biuro XXI wiekuX produkt

System gabinetowy „Tris.Exe Q” firmy Euronova jest
odbiciem minimalistycznego podejścia do projektowania. Prostą konstrukcję blatu biurka podkreślają nogi
w kształcie ramy o przekroju
przek prostokątnego trójkąta równoramiennego. Geometryczna
Geom
forma mebla wzmacnia
indywidualny charakter przestrzeni, w której się znajduje.
Meble „Tris.Exe Q” to ppołączenie szlachetnego materiału
i nowoczesnych kszt
kształtów. System może być w całości
wykonany z elementów fornirowanych lub w połączeniu
ze szkłem lakierowan
lakierowanym. Biurka uzupełniają dostawki,
pomocniki biurowe na kółkach, kontenerki oraz szafy.

czenia czy przestrzenie, stosownie do charakteru swoich
zadań – wyjaśnia. Dodaje, że takie nowoczesne gabinety
tym różnią się od tradycyjnych, że zazwyczaj rolę biurka
pełni w nich niewielki stół konferencyjny, wyposażony
we wszelkie udogodnienia techniczne, do dyspozycji jest
większy wybór siedzisk, tablic konferencyjnych lub innych
rozwiązań do wizualizacji, a także nie ma w nich szaf na
dokumenty i rzeczy osobiste.
Oczywiście nadal jest wiele firm o kulturze organizacyjnej, która wyklucza zastosowanie takiego rozwiązania oraz
menedżerów, których specyfika pracy lub temperament i styl
zarządzania uniemożliwiają współdzielenie przestrzeni. Stąd
w naszej ofercie meble gabinetowe są nadal obecne – zaznacza
Aleksandra Krawsz.
BIURO OTWARTE DLA KAŻDEGO
W opinii Zuzanny Mikołajczyk, dyrektora ds. marketingu i handlu, członka Zarządu Mikomax Smart Office, każde
biuro powinno być projektowanie indywidualnie, tak by przestrzeń odpowiadała charakterowi firmy oraz korespondowała
ze specyfiką pracy. Niemniej widoczne są ogólne trendy, które wpływają na organizację przestrzeni niezależnie od branży f

Fotel menedżerski „Light” (prod. Luxy, dystr. Euronova)
zadowoli najbardziej wymagających klientów. Główną
ideą tego modelu jest prosta konstrukcja siedziska
z chromowanego aluminium, łącząca się z tapicerką
bez użycia dodatkowych elementów mocujących.
Sprawia to, że „Light” jest wyjątkowy, ponadczasowy
i lekki. Fotel jest kompilacją włoskiego designu
i maksymalnego komfortu użytkowania. Uchwyt
umieszczony za oparciem jest integralną częścią aluminiowej konstrukcji. Tapicerka to wysokogatunkowa
skóra naturalna lub ekologiczna.

„Senor” to kolekcja ekskluzywnych i reprezentacyjnych mebli gabinetowych firmy
MartinStoll (Grupa Kinnarps). Ich wyróżnikiem
jest minimalistyczne wzornictwo z liniami prostymi i krzywiznami dającymi poczucie spokoju
i przejrzystości. „Senor” jest połączeniem tradycyjnego rzemiosła ze współczesną technologią
i umożliwia indywidualną aranżację przemyślanych rozwiązań wzorniczych. W skład kolekcji
wchodzą biurka (wolnostojące i narożne), szafy
oraz stoły, przystosowane do współczesnej
technologii. Największe wrażenie robią fronty
i blat stołu, w jednej części pokryty białym
lakierem, a w drugiej wykonany z ciepłego
drewna. Meble są dostępne w dębie, orzechu,
buku i klonie. Ich doskonałym uzupełnieniem
jest kolekcja krzeseł „Senor”.

Zestaw „Gemi” firmy KJK to propozycja systemu
biurek prostych i narożnych. Różnorodność
rozwiązań ułatwia aranżację według
indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Cechą
charakterystyczną jest możliwość wyboru
stelaża, w tym stelaża z regulacją wysokości
w zakresie 20 cm. Do wyboru są metalowe
nogi okrągłe o średnicy 50 i 60 mm lub profil
kwadratowy 50x50 mm. Dostępne są także
biurka z chromowanymi stelażami. Dodatkową
zaletą jest zastosowanie pod blatem ramy
z profilu metalowego, co wzmacnia i stabilizuje
konstrukcję. Biurka można uzupełnić o szafy,
regały, kontenery i szafki żaluzjowe z innego
systemu. Szeroki wybór kolorów płyt i stelaży
zapewnia nieograniczone możliwości tworzenia ergonomicznych stanowisk pracy.

MEBLE GABINETOWE CORAZ BARDZIEJ UPODABNIAJk SI} DO
PRACOWNICZYCH. CZ}STO Sk TO TYLKO NIEZNACZNIE ZMODYFIKOWANE
WERSJE STANDARDOWYCH MEBLI PRACOWNICZYCH. MOGk SI} RÓ¿NIm
DETALAMI, NP. SKÓRZANYM WYKOCZENIEM. NIE BRAKUJE JEDNAK
EKSKLUZYWNYCH ROZWIkZA, KTÓRE MO¿NA ZNALE½m WbOFERTACH
TAKICH FIRM, JAK POLTRONA FRAU CZY BOS 1964. Robert Peïka, prezes
ğrmy Marro.
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