
OPERATÍV LAPLÁBAS MUNKAHELYEK
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A „telilábas” operatív munkahely meg-
jelenésében is masszív, erős és stabil. 
Tartósságát fokozza a minőségi anyag-
használat...................................................................

ERŐ és STABILITÁS
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Szürke - mégsem unalmas. 
A lakberendezésben töretlen 
népszerűségnek örvend a 
szürke szín. Bátran alkalmaz-
hatjuk az irodában is...........................





9.
Az összeforgatott asztalokat, ha szükséges, paravánokkal választhatjuk el egymástól. ................................................





Az asztalok formaválasztéka számtalan elrendezési lehetőséget 
nyújt, így biztosítja az irodahelyiségek kihasználtságát, a rendezett 
tér kialakítását...........................................................................................................................
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KOMPAKT MEGOLDÁS - AZ IRODA KÖRBEVESZ



13.
A  bútorok szinte körbeveszik az íróasztalnál dolgozót, így minden kézközelben van - legyen szó mappákról, 
nyomtatóról, irodai eszközökről.....................................................................................................................................................................................................................



OPERATÍV FÉMLÁBAS MUNKAHELYEK



15.

LÉGIES és MODERNLapkötő - nagyobb stabilitás. Az egyes fémlábakhoz csatlakoztatható lapkötők 
nagyobb stabilitást adnak az íróasztalnak és zártabbá is teszik azt......................................................... 
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25.
A temészetesen elegáns bútorszínnel, a kontrasztos antracit - króm magasságban állítható fémlábakkal, 
valamint konténerre rendelhető szövetes ülőfelületekkel tovább növelhetjük irodánk színvonalát és 
komfortját..............................................................................................................................................................................................................................
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29.
A praktikus térelválasztó paravánok többféle szövetszínnel rendelhetők. Könnyen mozgathatók, hangel-
nyelő tulajdonsággal bírnak, ezáltal hatékonyabb koncentrációt tesznek lehetővé. Használatukkal irodán 
belül tárgyalósarok is kialakítható......................................................................................................................................................................................................

Manuálisan állítható asztalábbal álló munkahely is létrehozható.  .................................................................................................................





31.
Az elektromosan állítható láb segítségével íróasztala tökéletesen illeszkedik az önnek megfelelő munkamagassághoz. 
Munkáját ülve vagy akár állva is végezheti. ........................................................................................................................................................................................................................



ÁTRENDEZHETŐ MUNKAHELYEK
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Többfunkciójú irodákba okos megoldás ez az asztaltípus, mivel 
mobil, helytakarékos, gyorsan átrendezhető...........................................................
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37.

Az új, letisztult tömörfa lábbal 
könnyed, szellős munkahe-
lyeket, tárgyalót lehet kia-
lakítani......................................



VEZETŐI ÖSSZEÁLLÍTÁSOK



39.

TEKINTÉLY és EGYÉNISÉG

Az Extend vezetői bútorcsalád a minimál stílus jegyében megalkotott irodabútor, tökéletesen illeszkedik minden környezetbe...........................................
4

Egyedi dizájnjának, modern megjelenésének és masszív kivitelének köszönhetően kiváló választás a korszerű vezetői iroda berendezéséhez.............





41.
A különleges megoldásokkal és formákkal rendelkező vezetői asztal a korszerűen berendezett iroda 
központi eleme lesz. Visszafogott eleganciát sugároz....................................................................................................................................
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Vezetői irodabútoraink nagyszerűsége az egyszerű, letisztult formában rejlik................................
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RECEPCIÓS PULTOK

EGYEDI IGÉNYEK ÉS ELKÉPZELÉSEK ALAPJÁN CÉGE ARCULATÁHOZ IGAZÍTVA
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VÁLASZTHATÓ SZÍNEK

VÁLASZTHATÓ LÁBTÍPUSOK

Világos bükk

Lapláb Fémláb 5Fémláb 1 Fémláb 3Fémláb 2 Fémláb 4

620

640650680

820

1140850820

Fémláb 6 Fémláb 7 Fémláb 8 Faláb Fémláb 11Fémláb 9 Fémláb 10

Spanyol tölgy

*A valódi színminta és a nyomtatott között színbeli eltérés lehet!

Gold craft
tölgy Szil

Világos sonoma
tölgy Admirál dió Palaszürke Prégelt fehér


