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KANCELÁRSKY NÁBYTOK

Jedným z najdôležitejších prvkov pri plánovaní ergonomických kancelárskych priestorov 
je funkčný nábytok. 

Sledujeme globálne trendy týkajúce sa pracovného prostredia a tvoríme kancelárie 
podľa potrieb klientov, pracovného charakteru a ich organizačnej kultúry.

Ponúkame:

- pracovný a manažérsky nábytok, konferenčné stoly, recepcie, skrine a kontajnery
- širokú škálu štandardných povrchových úprav
- osobné stretnutie, analýzu projektu
- projekt interiéru, vizualizácie
- komplexnú dodávku a profesionálnu montáž



PRACOVNÝ NÁBYTOK

Správny výber nábytku podporuje individuálny prístup zamestnancov k  ich 
povinnostiam, zlepšuje vzájomnú spoluprácu a podieľa sa tak priamo aj
na prosperite firmy.

Atraktívne pracovisko prináša uspokojenie v práci, zlepšuje pohodlie a komfort 
zamestnancov.

Inovatívne trendy aj kancelárska klasika, podľa vašich predstáv: 

- STAND UP
- FLEXIDO
- #HUSH
- MIRAGE



STAND UP

Systém STAND UP pomôže zaviesť dynamiku do spôsobu práce. 
Vyrieši individuálne potreby každého zamestnanca.



FLEXIDO

Zostava prvkov FLEXIDO zabezpečí jednoduché a efektívne využitie priestoru.
Zohľadňuje taktiež požiadavku na optimalizáciu nákladov. 



#HUSH

Akusticky izolovaný priestor pomôže sústrediť sa na prácu, prípadne organizovať stretnutia s klientmi.
Systém #HUSH vytvorí pokojné miesto v open space kancelárii.



MIRAGE

Moderný a robustný nábytok MIRAGE je vhodný pre všetky typy kancelárskych priestorov.
Individuálne pracovné miesta aj celé pracovné zostavy. 



MANAŽÉRSKY   NÁBYTOK

Manažér vedie svoj tím. Rozvíja ľudí a ľudia rozvíjajú podnikanie. Sila spoločnosti spočíva 
v jej ľuďoch.

Manažér sa podieľa na riadení a rozvoji firmy. Jeho stratégia pri dosahovaní cieľov je jasná. 
Komunikuje o strategických rozhodnutiach a koordinuje ich  uplatnenie. 

Vyššie funkčné a estetické vlastnosti zdôrazňujú osobnosť manažéra:

- PITAGORA
- TESS
- LONGPLAY MANAGER
- MAESTRO



PITAGORA

Sklo, hliník, prírodná dyha a Pytagorova geometria.
Elegantný systém PITAGORA vstupuje do vzťahu s fyzikálnymi vlastnosťami priestoru. 



TESS

Moderný produkt s jasnou záľubou v architektúre minulosti.
Systém TESS je spojením štýlovej elegancie Art deco a ekonomickej funkčnosti Bauhaus.



LONGPLAY MANAGER

Keď skrinky nie sú len pozadím pracovnej plochy, ale charakteristickým prvkom priestoru.
Architektúra systému a navrhnuté materiály dodávajú interiéru výnimočný štýl.   



MAESTRO

Jednoduché a estetické tvary vychádzajú z modernej architektúry.
Harmonické línie, sila detailov a použitie rafinovaných ušľachtilých materiálov.



KONFERENČNÉ   STOLY

Rozhodovanie a zdieľanie informácií je dôležitou súčasťou každej organizácie. Čoraz 
viac si naše pracovné úlohy vyžadujú stretávať sa a pracovať v tímoch. Iba tak môžeme   
diskutovať o kľúčových stratégiách projektu. 

Konferenčná miestnosť je priestor, kde sa koncipujú nové nápady. Je to priestor, kde sa 
plánujú ďalšie kroky a odohráva sa živá diskusia. 

- formálny aj neformálny priestor
- menšie aj väčšie stretnutia
- interaktívne technológie, videokonferencie
- komfort, funkčnosť a estetickosť

Zostavy konferenčných stolov: 

- MIRAGE
- LONGPLAY



MIRAGE

Pohodlný a príjemný priestor, vhodná technológia, kvalitné materiály. 
To všetko podporí komfort práce a kvalitu rozhodovania.



LONGPLAY

Správna atmosféra stretnutia je zabezpečená vhodným priestorovým usporiadaním. 
Všetky jeho prvky zdôrazňujú charakter a význam rokovaní.



RECEPCIE

Recepcia je miesto, kde nadobúdame prvý dojem. Zyčajne sa tu pristavíme iba na chvíľu, 
ale táto chvíľa ovplyvní naše ďalšie pocity. 

Miesto, ktoré jasne ukazuje svoju funkciu vo verejnom priestore. Je to špeciálna zóna, 
ktorá dokáže skombinovať reprezentatívnu funkciu s ergonómiou pracovného miesta.  

- funkcionalita, estetickosť a komfort
- miesto prvého kontaktu (hotspot)
- súčasť korporátneho imidžu
- profesionálny prístup k návštevníkom

Recepčné zostavy:

- AVE
- MODO



AVE

Jednoduchosť, estetika a komfort recepčného systému AVE.
Nové tvary, povrchy a funkcionalita.



MODO

Systém recepcie MODO je ideálnym zladením verejného priestoru a pracoviska prvého kontaktu.
Reprezentatívna funkcia je doplnená správnou ergonómiou pracovného miesta. 



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY

Skrine a úložné priestory sú veľmi dôležitým prvkom kancelárie. Ich vhodný výber  
zohráva kľúčovú úlohu pri navrhovaní pracovného priestoru. 

Pozorujeme zmeny v spôsobe práce a objavili sme nové príležitosti pre využitie skriniek. 
V neustále sa meniacom pracovnom prostredí potrebujeme vhodné kompaktné a 
flexibilné úložné riešenie. 

- ohraničenie pracovnej oblasti
- vytvorenie miesta na individuálnu prácu
- priestor na neformálne stretnutia

Skriňové systémy:

- MULTI
- KUBIK



MULTI

Systém MULTI využíva pojem skrine ako úložného priestoru.
Tiež vymedzuje miesto samostatnej práce a zón na stretnutia.



KUBIK

Kontajnerový systém KUBIK je pohodlným riešením úložného priestoru na pracovisku.
Racionálne využitie kancelárskeho priestoru. 


