
meble biurowe z serii
BETA
BETA METAL
BETA METAL LUX



         Podwójne biurko narożne COMBI z kontenerem 5-szufladowym i dostawką łukową
         WIŚNIA OXFORD

Biurko narożne z blendą, dostawką łukową, kontenerem 5-szuflad, półką nadblatową, trzy szafy
              BUK MANGFAL
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Cztery biurka narożne COMBI z kontenerami 5-szuflad, półkami nadblatowymi, dostawkami łuk
                    CALVADOS

Trzy biurka ŁUK z kontenerami 3-szuflady na kółkach i potrójną ścianką alu z barwioną pleksą
                   JASNO SZARY
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                        Biurko narożne z dostawką łukową i kontenerem 5-szufladowym
         WIŚNIA OXFORD

 Zestaw 3 szaf o szerokości 80cm i jednej 40cm / wysokość 5H=182cm + nadstawki 2H=75cm
         WIŚNIA OXFORD
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Biurko narożne z blendą, kontenerem 5-szuflad, półką nadblatową, regał półotwarty szer. 60cm
                    CALVADOS

                                Zestaw szaf w układzie narożnym, biurka narożne
                    CALVADOS
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    Stół konferencyjny złożony z prostych stołów na stelażach metalowych BETA METAL
CALVADOS

                    Stół konferencyjny złożony z prostych stołów i łączników 90 stopni
                                          na stelażach metalowych BETA METAL

MAHOŃ
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                 Stół konferencyjny prosty, rogi blatu zaokrąglone, szafka niska, odbojnica
                    CALVADOS

                Zestaw dwóch szaf o szerokości 80cm i dwóch 60cm / wysokość 5H=182cm
                    CALVADOS
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                              Zestaw szaf aktowych zabudowanych we wnęce.

                     Zestaw 3 szaf o szerokości 80cm / wysokość 5H=182cm, blenda
                    CALVADOS
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   Zestaw 3 szaf z żaluzją o szerokości 120cm / wysokość 3H=111cm + nadstawki 3H=111cm
                    CALVADOS

Biurko narożne COMBI z blendą, dostawką kolistą, kontenerem z szafką, półką nadblatową,
           JABŁOŃ LOCARNO
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                 Stół konferencyjny prosty, rogi blatu zaokrąglone, szkło matowe wewnątrz
           JABŁOŃ LOCARNO

Zestaw 3 szaf o szerokości 80cm / wysokość 2H=75cm + stelaż H=20cm / wspólne wieńce
           JABŁOŃ LOCARNO
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                                    BETA METAL LUX
                            BUK MANGFALL + METALIK
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Biurko narożne BETA METAL LUX z blendą, dostawką łukową, kontenerem, półką nadblatową,
                    CALVADOS

                       Biurka BETA z nadstawkami i ekranami oddzielającymi
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Stół konferencyjny LSKM owal 480cm x 160cm z 20 krzesłami KOMO.
W blacie zainstalowane dwa elektropanele obrotowe.

WIĄZ CIEMNY
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Stół okrągły LSK 160cm x 160cm i 6 krzeseł.
JABŁOŃ JASNA

Aneks socjalny z chłodziarką BEKO do zabudowy.
JABŁOŃ JASNA + blat roboczy ELIZA
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Szafka socjalna z chłodziarką i wspólnym blatem roboczym, odbojnica, szafki ze skrytkami
           JABŁOŃ JASNA

   Aneks socjalny: chłodziarka, szafka jednoskrzydlowa, kontener 4 szuflady, blat roboczy
              BUK MANGFAL
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               Aneks socjalny: otwarta chłodziarka, kontener 4 szuflady, blat roboczy
              BUK MANGFAL

                   Aneks socjalny: trzy szafki górne, wiszące nad blatem roboczym
              BUK MANGFAL
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Aneks socjalny - fronty akrylowe: BIAŁE, korpusy i blat: ORZECH.
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