniają dodatko-
we strefy dla wykonywania poszczególnych aktywności. Zgodnie z tą koncepcją, biuro 
otwartego planu łączy się z wieloma zamkniętymi przestrzeniami i wydzielonymi strefa-
mi, które użytkowane są zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników. W nowej kon-
cepcji to pracownik wybiera, gdzie i w jaki sposób w danym momencie najwygodniej mu 
pracować. W biurze strefowym biurka umieszczane są na otwartym planie; stanowiska 

pracy często przedzielane są panelami akustycznymi, 
odpowiadającymi za odpowiedni komfort pracy. Siedzi-
ska akustyczne odgrodzone ścianką akustyczną tworzą 
wydzieloną strefę szybkich spotkań, zapewniając kom-
fortowe warunki dla komunikacji. W zależności od po-
trzeb instalowane są również budki telefoniczne i większe 
boksy akustyczne, stanowiące zamkniętą przestrzeń do 
pracy w skupieniu bądź poufnych rozmów, takich jak np. 

rozmowy rekrutacyjne. W modelu biura strefowego istotnie wzrasta znaczenie miejsc 
nieformalnych spotkań i strefy chillout, zakładając, że to właśnie tam mogą powsta-
wać najlepsze pomysły. Przestrzeń do regeneracji, jak np. strefa lounge czy kuchnia to 
przecież idealne miejsca do integracji pracowników, gdzie swobodne rozmowy mogą 
przerodzić się w innowacyjne idee. W biurze strefowym dużą wagę przywiązuje się rów-
nież do akustyki, stąd częste zastosowanie produktów o podwyższonych parametrach 
pochłaniania dźwięku, takich jak sufity akustyczne, ścianki, panele czy siedziska aku-
styczne zapewniające wysoki komfort akustyczny miejsca pracy.
Z badań wynika, że taka forma organizacji przestrzeni pracy najpełniej wspiera realiza-
cję celów firmy i najlepiej wspiera pracowników w ich działaniach. Biuro strefowe po-
zwala pogodzić różne funkcje i indywidualne preferencje użytkowników biura, zachęca 
do współpracy oraz sprawia, że pracodawca postrzegany jest jako bardziej atrakcyjny.

Odwiedź nasz showroom, aby poznać nową strategią projektową.

Showroom zaprojektowaliśmy jako wzorcowe biuro strefowe z myślą o różnych stylach 
pracy. Stworzyliśmy przestrzeń dla inspiracji, edukacji i konsultacji. Zapraszamy do 
skorzystania z doradztwa naszych ekspertów.

W nowej koncepcji to 
pracownik wybiera, gdzie 
i w jaki sposób w danym 
momencie najwygodniej 
mu pracować.

w i e d z a 2 7
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Meble gabinetowe



2 92 9m e b l e  g a b i n e t o w e



3 0

Gabinet wyznacznikiem  
Twojego statusu.

Według badań pierwsza opinia o drugiej osobie określana jest w zaledwie 
7 sekund, dlatego ważne jest aby gabinet stwarzał jak najlepsze pierw-
sze wrażenie. Gabinet to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc 
w firmie, jest wizytówką zarówno managera jak i organizacji, dlatego musi 
wyróżniać się jakością i prestiżem. To miejsce, gdzie podejmowane są 
kluczowe dla rozwoju firmy decyzje i przestrzeń, w której rodzą się naj-
ważniejsze pomysły. Aranżacja gabinetu powinna uwzględniać zarówno 
charakter managera, jak i stanowić odzwierciedlenie misji firmy.

Meble gabinetowe to inwestycja w jakość 
i perfekcję wykonania. Stylowa forma, wy-
sokiej jakości wykończenia, prestiżowe ma-
teriały, takie jak okleina naturalna (fornir), 
naturalna skóra i kamień, szkło, płyty MDF 
lakierowane na wysoki połysk, to wyróżniki 
naszych mebli gabinetowych.

Meble gabinetowe
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Nowoczesne meble do  
gabinetu to ponadczasowy  
luksus.

Sposobów na aranżację gabinetu jest tak dużo, jak definicji luksuso-
wego wnętrza. Niezależnie czy postawimy na minimalistyczne meble 
do gabinetu, klasyczny wystrój, estetykę industrialną czy gabinet 
w stylu glamour – przy odpowiednim doborze rozwiązań meblowych 
i aranżacji, wszystkie uznawane mogą być za ekskluzywne i pre-
stiżowe. Odmienność i różnorodność systemów meblowych do 
gabinetu pozwala zaspokoić różne gusta i oczekiwania użytkowników. 
Współczesne wnętrze gabinetu to często połączenie tradycji i nowych, 
oryginalnych rozwiązań. 

m e b l e  g a b i n e t o w e
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Funkcjonalność w każdym detalu.

Nowoczesne systemy mebli do gabinetów zawierają także szereg 
inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań – wysuwane kolumny 
z portami elektrycznymi, bezuchwytowe fronty komód czy zabudo-
wane lodówki, pozwalających na pracę w prawdziwie komfortowych 
warunkach.
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Meble gabinetowe dla nowoczesnej  
kadry menadżerskiej.

Współczesna kultura biznesu opiera się na wymianie wiedzy, co 
wiąże się także ze zmianą stylów zarządzania. Nowe modele pracy 
wspierają integrację menadżerów z podwładnymi na wspólnej prze-
strzeni biura. Coraz częściej odchodzi się od urządzania dla nich 
osobnych gabinetów na rzecz wielofunkcyjnych stanowisk pracy, 
przy których odbywają się konsultacje pracowników z przełożonymi. 
W takich wypadkach gorzej sprawdzą się klasyczne meble gabine-
towe, ale idealne będą np. biurka z możliwością regulacji wysokości 
blatu tzw. sit-to stand.

m e b l e  g a b i n e t o w e
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Gabinet uszyty na miarę.

Nasze projekty wnętrz to suma koncepcji wynikającej 
z charakteru organizacji, preferencji i potrzeb użytkow-
nika oraz dobór spójnego wyposażenia i wykończeń 
materiałowych. W projektach pomieszczeń dla osób 
zarządzających stawiamy na meble gabinetowe, które 
charakteryzują się doskonałym wzornictwem i perfek-
cją wykonania; jednocześnie duża różnorodność na-
szych produktów i znajomość obowiązujących trendów 
pozwala nam na proponowanie wyposażenia dopaso-
wanego do budżetu klienta i oczekiwanego standardu.

m e b l e  g a b i n e t o w e
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Meble konferencyjne
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Miejsca spotkań wymagają  
elastycznych rozwiązań, by móc  
w pełni odpowiedzieć na potrzeby  
pracy zespołowej.

Sala konferencyjna to swoisty inkubator pomysłów, tu powstają 
strategiczne plany i kończą się największe projekty. Nasze me-
ble konferencyjne są odpowiedzią na potrzeby tak wymagającej 
przestrzeni. Oferujemy zarówno pojedyncze stoły konferencyj-
ne o bogatym wyborze kształtów, wymiarów i wykończeń oraz 
modułowe systemy stołów konferencyjnych, pozwalające na 
szerokie spektrum aranżacji i dopasowania do wymagań  
dużych zespołów lub trudnych w aranżacji pomieszczeń. 

W ofercie posiadamy kolekcje mebli konferencyjnych, 
które cechuje oryginalny design i wysoka jakość wy-
konania. Proponujemy również praktyczne rozwiązania, 
jak mobilne, składane stoły konferencyjne, pozwalające 
na szybkie i łatwe dostosowanie aranżacji do charakteru 
spotkania. 

Meble konferencyjne
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Nasze aranżacje strefy konferencji to nie tylko odpowiednio dobrane 
stoły i ergonomiczne krzesła konferencyjne, ale także dbałość o akustykę 
wnętrza – w większych salach konferencyjnych doskonale sprawdzą się 
oferowane przez nas akustyczne panele, absorbery ścienne i sufitowe.

Komfort akustyczny  
w każdej sali spotkań.

m e b l e  k o n f e r e n c y j n e
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Stoły konferencyjne z wbudowaną technologią.

Coraz częściej podczas spotkań i konferencji wykorzystuje się 
nowoczesne technologie. Znajdziesz u nas całą paletę rozwiązań 
mediaportów w kasetach uchylnych, nablatowych, w formie kolumn 
lub portów, wyposażonych w indywidualnie konfigurowane listwy 
elektryczne wyposażone np. w gniazda elektryczne, porty HDMI 
czy gniazda USB. Elegancko wbudowane rozwiązania techniczne 
pozwalają na swobodny przepływ informacji i zapewnią komfor-
towy przebieg spotkania.
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Nieograniczona swoboda  
w kreowaniu przestrzeni.

Nasze wybrane modułowe stoły kon-
ferencyjne posiadają lekką konstruk-
cję, a ich montaż i łączenie elementów 
jest intuicyjne i nie wymaga użycia 
narzędzi. Dzięki blatom o różnorod-
nych kształtach oraz rozmiarach mo-
żemy stworzyć elastyczny, dowolnie 
konfigurowalny układ stołów konfe-
rencyjnych zarówno dla małych, jak 
i dużych pomieszczeń. Nasze rozwią-
zania sprawdzą się zarówno przy krót-
kich kilkuosobowych spotkaniach jak 
i w wieloosobowej sali szkoleniowej.

m e b l e  k o n f e r e n c y j n e
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Indywidualnie skomponowane  
meble konferencyjne.

Nasza oferta wyposażenia sal konferencyjnych obej-
muje rozwiązania dostawiane do biurek, wolnostoją-
ce lub modułowe stoły konferencyjne. Bogaty wybór 
rozmiarów oraz wykończeń blatów oraz konstrukcji  
sprawia, że odpowiadamy na potrzeby gustu klienta, 
charakteru wnętrza i różnego typu spotkań.
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Meble recepcyjne
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Dobre wrażenie na wejściu.

Recepcja jest miejscem, które wywiera pierwsze wraże-
nie w oczach klientów lub gości i warto zadbać o to, aby 
było one jak najbardziej pozytywne, stawiając na meble 
recepcyjne, które odpowiednio budują wizerunek firmy, 
nadając jej charakter i wyjątkowy styl. 

Dobierając odpowiedni system mebli do recepcji, nale-
ży przede wszystkim zbadać funkcję, jaką recepcja ma 
spełniać – inne rozwiązania przewidziane są dla obsłu-
gi klienta, kiedy z reguły stawiamy na niską zabudowę 
z przestającym blatem, z kolei typowo reprezentacyjny 
charakter strefy wejściowej umożliwia zastosowanie 
lady wysokiej z nadstawkami. 

Meble recepcyjne
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Recepcja często jest też miej-
scem oczekiwania, dlatego 
w zależności od potrzeb uzu-
pełnieniem aranżacji recepcji 
mogą być krzesła, sofy wypo-
czynkowe czy systemy modu-
łowe siedzisk.

m e b l e  r e c e p c y j n e
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Rozwiązania wspierające Twoją pracę.

Szeroka oferta akcesoriów do lad recepcyjnych zapewnia opty-
malną organizację pracy. Mobilne półki na dokumenty, poręczne 
kontenery dopasowane do wysokości blatu roboczego lady, nad-
stawki dla klientów, przegródki na korespondencję, panele tapice-
rowane czy wreszcie mediaporty tworzą dodatkową funkcjonalność 
usprawniającą pracę.
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Wielomodułowe meble  
do recepcji.

Posiadamy systemy lad recepcyj-
nych w różnorodnej stylistyce i uroz-
maiconym wzornictwie. W naszej 
ofercie znajdują się modułowe roz-
wiązania lad recepcyjnych, które dają 
szerokie możliwości aranżacyjne, 
pozwalając na dopasowanie formy 
lady do układu pomieszczenia. 

Aby jak najlepiej odpowiedzieć 
na indywidualne potrzeby, na-
sze zestawy można dowolnie 
konfigurować pod względem 
różnorodności brył meblowych, 
wykończenia frontu lady (np. 
szkłem lub płytą o strukturze 
kamienia) lub podświetlenia 
nadstawek i cokołu.

m e b l e  r e c e p c y j n e
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Nowoczesna forma mebli recepcyjnych.

Wyjątkowe wzornictwo – tym mogą poszczycić się na-
sze kolekcje mebli do recepcji. Od minimalistycznych, 
powściągliwych form do lad recepcyjnych o orga-
nicznym kształcie i unikalnym designie. Dobór odpo-
wiednich mebli recepcyjnych to idealne zadanie dla 
członków zespołu naszego biura projektowego, którzy 
tworząc projekt recepcji, dbają o spójny charakter aran-
żacji wszystkich pomieszczeń wchodzących w skład 
danego projektu. Ważne, by design mebli recepcyjnych 
komunikował otwartość i gościnność firmy oraz stano-
wił funkcjonalne rozwiązanie dla jej użytkowników.
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Recepcja to także miejsce komfortowego 
oczekiwania.

Nasze meble do recepcji to nie tylko systemy lad re-
cepcyjnych, ale także meble miękkie, takie jak fotele, 
kanapy i sofy, czy modułowe systemy siedzisk, ponie-
waż recepcja to także miejsce oczekiwania dla gości 
i klientów. Warto postawić na funkcjonalne rozwiązania 
dopasowane do charakteru wnętrza oraz wyrafinowany 
design. Odpowiednio dobrane produkty stworzą przy-
jazną przestrzeń, która posłuży wszystkim użytkowni-
kom biura, także jako miejsce odpoczynku czy strefa 
szybkich spotkań.

m e b l e  r e c e p c y j n e
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Efektywne wykonywanie zadań  
nie byłoby możliwe bez odpowiednio 
dobranych systemów przechowywania.

Dokumenty, akta, teczki i segregatory to nieodzowne na-
rzędzia pracy w biurze. Aby zachować porządek i sprawną 
organizację pracy, istotna jest jakość przechowywania. 
Oferujemy różnego rodzaju szafy biurowe, szafy do prze-
chowywania i sortowania dokumentów, szafy na akta, 
szafy kartotekowe, regały, kontenery przybiurkowe, mo-
bilne, komody podbiurkowe lub wolnostojące i wysuwane 
szafki typu cargo.

Organizacja dokumentów
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Lockers – funkcjonalne szafki pracownicze.

o r g a n i z a c j a  d o k u m e n t ó w

Szafy typu lockers to wielofunkcyjne rozwiązanie do 
przechowywania osobistych rzeczy, dokumentów i ko-
respondencji. Idealnie sprawdzają się w przestrzeniach 
typu open space oraz w biurach, w których zastoso-
wano desk sharing, czyli system oraganizacji miejsca 
pracy, w którym pracownicy nie mają własnego biurka, 
tylko tymczasowo zajmują wolne stanowisko pracy.  
Prywatność lockersów zapewniają zamki z wymien-
ną wkładką, zamki szyfrowane mechanicznie, zamki 
otwierane na kartę, sterowane przez bluetooth czy za-
awansowane rozwiązania, umożliwiające dostęp przez 
odcisk palca. Modele z wrzutnią pozwalają na sprawne 
zarządzanie korespondencją.





Fotele,
krzesła

i sofy

02

Fotele, krzesła i sofy odpowiednie dla każdego 
rodzaju przestrzeni.

W dzisiejszym złożonym środowisku pracy ergonomiczne 
krzesło to już standard. Mając także do dyspozycji zróżnico-
wane przestrzenie, potrzebujemy odpowiedniego wyboru 
siedzisk do charakteru wykonywanej pracy. Prezentujemy roz-
wiązania skupione wokół ergonomii, które cechuje zarówno 
zdrowe użytkowanie, jak i wyrazisty design. Nasza pełna ofer-
ta krzeseł, sof i siedzisk zawiera krzesła pracownicze, fotele 
gabinetowe, krzesła konferencyjne, meble wypoczynkowe 
oraz systemy modułowe.

5 7



5 8

Krzesła biurowe, które pracują 
razem z Tobą.

Spędzając kilka a nawet kilkanaście godzin w po-
zycji siedzącej, warto wybrać takie krzesło, które 
zapewni nam komfortową pracę oraz zdrowe  
użytkowanie. Będąc świadomymi skutków dłu-
giego siedzenia nasza oferta zawiera ergono-
miczne krzesła biurowe, które współpracują 
z użytkownikiem. 

Posiadamy kilkadziesiąt modeli krzeseł, których 
design, technologia i ergonomia odpowiedzą na 
wszystkie potrzeby użytkownika. Aby stworzyć 
w pełni funkcjonalne i ergonomiczne środowisko 
pracy potrzebne jest również odpowiednie sie-
dzisko do pracy. Zachęcamy do zapoznania się  
z naszą bogatą ofertą krzeseł pracowniczych.

Krzesła pracownicze
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Ergonomiczne krzesło  
pracownicze, czyli jakie?

Czym powinno charakteryzować się komfortowe 
i przyjazne zdrowiu krzesło biurowe? Odpowiedzią jest 
tu ergonomia, czyli zaawansowana funkcjonalność, 
która sprzyja wygodnemu siedzeniu, dzięki dopa-
sowaniu do sylwetki użytkownika. Ergonomiczne 
krzesło doskonale wspiera plecy oraz amortyzuje 
ruchy. Posiada szerokie możliwości dopasowania jak: 
regulacja głębokości siedziska, podparcie odcin-
ka lędźwiowego, regulowany zagłówek, elastycznie 
regulowane na wysokość oparcie, a także płynną 
regulację kąta nachylenia siedziska i oparcia, dające 
solidne podparcie dla kręgosłupa. Krzesło może też 
posiadać amortyzator o zwiększonym skoku, by za-
pewnić większy komfort użytkowania dla użytkowników 
o większej wadze.

Opcjonalnie regulowane aż w czterech płaszczyznach 
(góra-dół, na szerokość, nakładka przód-tył, kąt na-
kładki) podłokietniki pozwalają ustawić odpowiednią 
pozycję dla komfortowego podparcia nadgarstków 
i przedramion. Dobrze dopasowane krzesło powin-
no zapewniać dynamiczne siedzenie i komfort użyt-
kowania niezależnie od sylwetki osób użytkujących; 
znaczna ilość regulacji jest kluczem do idealnego do-
pasowania, tak by użytkownik mógł przyjąć najlepszą 
dla siebie pozycję.

Jak dobrać idealne  
krzesło dla pracownika?

W naszej ofercie posiadamy kilkadziesiąt kolekcji ergo-
nomicznych krzeseł biurowych, zapewniających moż-
liwość optymalnego skonfigurowania modelu krok po 
kroku. Chętnie doradzimy w wyborze odpowiedniego 
modelu – nasi eksperci oprowadzają po naszym showro-
omie, w którym znajduje się specjalnie zaprojektowana 
strefa testów krzeseł: pracowniczych, gabinetowych 
oraz konferencyjnych. Zapraszamy do odwiedzin!

6 0



Zadbaj o zdrowie podczas pracy siedzącej.

Jak prawidłowo przygotować stanowisko pracy?

D O PA S U J  S TA N O W I S K O 
D O  S W O I C H  P O T R Z E B

D B A J  O  W Z R O K R Ó B  P R Z E R W Y,  
Ć W I C Z  C I A Ł O

Wykorzystaj ergonomię sta-
nowiska. Pracuj w prawidło-
wej pozycji, ustaw monitor 
na odpowiedniej wysokości. 
Dopasuj biurko, jeśli to możli-
we pracuj również na stojąco. 
Pozwól plecom odpocząć, od-
chylając się podczas rozmowy.

Co 20 minut spójrz w dal, 
najlepiej na zieleń za oknem 
lub przymknij na chwilę oczy. 
Unikaj odbijania się światła od 
ekranu monitora. Nie pracuj 
przed komputerem przy zga-

szonym świetle. 

Podczas pracy zmieniaj pozy-
cję do 8 razy dziennie. Pamiętaj 
o przerwach.  Znajdź dogodne 
miejsce i wykonaj kilka pro-
stych ćwiczeń, które pozwolą 
rozciągnąć mięśnie, ale też do-
tlenią mózg i sprawią, że praca 

stanie się efektywniejsza.

1. Dopasuj wysokość krzesła i stołu, tak by klawiatu-
ra znajdowała się na wysokości łokci (przy ramionach 
opuszczonych do dołu).

2. Wyreguluj krzesło tak, aby pomiędzy: tułowiem 
a udami, ramionami a przedramionami, łydkami a uda-
mi był kąt prosty lub lekko otwarty ( od 90° do 100°). 
Przy dłuższym siedzeniu wskazana jest pozycja lekko 
odchylona, która mniej obciąża lędźwiowy odcinek 
kręgosłupa, pozwalając mu odpocząć.

3. Usiądź tak, aby plecy dokładnie przylegały do 
oparcia – zwłaszcza w części lędźwiowej. Przesuń się 
maksymalnie do tyłu.

4. Stopy powinny swobodnie i pewnie spoczywać na 
podłodze lub podnóżku.

5. Ekran monitora ustaw na wprost, w odległości ok. 60 
cm od siebie. Jego górna krawędź powinna sięgać tro-
chę poniżej poziomu oczu.

50-60 cm

50-60 cm

66-71 cm

40-45°

40-45°

90-100°

90-100°
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Kłopoty zdrowotne wynikające z siedzącego trybu pracy to współcze-
śnie jedne z największych wyzwań dla pracodawców i pracowników. 
Codziennie nawet jedna osoba na trzy odczuwa dolegliwości związane 
ze złym siedzeniem i nieodpowiednio zaprojektowanym stanowiskiem 
pracy. Długotrwałe, nawet kilkunastogodzinne siedzenie to plaga na-
szych czasów, a dolegliwości kręgosłupa to już choroba cywilizacyj-
na. Jak im zapobiegać? Jakie rozwiązania zapewnią nam zdrowie przy 
wielogodzinnej pracy w pozycji siedzącej?

Ergonomia stanowiska pracy to dość tajemniczy termin. Jednak zawiera on w sobie wszyst-
ko to co pozwala zachować balans między człowiekiem a jego otoczeniem, zapewniając 
komfort pracy i dobre samopoczucie, a tym samym – zdrowie. Ewolucyjnie nie jesteśmy 
przystosowani do pracy w pozycji siedzącej. Kręgosłup nie lubi bezruchu, a wymuszona, 
nienaturalna pozycja spowodowana niewygodnym stanowiskiem pracy negatywnie wpły-
wa nie tylko na nasze zdrowie, ale także motywację i zadowolenie z pracy. Dlatego ergono-
mia w biurze ma do spełnienia ważne zadanie, w którym kluczową rolę odgrywają meble 
biurowe, a przede wszystkim odpowiednio dobrane ergonomiczne krzesła.

Jakie są skutki złego siedzenia?

Jeśli stanowisko pracownicze nie zapewnia optymalnej pozycji do pracy, to w dłuższej 
perspektywie źle dopasowane krzesło oraz utrwalone nawyki nieprawidłowego siedze-
nia prowadzą do wielu przewlekłych chorób. Niezmienna pozycja i powtarzalne ruchy 
stanowią obciążenie dla całego ciała. W konsekwencji dochodzi do napięcia i skurczów 
mięśni, bólów pleców i głowy, a także do szybszego odczuwania zmęczenia i braku 
koncentracji. Złe siedzenie powoduje schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, 
przyczynia się do zwyrodnień kręgosłupa związanych z dyskami międzykręgowymi 
(wypadnięcie dysku, czy przepuklina międzykręgowa). Powodują zaburzenia trawienia 
i kłopoty z krążeniem. Leczenie schorzeń kręgosłupa jest trudne i często nie daje za-
dowalających efektów. Dlatego nasuwa się pytanie w jaki sposób możemy temu prze-
ciwdziałać?

Zdrowe siedzenie – w poszukiwaniu  
idealnego krzesła biurowego.

Wiedza

6 2
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Zdrowe siedzenie to aktywne siedzenie.

Komfortowe i przyjazne zdrowiu krzesło biurowe posiada wiele funkcji, które umożli-
wiają najlepsze dopasowanie do sylwetki użytkownika. Istotne jest solidne podparcie 
kręgosłupa oraz szeroka możliwość regulacji, by móc przyjąć wygodną dla siebie po-
zycję. Jednak to nie wszystko. Zrozumienie ludzkiego ciała i potrzeb jego ruchu stało 
się inspiracją do stworzenia innowacyjnych ergonomicznych rozwiązań, w których ruch 
krzesła odzwierciedla ruchy osoby siedzącej. Obecnie projektanci skupiają się na dyna-
mice krzesła, która umożliwia ciągłe poruszanie się podczas pracy w pozycji siedzącej. 
Tworzą krzesła, które współpracują z użytkownikiem, zapewniając aktywne siedzenie 
oraz niezwykły komfort i lepszą efektywność pracy.

W naszej ofercie znajdziesz rewolucyjne krzesła, wyposażone w mechanizmy, które 
wywołują mikroruchy, zapewniające dynamiczne siedzenie. Pozwalają one na ergo-
nomiczną i optymalną zmianę kształtu pleców, dostosowując się do każdej pozycji 
użytkownika bez konieczności najmniejszej regulacji. Ich zaawansowana funkcjonal-
ność umożliwia dynamiczny ruch na boki i dodatkowo w odcinku lędźwiowym aktywuje 
drobny ruch skrętny. Innowacyjne systemy oparcia płynnie dopasowują się do natu-
ralnych ruchów ciała poprzez dostosowanie fotela do nacisku pleców i ruchów górnej 
części tułowia. Taki system utrzymuje osobę siedzącą w ciągłym ruchu, oraz podpiera 
plecy w każdej pozycji przy zachowaniu całkowitej swobody siedzenia. 

Dla własnego zdrowia – bądźmy wymagający!

Dolegliwości związane z długotrwałym siedzeniem mają istotny wpływ na efektyw-
ność i zadowolenie użytkowników biura. Dlatego, by mieć zdrowych, twórczych i za-
angażowanych pracowników warto zainwestować w wysokiej jakości krzesła biurowe, 
zapewniające zarówno solidne podparcie dla kręgosłupa jak i dające możliwość dyna-
micznego siedzenia. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego showroomu i skorzystania z doradztwa naszych 
ekspertów z dziedziny ergonomii, którzy pomogą dobrać najlepsze krzesło do indywi-
dualnych preferencji.

6 3
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Ergonomia, która działa.  
Design, który uwodzi.

Interesujące wzornictwo, wysokiej jakości materiały, 
zaawansowana ergonomia – tym cechują się nasze 
komfortowe krzesła gabinetowe, będące propozycją 
dla osób ceniących wygodę i elegancję. Fotel gabineto-
wy powinien zapewniać komfortowe warunki podczas 
wielogodzinnego siedzenia. Nowoczesne ergonomicz-
ne siedzisko powinno posiadać elastyczną możliwość 
regulacji podparcia lędźwiowego, głębokości siedziska, 
regulację podłokietników oraz w pełni regulowany za-
główek, by zapewnić solidne podparcie dla kręgosłupa, 
rąk i głowy.

Krzesła gabinetowe
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Elegancka linia i precyzyjne wykończenia ze szlachet-
nych materiałów, takich jak skóra naturalna czy drewno, 
nadają naszym fotelom biurowym cech produktów pre-
mium. Prestiżowe fotele menedżerskie cechuje urze-
kający design, przez co stanowią wyrazisty akcent 
w przestrzeni gabinetu.

Krzesła gabinetowe pełne elegancji.
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Komfortowe krzesła gabinetowe zapewniają  
zdrowe, aktywne siedzenie.

Zaawansowana ergonomia sprawia, że siedzisko automatycznie podąża 
za każdą zmianą ułożenia ciała, a także aktywuje nasze ciało do ruchu. 
W naszej ofercie znaleźć można fotele gabinetowe wyposażone w inno-
wacyjne rozwiązania skupione wokół ergonomii. Nasi eksperci chętnie 
doradzą przy wyborze odpowiedniego modelu zarówno pod kątem indy-
widualnych preferencji jaki i stosunku jakości do ceny.

k r z e s ł a  g a b i n e t o w e
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Dobierz najlepszy fotel konferencyjny.

Wygodne krzesła konferencyjne są niezbędne, by 
utrzymać odpowiedni poziom koncentracji podczas 
prezentacji lub wielogodzinnego szkolenia. Stawia-
my zarówno na ergonomię jak i wysublimowany de-
sign, podkreślający charakter wnętrza. Poznaj naszą 
bogatą ofertę foteli konferencyjnych. Nasze produk-
ty oferują możliwość pełnej personalizacji poprzez 
bogaty wybór gamy kolorystycznej oraz materia-
łów wykończeniowych. W zależności od potrzeb 

oferujemy zarówno komfortowe, klasyczne fotele 
konferencyjne jak i lekkie funkcjonalne krzesła kon-
ferencyjne, które można sztaplować, łączyć w rzędy, 
czy transportować na wózku. W wielu naszych pro-
duktach można w łatwy i szybki sposób zamonto-
wać pulpity. Pomagamy w dobraniu odpowiedniego 
rozwiązania doskonale sprawdzającego się zarówno 
w dużych nowoczesnych salach konferencyjnych jak 
i w małych pomieszczeniach. 

Krzesła konferencyjne
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Jak komfortowo urządzić  
przestrzeń, która pozwoli  
poczuć się swobodnie?

Meble wypoczynkowe sprawdzają się w wielu przestrzeniach. W biurze 
pozwalają wydzielić miejsce odpoczynku, tworząc tzw. strefę lounge, 
gdzie pracownicy mogą komfortowo się zrelaksować oraz wejść ze sobą 
w interakcję, co często rodzi najlepsze pomysły. Sofy biurowe idealnie 
sprawdzają się także przy mniej formalnych spotkaniach biznesowych, 
podczas których łatwiej jest prowadzić swobodne rozmowy i budować 
relację z klientem.

Meble wypoczynkowe
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Szerokie zastosowanie mebli wypoczynkowych ma miejsce także w takich 
przestrzeniach jak hol, recepcje, poczekalnie, kawiarnie. Design i komfort 
są tu na pierwszym miejscu, dlatego nasza oferta zawiera najlepsze mo-
dele sof i foteli, często nagradzanych w konkursach dobrego wzornictwa, 
np. takich jak Red Dot Design Award. Designerskie sofy budują charakter 
wnętrza i podkreślają standard organizacji.

Design ma znaczenie.

m e b l e  w y p o c z y n k o w e
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Mamy idealną sofę dla Twojej przestrzeni.

Szeroki wybór modeli oraz materiałów wykończeniowych, może spowodo-
wać trudność z podjęciem decyzji. Dlatego doradztwo w wyborze najlepiej 
powierzyć ekspertom – dobieramy odpowiednie rozwiązania zgodne z cha-
rakterem organizacji oraz gustem klienta. Zapraszamy do naszej siedziby, 
zaprezentujemy aranżację przestrzeni typu lounge oraz przedstawimy 
różne wzorniki, by dobrać najlepsze rozwiązanie zarówno pod kątem 
designu jak i ceny.
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Strefa pobudzająca kreatywność.

Dobre samopoczucie w biurze sprzyja kreatywności. Najlepszym miej-
scem, gdzie swobodne rozmowy mogą przerodzić się w kreatywne po-
mysły jest strefa chillout. Komfortowe designerskie siedziska pomagają 
w odprężeniu się, a takie produkty jak na przykład podwieszane fotele, piłki 
czy siedziska tworzące huśtawki wprowadzają elementy zabawy i przenoszą 
klimat parku do biura.
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Systemy modułowe tworzą  
elastyczną przestrzeń.

Elastyczność to słowo klucz w nowoczesnych przestrzeniach 
biurowych. Biuro to już nie tylko krzesło, biurko i narzędzia do 
wykonywania zadań, ale coraz większego znaczenia nabiera-
ją preferencje użytkowników. Coraz częściej chcemy pracować 
w wygodny dla siebie sposób, wykorzystując różne rodzaje mebli.

Systemy modułowe

Modułowe rozwiązania umożliwiają tworzenie dowol-
nych układów, przez co można je dopasować do każdej 
przestrzeni. Dzięki oryginalnemu wzornictwu i bogatej 
kolorystyce systemy modułowe siedzisk idealnie róż-
nicują wnętrze. Bogaty wybór tapicerek i materiałów 
wykończeniowych dają nieograniczone możliwości 
aranżacji. Zdaj się na ekspertów, doradzamy przy wyborze 
najlepszych rozwiązań.
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Przedsiębiorstwa coraz częściej przejmują mobilny styl pracy, dzieląc swoje 
biuro na strefy, które najlepiej odpowiadają na potrzeby ludzi, sprzyjając 
kreatywności i wspierając w wykonywaniu zadań. Dedykowanym zwłasz-
cza do biur strefowych rozwiązaniem są systemy modułowe siedzisk, które 
tworzą dodatkową przestrzeń do nieformalnych spotkań, konsultacji, czy 
chwil relaksu. Idealnie nadają się także do aranżacji strefy chillout.

Meble dopasowane  
do charakteru pracy.

s y s t e m y  m o d u ł o w e
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Systemy 
akustyczne

03

Przyjazne środowisko akustyczne.

Akustyka ma ogromne znaczenie dla efektywnego działania 
osób współdzielących przestrzeń pracy. Aby ograniczyć 
negatywny wpływ niepożądanych dźwięków, oferujemy sys-
temy akustyczne, które pomagają ludziom się skupić, a tym 
samym pracować lepiej.

Proponujemy takie produkty jak panele i ścianki akustyczne, 
panele biurkowe, siedziska akustyczne, boksy i budki telefo-
niczne. Nasze produkty skutecznie pozwalają odciąć się od 
hałasu oraz zapewniają niezbędną prywatność. Należy przy 
tym pamiętać, że bazą wysokiego komfortu akustycznego są 
dźwiękochłonne systemy sufitowe oraz pochłaniające dźwięk 
wykładziny obiektowe. 
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Znajdź najlepsze zastosowanie  
ścianek akustycznych  
w Twoim biurze.

Ścianki akustyczne dzielą pomieszczenie oraz stanowią ekran 
o wysokich parametrach pochłaniania dźwięku. Pozwalają 
znacznie zredukować hałas. Można nimi odgrodzić od siebie 
stanowiska pracy lub strefy, poprawiając komfort akustyczny 
lub odseparować źródła hałasu. Ścianki akustyczne pozwa-
lają także na zachowanie większej prywatności i zbudowanie 
przyjemniejszej atmosfery we wnętrzu.

Ścianki akustyczne
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Ścianki akustyczne idealnie nada-
ją się do strefowania biura, dzieląc 
przestrzenie dedykowane do róż-
nych aktywności. Dzięki nim biuro 
można podzielić w taki sposób, by 
zespoły ze sobą współpracują-
ce znajdowały się blisko siebie. Za 
ich pomocą można też wydzielić 
strefę lounge (strefę odpoczynku) 
stwarzając warunki do komforto-
wej rozmowy. Designerska struktu-
ra modułów o interesującej formie 

i kolorach przyjemnie urozmaica 
przestrzeń. Ścianki akustyczne 
można ze sobą zestawiać, a nawet 
łączyć poprzez nieregularne usta-
wienie modułów. W naszej ofercie 
posiadamy także mobilne ścianki na 
kółkach, które łatwo można przesta-
wiać w dowolne miejsce. Oferujemy 
bogaty wybór ścianek akustycz-
nych, które zapewnią skuteczną 
izolację akustyczną oraz wpłyną na 
walory estetyczne wnętrza.

Dziel przestrzeń,  
twórz strefy.

ś c i a n k i  a k u s t y c z n e
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Panele akustyczne skutecznie  
minimalizują odbicia dźwięku.

Panele akustyczne zmniejszają hałas i redukują pogłos, 
mogą oddzielać stanowiska pracy oraz stanowią kreatywny 
element wystroju wnętrza. W naszej ofercie posiadamy pa-
nele akustyczne ścienne oraz sufitowe panele podwieszane. 
Ich lekka konstrukcja pozwala na montaż na każdej ścianie 
i ściance działowej. Sprawdzają się zarówno w przestrze-
niach biurowych, lokalach gastronomicznych, poczekalniach 
i hotelach, a także w domach.

Panele akustyczne

Akustyczne panele ścienne i sufitowe ocieplają wnętrze 
oraz poprawiają jego estetykę. Bogata oferta kształtów, 
kolorów i rozmiarów daje szerokie możliwości aranża-
cji. Panele można łatwo dopasować do funkcjonującej 
w pomieszczeniu tapicerki np. krzeseł konferencyjnych 
czy mebli wypoczynkowych, personalizując charakter 
wnętrza.
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Panele biurkowe oddzielają stanowiska pracy roz-
mieszczone naprzeciw i obok siebie. Pozwalają 
zachować niezbędną prywatność oraz poprawia-
ją komfort akustyczny pracowników siedzących 
naprzeciw lub obok siebie. Zachowanie prywat-
ności umożliwia koncentrację potrzebną by osią-
gnąć optymalną efektywność pracy, pomagając 
również utrzymać odpowiedni poziom motywacji 
oraz budując pewność siebie.

Prywatność wspiera koncentrację.

p a n e l e  a k u s t y c z n e
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Gotowe rozwiązania  
dla współczesnych biur.

Brak wydzielonej przestrzeni do szybkich kameralnych spotkań lub indywi-
dualnej pracy w skupieniu to częsty problem wielu organizacji. Zajęte sale 
konferencyjne lub niewystarczająca ilość indywidualnych pomieszczeń 
stanowi wyzwanie dla współczesnych biur. Dlatego wychodząc naprzeciw 
potrzebom mamy gotowe rozwiązania, które wspierają zarówno komuni-
kację, jak i koncentrację – siedziska akustyczne, które łatwo dopasowują 
się do wielu przestrzeni; zarówno biur na otwartym planie typu open space 
jak i wnętrz o innym przeznaczeniu.

Siedziska akustyczne

Siedziska akustyczne to nie tylko funkcjonalność i dba-
łość o komfort akustyczny, ale także nowatorskie wzor-
nictwo, które podnosi jakość wizualną współczesnych 
biur. Doskonale zaprojektowane bryły, pokryte tkaninami 
o przyjemnej fakturze i starannie dobranej kolorystyce, 
budują designerski charakter wnętrza, w którym chce się 
przebywać. Będąc świadomymi wpływu przedmiotów 
na samopoczucie ludzi, promujemy produkty stworzone 
z najwyższą dbałością o styl i jakość wykonania.
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Modułowy system siedzisk akustycznych pozwala 
na tworzenie zestawień dopasowanych do każ-
dej przestrzeni. Nie zabierają dużo miejsca, dając 
możliwość łatwego tworzenia stref do różnych ty-
pów działań. Siedziska akustyczne idealnie spraw-
dzają się jako gotowa, wydzielona strefa szybkich 
spotkań, strefa współpracy czy strefa skupienia. 
Pozwalają także zaaranżować dodatkową prze-
strzeń dla relaksu tzw. strefę chillout. 

Specjalna konstrukcja, szerokie zastosowanie pia-
nek akustycznych oraz starannie dobranych tkanin 
obiciowych o dobrych parametrach akustycznych 
sof tłumi dźwięki, blokuje hałas dobiegający z ze-
wnątrz, a także zmniejsza pogłos we wnętrzu ze-
stawu. Dzięki temu skutecznie izoluje rozmówców 
oraz pozwala na kreatywną wymianę myśli.

Twórz strefy, które odpowiadają  
różnym stylom pracy.

s i e d z i s k a  a k u s t y c z n e
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Wiemy, czego potrzebują  
nowoczesne biura.

Czy w Twoim biurze brakuje pomieszczeń do spotkań w mniejszym gronie, 
przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych lub indywidualnej pracy w mak-
symalnym skupieniu? Czy wykonując rozmowy telefoniczne w biurze nie 
możesz znaleźć miejsca, gdzie mógłbyś prowadzić niczym nieskrępowaną 
rozmowę? Brak wydzielonej zamkniętej przestrzeni do spotkań lub pracy 
indywidualnej stanowi duży problem w wielu przestrzeniach biurowych, 
zwłaszcza opartych na planie open space. Mamy gotowe rozwiązanie – 
budki telefoniczne oraz boksy akustyczne.

Boksy i budki telefoniczne

Styl pracy coraz większej liczby 
organizacji ulega przemianom. 
Typowe komórkowe biura z po-
jedynczymi pokojami często 
zmieniają się w przestronne 
biura typu open space, te zaś 
ewoluują w stronę elastycz-
nych rozwiązań, gdzie pracow-
nicy mają do dyspozycji wiele 
stref, dopasowanych do róż-
nych stylów pracy. Boksy aku-
styczne i budki telefoniczne są 
odpowiedzią na potrzebę za-
mkniętej przestrzeni w biurach 
na otwartym planie.
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Boksy akustyczne dostępne są w wielu wersjach; jednoosobowe 
sprawdzą się w roli budki telefonicznej lub miejsca chwilowego wyci-
szenia; większe, w których mieszczą się stół i krzesła, przeznaczone 
nawet dla ośmiu osób, mogą służyć do spotkań w kameralnym gronie 
czy wideokonferencji. Stanowią także dobre miejsce do przeprowa-
dzania rozmów kwalifikacyjnych w działach HR. 

Boksy akustyczne charakteryzują się wysoką izolacyjnością aku-
styczną, pozwalającą na zachowanie prywatności i poufności rozmów. 
Ich zamknięta konstrukcja pozwala na komfortową pracę indywidualną 
lub kameralne spotkania w małym zespole.

Różnorodne boksy akustyczne  
– do pracy i relaksu.
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Komfort użytkowania zapewnia przyjazne oświe-
tlenie oraz cicha, wydajna wentylacja. Zarówno 
tylna ściana jaki i drzwi oferowanych przez nas 
boksów akustycznych mogą być wykończone 
szkłem o podwyższonych pa rametrach akustycz-
nych. Istnieje wiele opcji dodatkowego wyposa-
żenia w takie rozwiązania jak mediaport, półka do 
pracy, możliwość zainstalowania telewizora lub 
tablicy na wewnętrznych lub zewnętrznych ścia-
nach boksu. Ściany boksów akustycznych mogą 
być także pokryte roślinami oczyszczającymi po-
wietrze – kontakt z roślinnością zmniejsza stres, 
reguluje ciśnienie krwi, wprowadza emocjonalną 
i zdrowotną równowagę, wpływając motywująco 
na pracowników każdego dnia.
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Sufity
akustyczne
04

Optymalna akustyka w każdym  
środowisku pracy.

Dbając o wysoką jakość środowiska pracy oferujemy systemy 
sufitowe, które odpowiadają na potrzeby współczesnych biur. 
Nasza oferta zawiera m.in. takie produkty jak: sufity modułowe, 
panele wolnowiszące oraz absorbery ścienne. Zróżnicowane 
przestrzenie wymagają różnorodnych rozwiązań. Otwarte prze-
strzenie powinny zapewniać dobrą komunikację słowną oraz 
redukcję hałasu – w tego typu przestrzeniach istotne jest po-
chłanianie dźwięku. Z kolei we wnętrzach, w których ważna jest 
prywatność i poufność wysoce istotna jest także izolacyjność 
akustyczna. Te dwie cechy wpływają na klimat akustyczny wnę-
trza pracy. Wszystkie oferowane przez nas systemy sufitowe 
montujemy własnymi ekipami oraz udzielamy pełnej gwarancji.
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Sufity akustyczne

Zdaj się na nasze  
doświadczenie.

Nasi eksperci dobierają odpowiednie systemy sufitowe, które odpowia-
dają na zróżnicowane potrzeby. Dobieramy produkty zarówno pod kątem 
rodzaju pomieszczenia, wykonywanej w nim aktywności oraz ludzi tam 
pracujących. Rozumiemy w jaki sposób zachowuje się dźwięk w danej 
przestrzeni, dlatego możemy pomóc rozwiązać problemy związane z akustyką 
także w Twoim środowisku pracy.
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Wysoki komfort akustyczny w miejscu pracy nie jest możliwy bez zasto-
sowania profesjonalnego systemu sufitu akustycznego. Optymalnym 
rozwiązaniem dla różnorodnych przestrzeni są sufity modułowe; cechuje 
je wysoka dźwiękochłonność i dobra dźwiękoizolacyjność. Różnorodne 
typy krawędzi, różne wymiary, kształty i kolory płyt sufitowych oferują swo-
bodę w projektowaniu oraz odpowiadają wszystkim typom pomieszczeń. 

Sufity modułowe

Rozwiązania modularne 
– szybkie w montażu,  
wygodne w eksploatacji.
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Sufity modułowe najlepiej sprawdzają się 
w takich przestrzeniach jak: biura, szkoły 
i uczelnie, obiekty sportowe czy obiekty 
gastronomiczne.

s u f i t y  m o d u ł o w e
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Komfort akustyczny  
w wyjątkowej formie. 

By zwiększyć chłonność akustyczną pomieszczenia warto postawić 
na panele wolnowiszące. W zależności od specyfiki pomieszczenia 
montowane niezależnie mogą pełnić rolę skutecznych absorberów 
dźwięku, bądź stanowić skuteczne wsparcie dla sufitu akustycznego. 
Różnorodne kształty i szeroka paleta barw paneli wolnowiszących 
dają szerokie i interesujące możliwości aranżacji sufitu.

Panele wolnowiszące
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Jeśli wymagane jest dodatkowe 
wsparcie pochłaniające dźwięk, 
idealnie sprawdzą się absorbery 
ścienne. Ich potwierdzone bada-
niami i certyfikatami właściwości 
akustyczne wspomagają redukcję 
hałasu we wnętrzu. Zestawione z pa-
nelami wolnowiszącymi oraz sufitem 
modułowym stanowią kompletny 
system akustyczny o doskonałych 
parametrach.

Absorbery ścienne

p a n e l e  w o l n o w i s z ą c e



Brak nadmiernego hałasu w przestrzeni pracy ma ogromne znaczenie 
dla samopoczucia, efektywności i kreatywności jego użytkowników. 
Jednym z podstawowych czynników utrudniających pracę jest bez wąt-
pienia niesprzyjające środowisko akustyczne – niepożądane dźwięki, 
takie jak szum rozmów niosących się z dalszych części biura, rozmowy 
telefoniczne czy odgłosy urządzeń biurowych utrudniają koncentrację, 
według prowadzonych badań mogą też zwiększać stres i znacząco 
obniżać motywację.

Przykładowo – biura na otwartym planie o dużej powierzchni szczególnie narażone są na 
niekomfortowe zjawiska akustyczne. W tego typu przestrzeniach użytkownikom biura naj-
częściej przeszkadzają odgłosy i szum rozmów, zawierające nieistotne dla nich informacje, 
często niosące się z odległej części biura. Biura typu open space mają jednocześnie zaletę 
– pracownicy cenią łatwość i szybkość komunikacji w obrębie zespołów. W związku z po-
wyższym należy stwierdzić, że rolą rozwiązań akustycznych jest w tym przypadku przede 
wszystkim usprawnienie komunikacji, tak by istotne dźwięki dla danej grupy były dobrze 
słyszalne, a dźwięki niepożądane zostały skutecznie zredukowane.

Zagadnienia związane z akustyką przestrzeni pracy zostały w niedawnym czasie ure-
gulowane prawnie. Regulacje dotyczące poziomu hałasu we wnętrzach określa nowa 
norma akustyczna – PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed 
hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych 
i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. 
Wspomniana norma jest całkowicie nowym dokumentem, pierwszą Polską Normą od-
noszącą się wprost do akustyki wnętrz. Norma nie dotyczy wnętrz o akustyce kwali-
fikowanej, takich jak sale koncertowe czy teatralne, które wymagają indywidualnego 
podejścia, lecz zwykłych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i za-
mieszkania zbiorowego, w których dobra akustyka warunkuje komfort ich użytkowania.
Stosowanie wymagań normy w odniesieniu do wskazanych w niej pomieszczeń ma na 
celu: zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego składowej, 
jaką jest hałas pogłosowy oraz zapewnienie zrozumiałości mowy umożliwiającej wła-
ściwe użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej.

Wymagania wyrażone są za pomocą:
• czasu pogłosu (T) i wskaźnika transmisji mowy (STI) – w przypadku pomieszczeń, któ-
rych główna funkcja polega na komunikacji werbalnej;
• czasu pogłosu (T) lub chłonności akustycznej (A) w przypadku pozostałych pomieszczeń.

Wiedza

Koniec z hałasem w biurze!
Nowa Polska Norma odnosząca 
się do akustyki wnętrz.
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Norma definiuje podstawowe wymagania, których spełnienie pozwoli zapewnić w więk-
szości wypadków dobrą akustykę wnętrz poprzez uniknięcie podstawowych błędów 
w tym zakresie. Jednak w wielu przypadkach dostępne są rozwiązania techniczne po-
zwalające na uzyskanie lepszych warunków akustycznych.
Norma określa różne wymagania w zależności od typu i funkcji pomieszczenia; szcze-
gólnie odnosi się do biur, obiektów oświatowych, obiektów służby zdrowia i innych 
obiektów użyteczności publicznej. Od dnia 1 stycznia 2018 r. wytyczne normy aku-
stycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powinny być sto-
sowane obowiązkowo na etapie powstawania budynku, aranżacji lub rearanżacji biura.

O akustyce musimy myśleć już na etapie projektu; ważna jest odpowiednia dbałość 
o akustykę dla różnych pomieszczeń z uwzględnieniem aktywności jaka będzie w nich 
przeważać. Dla otwartych przestrzeni istotne jest pochłanianie dźwięku, zapewniają-
ce dobrą komunikację słowną oraz redukcję hałasu. Z kolei we wnętrzach, w których 
ważna jest prywatność i poufność wysoce istotna jest także izolacyjność akustycz-
na. Te dwie cechy wpływają na klimat akustyczny wnętrza pracy. Odpowiedni wybór 
i rozmieszczenie produktów dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych stanowi o przy-
jaznym środowisku akustycznym.

Jak skutecznie zredukować hałas w biurze? Jakie rozwiązania 
i produkty pomagają tworzyć optymalne warunki akustyczne? 
Przedstawiamy kilka wskazówek.

1. Sufit akustyczny oraz wykładzina podłogowa – zwiększają chłonność akustycz-
ną pomieszczenia, redukując hałas, stanowią bazę wysokiego komfortu akustycznego. 
Sufity akustyczne, panele wolnowiszące oraz odpowiednio dobrana wykładzina pod-
łogowa pochłaniają energię akustyczną i redukują pogłos. Wybór rodzaju oraz ilości 
zastosowanych rozwiązań powinien wynikać z funkcji pomieszczenia i najlepiej powie-
rzyć go ekspertom.

2. Odpowiednie rozmieszczenie stanowisk pracy – zespoły, które się często ze sobą 
komunikują powinny znaleźć się możliwie blisko siebie. Stanowiska, które generują wię-
cej hałasu powinny zostać oddzielone od pozostałych. Ważne jest także stosowanie 
paneli biurkowych oraz np. tapicerowanych pleców szaf, które poprawiają komfort aku-
styczny pracowników siedzących naprzeciw lub obok siebie. Zależnie od charakteru 
organizacji, istotne może być także zaplanowanie pokoi do pracy indywidualnej, które 
zapewniają komfortowe warunki ludziom pracującym w skupieniu.

3. „Strefowanie” biura za pomocą ścianek akustycznych – rozwiązanie szczególnie 
przydatne we wspominanych wcześniej biurach typu open space. Ścianki akustyczne 
stanowią ekrany o wysokich parametrach pochłaniania dźwięku, pozwalające znacz-
nie zredukować hałas w przestrzeni pracy. Dzieląc nimi przestrzeń można odgrodzić 
od siebie stanowiska pracy lub strefy spotkań, jednocześnie zatrzymując niepożądane 
dźwięki. Ścianki akustyczne pozwalają również odseparować urządzenia i obszary 
będące źródłem hałasu jak drukarki, przejścia, bufet czy windy.

4. Boksy akustyczne i budki telefoniczne – są odpowiedzią na potrzebę zamknię-
tej przestrzeni w biurach na otwartym planie. Boksy akustyczne umożliwiają spotkania 
w małym gronie, nie przeszkadzając innym pracownikom, zaś budki telefoniczne po-
zwalają na komfortową rozmowę telefoniczną lub wideokonferencję z klientem. Jest to 
zdecydowanie wygodniejsze i często bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż wydzielanie 
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osobnego pomieszczenia, a ponad to ich zaletą jest elastyczność i mobilność, pozwala-
jąca na dopasowanie do każdego typu przestrzeni. Zbudowane są z warstwowych ścian 
wykazujących wysoką izolacyjność akustyczną, dzięki czemu poufne rozmowy czy in-
dywidualna praca w skupieniu nie będą stanowiły już problemu w biurze typu open space.

5. Meble miękkie – fotele, sofy czy systemy modułowe; siedziska akustyczne ideal-
nie sprawdzają się jako gotowa, wydzielona strefa szybkich spotkań, strefa chillout czy 
strefa skupienia. Specjalna konstrukcja, szerokie zastosowanie pianek akustycznych 
oraz starannie dobranych tkanin obiciowych o dobrych parametrach akustycznych sof 
tłumi dźwięki, blokuje hałas dobiegający z zewnątrz, a także zmniejsza pogłos we wnę-
trzu zestawu, dzięki czemu skutecznie izoluje rozmówców oraz pozwala na spokojną 
rozmowę nawet w głośnym biurze.

Skutecznym rozwiązaniem jest stworzenie elastycznego środowiska, zawierającego 
różne rodzaje przestrzeni do wykonywania konkretnych aktywności, zróżnicowanych 
także pod kątem akustyki – pozwólmy, aby użytkownicy biura sami wybierali dogodne 
dla siebie warunki. Odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem przed-
stawionych powyżej rozwiązań pozwala na stworzenie komfortowego środowiska 
akustycznego dla każdego. Dobre warunki akustyczne w miejscu pracy to lepsze sa-
mopoczucie pracowników, zwiększenie satysfakcji z pracy i większa wydajność, co jest 
korzystne zarówno dla zespołu, jak i całej organizacji.
Przypominamy, że w naszej ofercie funkcjonuje usługa pomiarów akustycznych – ba-
damy istniejące przestrzenie, zapewniając wsparcie w zakresie pomiarów akustycz-
nych wnętrz; tworzymy audyty projektów budowlanych pod kątem akustyki, raporty 
akustyczne oraz pomiary hałasu. Prace naszych specjalistów mają na celu określenie 
warunków akustycznych danej przestrzeni oraz przygotowanie rekomendacji zastoso-
wania koniecznych dla uzyskania pożądanego efektu rozwiązań, takich jak sufit aku-
styczny, panele ścienne, ścianki akustyczne czy pochłaniające dźwięk meble miękkie, 
z precyzyjnym określeniem ich ilości oraz umiejscowienia. Końcowym etapem jest 
przygotowanie analizy warunków akustycznych po zastosowaniu wcześniejszych 
rekomendacji.

Definicje zagadnień związanych z akustyką wnętrz.

Czas pogłosu, T.
Pogłos jest zjawiskiem stopniowego zanikania energii dźwięku po wyłączeniu źródła 
dźwięku, związane z występowaniem dużej liczby odbić od powierzchni ogranicza-
jących pomieszczenie a także powierzchni obiektów w nim się znajdujących. Pogło-
sowość pomieszczenia określa się wielkością zwaną czasem pogłosu – jest to czas 
potrzebny na zmniejszenie, po wyłączeniu źródła dźwięku, poziomu ciśnienia aku-
stycznego we wnętrzu o 60 dB.
Czas pogłosu w pomieszczeniu zależy przede wszystkim od jego kubatury i chłonności 
akustycznej. Im mniejsza kubatura i im większa chłonność akustyczna tym czas pogło-
su krótszy. Niemniej jednak bardzo duże znaczenie ma geometria pomieszczenia oraz 
rozmieszczenie powierzchni i obiektów dźwiękochłonnych, a także rozpraszających 
dźwięk. Im bardziej równomierne jest rozłożenie chłonności akustycznej i im więcej jest 
materiałów rozpraszających dźwięk tym krótszy czas pogłosu. Długość czasu pogłosu 
dla różnych pasm częstotliwości (ale dla tego samego pomieszczenia) mogą znacznie 
się różnić.

Wskaźnik Transmisji Mowy, STI.
Wskaźnik transmisji mowy (ang. Speech Transmission Index) jest to parametr określają-
cy w sposób obiektywny zrozumiałość mowy. Przybiera wartości w zakresie od zera do 
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jedności, gdzie wyższa wartość oznacza lepszą zrozumiałość mowy. Technicznie pomiar 
polega na emisji w pomieszczeniu szumu o widmie zbliżonym do widma mowy ludzkiej 
modulowanego częstotliwościami zbliżonymi do tych, które występują w naturalnej mo-
wie. Poziom dźwięku sygnału odpowiada poziomowi dźwięku normalnego głosu. Na-
stępnie bada się zmiany głębokości modulacji (czyli zniekształcenie) sygnału w różnych 
miejscach pomieszczenia.
Wartość STI w pomieszczeniu zależy od poziomu tła akustycznego (poziom dźwięku 
wytwarzanego np. przez instalację wentylacyjną czy dobiegającego z zewnątrz) oraz od 
czasu pogłosu. Im niższy poziom tła akustycznego i im krótszy czas pogłosu tym więk-
sze wartości przyjmuje STI. Przyjmuje się, że wartości STI większe niż 0,7 oznaczają do-
skonałą zrozumiałość mowy.

Chłonność akustyczna pomieszczenia, A (inaczej równoważne pole powierzchni 
dźwiękochłonnej pomieszczenia)
Hipotetyczne pole powierzchni, w m2, całkowicie pochłaniającej dźwięk (bez efektów dy-
frakcyjnych) przy którym czas pogłosu byłby taki sam, jak w rozważanym pomieszczeniu, 
jeżeli powierzchnia ta byłaby jedynym elementem pochłaniającym w tym pomieszcze-
niu. W normie PN-B-02151-4:2015-06 wymagana minimalna chłonność akustyczna 
pomieszczenia określona jest jako krotność pola powierzchni jego rzutu (np. A ^ 0,6 x 
S, gdzie S to powierzchnia pomieszczenia w m²). Chłonność akustyczna pomieszcze-
nia jest sumą chłonności akustycznej powierzchni ograniczających to pomieszczenie, 
chłonności akustyczne powietrza w nim zawartego oraz obiektów się w nim znajdują-
cych. Obliczenie chłonności akustycznej danej powierzchni odbywa się poprzez po-
mnożenie jej powierzchni przez właściwy dla jej wykończenia współczynnik pochłaniania 
dźwięku. Wartości chłonności akustycznej dla różnych pasm częstotliwości (ale dla tego 
samego pomieszczenia czy materiału) mogą znacznie się różnić.

Współczynniki pochłaniania dźwięku określają stopień pochłaniania dźwięku przez 
materiał. Np. wartość 0,9 oznacza że 90% energii fali akustycznej jest przez dany 
materiał pochłaniane.

αs – pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku, wyznaczany laboratoryjnie dla 
pasm tercjowych (100 Hz, 125Hz, 160 Hz itd.);
αp – praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, wyliczany dla pasm oktawowych 
(125 Hz, 250 Hz, 500 Hz itd.) na podstawie wartości αs;
αw – ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku, jednoliczbowy wskaźnik wyliczany wg PN-
-EN ISO 11654.
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Wykładziny
obiektowe
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Podłoga ma znaczenie w każdym  
środowisku pracy.

Holistyczne podejście do tworzenia środowiska pracy skłania 
nas do szczególnej dbałości także o podłogę. Wybór odpo-
wiedniego rodzaju podłogi jest jedną z najbardziej znaczących 
decyzji dotyczących aranżacji wnętrz, ponieważ decyduje 
o wyglądzie, odczuciu komfortu i akustyce wnętrza. Nasze 
systemy podłogowe zapewniają komfort użytkowania, utrzy-
manie w czystości, wycieszenie pomieszczenia, a niektóre 
także pozwalają poprawić jakość powietrza. Odpowiednio 
dobrane podłogi pomagają tworzyć inspirujące, funkcjonalne 
wnętrza, w których chce się przebywać. Wszystkie oferowane 
przez nas systemy podłogowe montujemy własnymi ekipami 
oraz udzielamy pełnej gwarancji.
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Systemy podłogowe dla wszystkich 
segmentów rynku.

Posiadamy szeroką gamę rozwiązań podłogowych, do 
których należą przede wszystkim wykładziny dywanowe, 
podłogi winylowe oraz maty wejściowe. Nasze systemy pod-
łogowe odpowiadają na potrzeby wielu segmentów rynku – 
obiektów użyteczności publicznej, takich jak urzędy, sądy, 
obiekty służby zdrowia oraz obiektów komercyjnych, takich 
jak biura, hotele, powierzchnie handlowe, salony sprzedaży, 
teatry czy kina.

Wykładziny obiektowe



10 5w y k ł a d z i n y  o b i e k t o w e



10 6

Wykładziny dywanowe z rolki. Wykładziny obiektowe w rolce najczęściej stosowane są we wnę-
trzach hotelowych oraz rezydencjalnych, ale obecne są także w prze-
strzeniach biurowych. Wykładziny dywanowe z rolki cechuje bardzo 
duża możliwość ekspresji, a zaawansowana technologia produkcji 
pozwala np. nanieść na dywan dowolny obraz jako nadruk. W naszej 
ofercie posiadamy kolekcje monokolorów, a także wykładziny w bo-
gatej gamie kolorystycznej, od stonowanych kolorów ziemi po wzory 
wyraziste i ekspresyjne.

W ofercie posiadamy wykładziny dywanowe w płyt-
kach oraz wykładziny dywanowe z rolki. Wykładziny 
obiektowe to bardzo trwałe i praktyczne rozwiązanie, 
najczęściej stosowane w przestrzeniach biurowych 
i hotelowych. Proponowane przez nas wykładziny 

dywanowe cechują doskonałe parametry użykowe, 
są łatwe w utrzymaniu oraz pozwalają na sprawny, 
szybki montaż. Szeroki asortyment kolekcji, różnych 
kolorów, wzorów i struktur pozwala na praktycznie 
nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza.

Wykładziny dywanowe
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Płytki dywanowe.

Podstawową przewagą wykładzin dywanowych w płytkach jest 
łatwy montaż na płynie antypoślizgowym (bez użycia kleju) moż-
liwość szybkiej wymiany pojedynczych płytek oraz nieograniczo-
ne możliwości łączenia ze sobą różnych kolekcji wykładzin. Płytki 
dywanowe idealnie dopasowują się do indywidualnych wymagań 
każdego pojedynczego projektu. Posiadają wysokie parametry po-
chłaniania dźwięku, zapewniając lepszą akustykę we wnętrzu oraz 
posiadają dobre parametry użytkowe. 

Wybór wykładzin podłogowych w płyt-
kach pozwala na łączenie ze sobą róż-
nych kształtów, kolorów, wzorów 
i faktur. Niektóre kolekcje dzięki zdolno-
ściom pochłaniającym pył, poprawiają 
jakość powietrza, są bezzapachowe 
i są wolne od substancji szkodliwych.

w y k ł a d z i n y  i  p ł y t k i  d y w a n o w e
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Wnętrza, w których istnieje potrzeba łatwego 
utrzymania czystości lub zastosowania podłogi 
o zwiększonej odporności na ścieranie wymagają 
specjalistycznych rozwiązań. Odpowiedzią są tu pod-
łogi winylowe, które zapewniają najwyższą żywot-
ność podłogi, łatwość w utrzymaniu czystości oraz 
posiadają interesujące wzornictwo. Podłogi winylo-

we dedykowane są przede wszystkim do przestrzeni 
o wysokim natężeniu ruchu, szczególnie dla branży 
retail, wszelkich obiektów usługowo–handlowych, 
galerii handlowych, salonów sprzedaży czy biur. Ide-
alnie sprawdzają się także w obiektach użyteczności 
publicznej – instytucjach, uczelniach, przychodniach, 
szpitalach.

Podłogi winylowe
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Zjawiskowa podłoga z efektem WOW!

Podłogi winylowe występują w różnego formatu i kształtu płytkach 
lub w rolce; zależnie od konkretnego rodzaju wybranej kolekcji, wy-
różnić można systemy klejone bądź luźno leżące na podłożu. Podłogi 
winylowe z naszej oferty posiadają niezwykle bogaty wybór dekorów, 
dzięki którym wnętrze uzyskuje unikalny charakter. Posiadamy pod-
łogi winylowe, których wygląd z fotograficzną dokładnością odwzoro-
wuje drewno, kamień, beton, czy industrialną posadzkę fabryki. 

Nasza oferta zawiera także luksusowe płytki winylowe o podwyższo-
nym standardzie, dające możliwość uzyskania wyjątkowego efektu 
wizualnego; modularne płytki w wielu formatach i kilkudziesięciu ko-
lorach pozwalają na pełną personalizację wnętrza o nieskończonej 
możliwości aranżacji. Idealnie nadają się do przestrzeni, w których 
walory estetyczne odgrywają najwyższą rolę, jak restauracje, kawiarnie, 
luksusowe butiki.

p o d ł o g i  w i n y l o w e





Meble  
specjalistyczne
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Wnętrza specjalnego przeznaczenia wymagają 
ściśle indywidualnego podejścia oraz szczególnej 
dbałości o detale. Szeroką specjalizację naszych 
aranżacji wnętrz potwierdzają realizacje dla spe-
cjalistycznych branż.

Oferujemy meble specjalistyczne dla wielu zróżnicowanych 
obszarów rynku. Obszar naszej działalności obejmuje nie tyl-
ko przestrzenie pracy biurowej, ale także te o ścisłym profilu 
działalności. W ofercie posiadamy: meble medyczne i labora-
toryjne, meble sądowe, meble dla gastronomii, meble dla hoteli, 
meble do kuchni, meble szatniowe oraz fotele audytoryjne.

111
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Meble do zadań  
specjalnych.

Specjalizujemy się w kompleksowym wyposażeniu meblowym placówek medycznych. 
Realizujemy zamówienia na meble medyczne do szpitali, meble do przychodni, meble 
laboratoryjne, a także meble do gabinetów stomatologicznych. Wyposażamy takie 
strefy jak: rejestracja pacjentów, poczekalnie, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, 
pokoje administracji, archiwa. Kompleksowo aranżujemy i wyposażamy obiekty służ-
by zdrowia, tworząc projekt koncepcyjny, który gwarantuje bezpieczeństwo i komfort 
pacjentom, funkcjonalne i ergonomiczne środowisko pracownikom jednostki oraz 
spełnienie wszystkich wymaganych norm. Poznaj realizacje mebli dla specjalistycznych 
placówek służby zdrowia.

Od placówek medycznych oczekujemy nie tylko wyso-
kich standardów leczenia, ale także przyjaznej aranżacji 
dającej poczucie bezpieczeństwa. W reprezentacyjnych 
strefach takich jak rejestracja, poczekalnie, korytarze czy 
gabinety lekarskie ważna jest także estetyka wnętrza. 
Odpowiednia aranżacja podkreśla profesjonalizm świad-
czonych usług oraz tworzy komfortowe, przyjazne miej-
sce dla pacjentów. Nowoczesne lady recepcyjne zbudują 
pozytywne wrażenie już na wejściu, a nasze sofy wypo-
czynkowe i krzesła będą stanowić komfortowe miejsce 
oczekiwania na przyjęcie do lekarza czy zabieg.

Meble medyczne i laboratoryjne
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Meble laboratoryjne.

Nowoczesne laboratorium wymaga kompleksowych 
rozwiązań, by zapewnić komfortową pracę badawczą. 
W naszej ofercie znajdują się metalowe meble laborato-
ryjne takie jak np. szafy laboratoryjne z drzwiami meta-
lowymi i przeszklonymi, systemy stołów modułowych, 
szafki laboratoryjne czy laboratoryjne stoły robocze. 
Oferujemy także krzesła i taborety laboratoryjne. 
Wykonujemy także meble laboratoryjne na wymiar 
według indywidualnego projektu.

Wnętrza placówek medycznych wymagają indywi-
dualnego podejścia do charakteru przestrzeni oraz 
jej przeznaczenia. Meble medyczne muszą spełniać 
przede wszystkim swoje zadania. Ich główną cechą jest 
praktyczność i funkcjonalność, która ma zapewnić np. 
porządek pracy przy aparaturze medycznej, czy przy 
archiwizacji dokumentacji medycznej. W ofercie mebli 
medycznych posiadamy m. in. szafy kartotekowe na do-
kumentację medyczną, szafy medyczne, szafy na leki 
oraz kozetki. Wyposażamy także gabinety stomatolo-
giczne w meble stomatologiczne wykonywane według 
projektu indywidualnego, szafki i zabudowy posiadające 
wymagane certyfikaty i atesty higieniczne.

Meble medyczne.

m e b l e  m e d y c z n e  i  l a b o r a t o r y j n e
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Wnętrza wysokiej rangi. Zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem meblowym budynków 
sądowych. Realizujemy zamówienia na meble do sal rozpraw, meble do 
gabinetów sędziów, wyposażenie pomieszczeń referendarzy sądowych, 
kuratorów sądowych, meble do Biura Obsługi Interesanta, meble do se-
kretariatu i pomieszczeń administracji sądu. Aranżujemy także korytarze 
sądowe oraz niebieskie pokoje przesłuchań. Wyposażamy także archiwa 
sądowe, oferując różnego typu szafy przesuwne na akta spraw sądowych.

Tworząc projekty uwzględniamy architekturę wnę-
trza budynku i jego historię dopasowując styl mebli do 
miejsca ich przeznaczenia. Oferujemy meble sądowe 
klasyczne, monumentalne, o ponadczasowym charak-
terze oraz nowoczesne, w prostej geometrycznej for-
mie. Projektujemy wnętrza sądów zachowując poważny, 
prestiżowy i dostojny charakter instytucji. Komplekso-
wa aranżacja i dbałość o każdy element wyposażenia 
stanowią wizytówkę naszych realizacji. Zapraszamy do 
zapoznania się z naszymi projektami.

Meble sądowe
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Sale rozpraw wymagają umiejętnej aranżacji i indywi-
dualnego podejścia do wyposażenia. Aranżujemy sale 
rozpraw zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, do-
bierając najlepsze rozwiązania dla danego wnętrza. 
Do sal rozpraw wykonujemy stoły i fotele sędziowskie, 
ławy dla stron, ławy dla publiczności, stoły i krzesła dla 
protokolantów oraz mównice. W naszej ofercie znajdują 
się również specjalnie przystosowane sale do sądze-
nia niebezpiecznych przestępców z klatkami z kulood-
pornych szyb; tego typu ława oskarżonych oddziela 
podsądnych od reszty sali, stanowiąc solidne zabez-
pieczenie.

Meble do sal rozpraw.

m e b l e  s ą d o w e
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Meble wyznaczające  
styl wnętrza.

Stylowe wnętrza zatrzymują gości na dłużej, dlatego warto zadbać o wyjątkowy 
charakter lokalu gastronomicznego. Nasze propozycje mebli dla gastronomii 
pomagają stworzyć dobrą atmosferę w modnej kawiarni, nowoczesnym barze 
czy ekskluzywnej restauracji. Odpowiednio dobrane elementy wyposażenia 
wnętrza pozytywnie wpływają na gości i przyczyniają się do sukcesu każdego 
typu spotkania: towarzyskiego, biznesowego czy rodzinnego. Zgodna z obowią-
zującymi trendami i jednocześnie funkcjonalna aranżacja wnętrz nie tylko przy-
ciąga gości, ale jest jednym z czynników gwarantujących powodzenie lokalu. 
Poznaj nasze rozwiązania!

Meble dla gastronomii
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Zajmujemy się kompleksowym wyposażaniem lokali 
gastronomicznych, oferujemy m. in. krzesła, fotele, ho-
kery, sofy i loże tapicerowane, a także stoły, ławy, lady 
barowe oraz meble przeznaczone do użytku zewnętrz-
nego; ponadto wykonujemy wszelkiego rodzaju meble 
nietypowe na indywidualne zamówienie. Chcąc spro-
stać oczekiwaniom wymagających klientów, w naszej 
ofercie znaleźć można produkty uznanych projektantów  
– wielokrotnie nagradzane na konkursach dobrego 
wzornictwa modele są idealną propozycją dla nowocze-
snych restauracji, barów i kawiarni. 

Wymagający goście doceniają design.

m e b l e  d l a  g a s t r o n o m i i
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Wnętrza, do których  
chcesz wracać.

Aranżacja hotelu na długo pozostaje w pamięci gości, a jej ocena stanowi klu-
czowy czynnik wyboru danego hotelu spośród innych. Styl wnętrz i standard 
wyposażenia stają się coraz ważniejsze w oczach gości, o czym świadczą oceny  
i komentarze na portalach, w których dokonuje się rezerwacji hoteli i pensjonatów. 
Dlatego niezwykle istotne jest potraktowanie wyposażenia hotelu jako ważnej 
inwestycji, która bezpośrednio wpływa na zadowolenie gości i ich poczucie kom-
fortu. Interesujący design i wysoki standard mebli hotelowych, a także gościnna 
atmosfera sprawiają, że ludzie chętnie wracają do ulubionego hotelu oraz polecają 
go innym.

Meble dla hoteli

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem i wypo-
sażeniem wnętrz hoteli o różnym standardzie. Oferuje-
my meble wykonywane na indywidualne zamówienie, 
takie jak łóżka i szafki przyłóżkowe, szafy w zabudowie 
czy biurka hotelowe oraz dobieramy odpowiednie fotele 
okolicznościowe, krzesła i rozkładane sofy. Aranżujemy 
recepcje i korytarze hotelowe, oferując bogaty wybór 
lad oraz mebli wypoczynkowych tworzących komfor-
towe miejsce relaksu czy oczekiwania. Wyposażamy 
także hotelowe sale konferencyjne, restauracje i bary. 
Nasze kompleksowe rozwiązania meblowe oferują 
szerokie spektrum aranżacji, pozwalając równocze-
śnie zachować spójny charakter wszystkich wnętrz. 
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Komfortowe warunki niezależnie  
od stylu aranżacji. 

Projektujemy wnętrza, stawiając na funkcjonalność 
przestrzeni, tak by użytkowanie nawet małych pokoi 
było wygodne i w pełni satysfakcjonujące dla gości. 
Nasi projektanci często proponują oryginalne rozwiąza-
nia, które pozwalają optycznie powiększyć przestrzeń  
i ciekawie zróżnicować charakter wnętrza. Inspirują nas 
najnowsze trendy w branży hotelarskiej, ale pozostaje-
my otwarci na klasyczne rozwiązania. Czerpiemy z wielu 
kultur świata, ale także nawiązujemy do tradycji regionu. 
Wnikamy w historię i bryłę budynku, podkreślając to co 
dla niego unikalne. Jednocześnie chętnie wykonujemy 
także nieszablonowe aranżacje, których odważne wzor-
nictwo jest w stanie pozytywnie zaskoczyć gości hotelu.
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Kuchnia w biurze nowym 
miejscem spotkań.

Współcześnie kuchnia w miejscu pracy odgrywa znaczącą rolę. Jest nie 
tylko miejscem przygotowywania i spożywania posiłków oraz napojów 
przez użytkowników biura, ale także coraz częściej staje się przestrzenią, 
w której odbywają się nieformalne spotkania biznesowe. Do kuchni za-
aranżowanej zgodnie z nowymi trendami śmiało możemy zaprosić także 
naszych gości i klientów, ponieważ przestrzeń socjalna zaczyna pełnić 
rolę kawiarni, w której każdy może poczuć się swobodnie i komfortowo, co 
naturalnie sprzyja przebiegowi spotkania.

Zmiana, którą obserwujemy, związana jest ze świa-
domością, jak istotna jest regeneracja i odpoczynek, 
a także integracja pracowników. W dużych organiza-
cjach często zdarza się, że ludzie pracujący na różnych 
piętrach zajmowanego przez firmę budynku w ogóle 
się nie znają, a przecież badania wyraźnie pokazują, 
że spotykanie się kolegów i koleżanek z różnych dzia-
łów sprzyjają powstawaniu nowych pomysłów. Dlatego 
warto postawić na wspólną przestrzeń kuchenną, która 
sprzyja kreatywnym rozmowom przy wspólnym posiłku 
czy porannej kawie.

Meble do kuchni
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W naszym podejściu do organizacji biura badamy przestrzeń 
pracy i często zmieniamy aranżację pomieszczenia socjalne-
go w taki sposób, aby to właśnie kuchnia stanowiła serce wy-
miany informacji wewnątrz firmy. W zależności od możliwości, 
tworzymy nową przestrzeń kuchenną bądź aranżujemy ist-
niejące wnętrze, poprawiając jego funkcjonalność i estetykę. 
Oferujemy rozwiązania doskonale sprawdzające się w nowo-
czesnej kuchni biurowej: krzesła, hokery i stoły oraz komplet-
ne zabudowy kuchenne wykonywane według indywidualnego 
projektu, ale także kosze na odpadki do segregacji czy szafki 
śniadaniowe.

Rozwiązania meblowe  
dla przestrzeni kuchennych.

m e b l e  d o  k u c h n i
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Meble szatniowe dla  
każdego typu obiektu.

Kompleksowo wyposażamy pomieszczenia socjalne w profesjonalne meble 
szatniowe. Nasze meble socjalne zapewniają trwałe i wytrzymałe użytko-
wanie, pozwalają na prywatność i komfort bezpiecznego przechowywania. 
Wyposażamy szatnie w zakładach pracy, obiektach sportowych na stadio-
nach i basenach. Zobacz nasze realizacje pomieszczeń socjalnych.

Wyposażamy szatnie pracownicze w metalowe szafki 
BHP i ławki. Posiadamy wiele modeli mebli szatniowych 
gwarantujących funkcjonalną i estetyczną aranżację 
wnętrza. Nasz asortyment to szafy ubraniowe, szafy 
na odzież czystą/brudną z otworem wrzutowym oraz 
szafy ze schowkami. Oferujemy moduły szaf metalo-
wych pojedynczych, dwudzielnych, moduły jedno, dwu, 
trzy osobowe. W ofercie posiadamy szafki na ławecz-
kach lub wolnostojące, szafy ubraniowe z drzwiami 
w kształcie litery „L”, idealnie sprawdzające się w ma-
łych pomieszczeniach.

Meble szatniowe
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Wyposażenie szaf. W skład wyposażenia szaf standardowo wchodzą: drążek z wieszakami, 
półka nad drążkiem, wewnętrzna ścianka, lusterko, haczyk na drzwi oraz 
tworzywowy wizytownik. Opcjonalnie szafę wyposażyć można w daszek 
przeciwkurzowy, ułatwiający utrzymanie czystości i porządku w szatni. 
Nasze szafy metalowe mogą być zamykane na zamek jednopunktowy, 
trzypunktowy, kłódkę lub zamek szyfrowy. Naszym klientom zaoferować 
możemy także opcje zamków cylindrycznych odpornych na wilgoć oraz 
zamki na monety (moneta zwrotna lub bezzwrotna).

Oferowane przez nas szafy BHP malowane są proszkowo 
oraz mogą występować w dowolnej kolorystyce według 
próbnika RAL, dopasowanej do aranżacji konkretnego 
pomieszczenia lub barw zgodnych z identyfikacją wizu-
alną klienta. Opcjonalnie szafy metalowe wykonujemy 
z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. W drzwiach 
szaf w standardzie występują otwory wentylacyjne, po-
zwalające na swobodną wymianę powietrza.

Estetyczne szafy metalowe.

m e b l e  s z a t n i o w e
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Meble audytoryjne dla  
zróżnicowanych obiektów.

Nasza oferta to także fotele i krzesła audytoryjne, mające zastoso-
wanie w obiektach kultury, nauki i sportu. Dostosowujemy się do 
wymagań obiektu, dobierając odpowiednie rozwiązanie pod kątem 
specyfiki danej przestrzeni. Mamy doświadczenie w aranżacji sal 
wykładowych, sal koncertowych, basenów, stadionów i boisk. 

Fotele audytoryjne do pomieszczeń takich jak sale kon-
certowe i duże sale konferencyjne, sale seminaryjne, 
wykładowe, kina czy teatry muszą zapewniać użytkow-
nikom wysoki komfort siedzenia przez długie godziny. 
Nasza kolekcja zawiera ekskluzywne fotele zaprojekto-
wane dla maksymalnego komfortu użytkownika, idealnie 
sprawdzające się w reprezentacyjnych, prestiżowych 
obiektach. Tego typu siedziska cechuje ponadczasowy 
kształt, ergonomiczne profilowane oparcie oraz dosko-
nałe parametry akustyczne.

Fotele audytoryjne
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Posiadamy także uniwersalne, ekonomiczne krzesła 
i fotele stadionowe zapewniające funkcjonalny i este-
tyczny system do aranżacji obiektów o różnym prze-
znaczeniu. Oferujemy także siedziska na trybuny do 
obiektów sportowych, jak hale widowiskowo sportowe 
czy baseny. Dobieramy odpowiednie modele i rozwią-
zania mając na względzie charakter i specyfikę danej 
przestrzeni.

Fotele i krzesła stadionowe.

m e b l e  a u d y t o r y j n e
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Szukasz odpowiednich rozwiązań?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

Sigma Sp. z o.o.      
ul. Niemodlińska 87, 45-864 Opole  

kom. +48 608 659 344   
tel. +48 77 451 51 52      
fax +48 77 451 51 64      

sigma@sigma.pl

 

Sigma Meble Biurowe

Linkedin

 

Sigma. Wnętrza, w których liczysz się Ty.

YouTube

 

SigmaMebleBiurowe

Facebook



Szukasz odpowiednich rozwiązań?  
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. 
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