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WYPOSAŻENIE BIURA

WIESZAKI, MATY, KOSZE NA ŚMIECI
SZAFKI, KASETKI
KRZESŁA, FOTELE
MEBLE BIUROWE
AKTÓWKI, TECZKI

NEW

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE
– opisuje jak  
pakowne są produkTy

NOWOŚĆ  
– produkty niedawno 
wprowadzone  
na rynek 

PRODUKT  
EKOLOGICZNY     
– produkty wytworzone  
ze szczególną dbałością  
o ekologię 

NAJLEPSZA RELACJA 
JAKOŚCI DO CENY  
– wskazuje produkty, 
których zakup  wydaje 
się być wyjątkowo 
korzystny

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE  
(w odniesieniu gł. do urzą-
dzeń) to produkty, które są 
sprowadzane specjalnie na 
zamówienie, a  czas realizacji 
zamówienia może przekroczyć 
72 godziny
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Zagary/Maty podłogowe

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Zegar ścienny Hormur lawendowy I05023D
Zegar ścienny Hormur metalik I05024D
Zegar ścienny Hormur czarny I05025D
Zegar ścienny Hormur pomarańczowy I05026D
Zegar ścienny Hormur zielony I05027D

Zegar ścienny Hormur

 » Zegar wiszący
 » Idealny do pomieszczeń biurowych
 » Precyzyjny mechanizm kwarcowy
 » Duży, wyraźny cyferblat
 » Rodzaj zasilania: bateria
 » Dostępne kolory: metalik, czarny, lawendowy, zielony, pomarańczowy
 » Wymiary: średnica – 30 cm, szerokość – 5,5 cm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Mata pod krzesłona dywan wymiary w cm (wys. 
x szer.) 117 x 152, kształt prostokąt 100552447 I01001D 1

Mata pod krzesłona dywan wymiary w cm (wys. 
x szer.) 117 x 152, kształt T 100552446 I01002D 1

Mata pod krzesłona dywan wymiary w cm (wys. 
x szer.) 91 x 122, kształt T 100552448 I01003D 1

Maty pod krzesło IMEXPO  
Budget na dywan

 » Wykonane z PCV chronią podłogę przed 
uszkodzeniami

 » Plastyczność sprawia, że można je stoso-
wać nawer na nierównym podłożu

 » Ograniczają hałas toczenia kółek
 » Odporne na promienie UV - nie żółkną
 » W kształcie prostokąta lub litery T
 » Grubość 2,5mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Maty pod krzesło na twardą podłogę wymiary w 
cm (wys. x szer.) 91 x 122, kształt prostokąt 100552438 I01004D 1

Maty pod krzesło na twardą podłogę wymiary w 
cm (wys. x szer.) 117x 152, kształt T 100552440 I01005D 1

Maty pod krzesło na twardą podłogę wymiary w 
cm (wys. x szer.) 117 x 152, kształt prostokąt 100552439 I01006D 1

Maty pod krzesło IMEXPO Budget 
na twardą podłogę

 » Wykonane z PCV chronią podłogę 
przed uszkodzeniami

 » Plastyczność sprawia, że można 
je stosować nawer na nierównym 
podłożu

 » Ograniczają hałas toczenia kółek
 » Odporne na promienie UV - nie żółkną
 » W kształcie prostokąta lub litery T
 » Grubość 2,4mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Mata pod krzeslo na dywany; prostokatna; PVC; 
91cmx122cm x2,5mm

5812001PL-
00 I09009C 75

Mata pod krzeslo na dywany; prostokatna; PVC; 
117cmx152cmx2,5mm 

5815001PL-
00 I09012C 50

Mata pod krzesło  
na dywany,  
prostokątna
 » Wykonana z miękkiego PVC z wykorzystaniem plastycyzera, dzięki czemu 

mata jest elastyczna
 » Na wykładziny, dywany o maksymalnej grubości do 7mm
 » Grubość maty: 2,5mm
 » Zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami
 » Wycisza odgłos przesuwania kółek 

fotela
 » Łatwa do utrzymania w czystości
 » Odporna na zarysowania
 » Idealna przy biurowym stanowisku 

pracy
 » Antypoślizgowa, posiada zaokrąglone 

rogi
 » Do zastosowania w temp. 1-30°C
 » 3 lata gwarancji
 » Prostokątna

Maty pod krzesło na twarde podłogi
 » Wykonana z miękkiego PVC z wykorzystaniem plastycyzera, dzięki czemu 

mata jest elastyczna
 » Na twardą podłogę np. drewnianą, wyłożoną linoleum, kafelkami
 » Grubość maty: 2,5mm
 » Zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami
 » Idealna przy biurowym stanowisku pracy
 » Antypoślizgowa, posiada zaokrąglone rogi
 » Wycisza odgłos przesuwania kółek fotela
 » Łatwa do utrzymania w czystości
 » Odporna na zarysowania
 » Do zastosowania w temp. 1-30°C
 » 3 lata gwarancji
 » Prostokątna

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Mata pod krzeslo na twarde podlogi; prostokat-
na; PVC; 91cmx122cmx2,5mm 5822001PL-00 I09013C 75

Mata pod krzeslo na twarde podlogi; ksztalt t; 
PVC; 91cmx122cmx2,5mm 5823001PL-00 I09014C 75

Mata pod krzeslo na twarde podlogi; ksztalt t; 
PVC; 117cmx152cmx2,5mm 5824001PL-00 I09015C 50

Mata pod krzeslo na twarde podlogi; prostokat-
na; PVC; 117cmx152cmx2,5mm 5825001PL-00 I09016C 50
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Kosze na śmieci

Kosz na śmieci HAN Grip

 » Wykonany z odpornego na pęknięcia 
PP

 » Matowa powierzchnia ułatwia utrzyma-
nie kosza w czystości

 » Zaokrąglona górna krawędź z wyprofilo-
wanymi dwoma uchwytami ułatwia 
opróżnianie zawartości

 » Pojemność: 18l
 » Średnica: 312mm (góra), 237mm (dół)
 » Wysokość: 345mm

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. 
zb.

Kosz na śmieci, PP, 18L, HAN Grip szary HN1819011-13 I02007D 15
Kosz na śmieci, PP, 18L, HAN Grip czarny HN1819013-01 I02008D 15
Kosz na śmieci, PP, 18L, HAN Grip niebieski HN1819014-10 I02009D 15

NEW

Kosz na śmieci 
HAN Mondo

 » Wykonany z odpornego  
na pęknięcia PP

 » Matowe, prążkowane ścianki
 » Praktyczny, prostokątny kształt
 » Zaokrąglona górna krawędź ułatwiająca 

opróżnianie zawartości
 » Pojemność: 18l
 » Wymiary: 194x450mm
 » Wysokość: 345mm

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Kosz na śmieci, PP, 18L, HAN Mondo szary HN184011-13 I02010D 3
Kosz na śmieci, PP, 18L, HAN Mondo czarny HN184013-01 I02011D 3
Kosz na śmieci, PP, 18L, HAN Mondo niebieski HN184014-10 I02012D 3
Wkład z wiekiem do kosza na śmieci, PP, 3L 
HAN Mondo czarno-niebieski HN184314-10 I02013D 171

NEWKosz na śmieci HAN Elegance

 » Wykonany z niezwykle mocnego 
tworzywa SMMA

 » Powierzchnia o wysokim połysku
 » Elegancki, klasyczny design
 » Zaokrąglona górna krawędź
 » Pojemność: 13l
 » Średnica: 240mm (góra), 219mm (dół)
 » Wysokość: 300mm

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. 
zb.

Kosz na śmieci, SMMA, 13L, HAN Elegance 
biały HN1813012-09 I02014D 36

Kosz na śmieci, SMMA, 13L, HAN Elegance 
czarny HN1813013-01 I02015D 36

Kosz na śmieci, SMMA, 13L, HAN Elegance 
Signal jasnoniebieski SIGNAL HN1813173-47 I02016D 36

NEW

Handy Kosz siatkowy metal

 » Estetyczny kosz 
okrągły na śmieci 
wykonany z metalu

 » Wymiary kosza to: 
29,5x 35,5 cm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Handy Kosz siatkowy, metal, czarny 3239 I02017D 1
Handy Kosz siatkowy, metal, srebrny 3291 I02018D 1

NEW

Kosz na papier 
GR-018

 » Lakierowany metal w kolorze czar-
nym lub srebrnym

 » Pojemność 17 l

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Kosz na papier GR-018, czarny 120-1332 M13049C 6
Kosz na papier GR-018, srebrny 120-1333 M13050C 6

Kosz na papier 
kwadratowy GR-017

 » Lakierowany metal w kolorze czar-
nym lub srebrnym

 » Pojemność 14 l

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Kosz na papier GR-017, czarny 120-1459 I02019D 10
Kosz na papier GR-017, srebrny 120-1460 I02020D 10
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 » Przeznaczona do instalacji 
naściennej

 » Dedykowana do wykorzystania na 
portierni, recepcji, sekretariacie, 
itp.

 » Przeznaczona na 20, 48, 93 lub 
140 kluczy typu „YALE”

 » Zawiera wielokolorowe zawieszki 
do kluczyków

 » Zamykana na klucz
 » Wykonana z metalu
 » Powlekana lakierem oraz specjalną warstwą zabezpieczającą

Kosze na śmieci/Kasetki na pieniądze, szafki na klucze

Kosz na śmieci Profice

 » Kosz na śmieci wykonany z metalowej 
siateczki z eleganckimi wykończenia-
mi w tym samym kolorze

 » Dostępny w dwóch kolorach czarnym 
i srebrnym

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Kosz na śmieci czarny/srebrny Profice P253 I02021D 1

Szafka na klucze

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Szafka na 20 kluczy nowa 200x160x80mm 5241001PL-99 I09017C 6
Szafka na 48 klucze nowa 250x180x80mm 5242001PL-99 I09018C 6
Szafka na 93 klucze nowa 300x240x80mm 5243001PL-99 I09019C 6
Szafka na 140 kluczy nowa 370x280x80mm 5244001PL-99 I09020C 6

 » Wyposażona w tackę na monety
 » Cechuje się zaokrąglonymi brzegami
 » Zamykana – 2 klucze w komplecie
 » Posiada rączkę ułatwiającą  

przenoszenie kasetki
 » Wykonana z solidnego metalu
 » Powlekana lakierem oraz  

specjalną warstwą  
zabezpieczającą

Kasetka na pieniądze

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Kasetka na pieniadze mala czarna  
152x115x80mm 5231001PL-01 I09021C 6

Kasetka na pieniadze mala czerwona 
152x115x80mm 5231001PL-04 I09022C 6

Kasetka na pieniadze mala zielona 
152x115x80mm 5231001PL-06 I09023C 6

Kasetka na pieniadze mala niebieska 
152x115x80mm 5231001PL-10 I09024C 6

Kasetka na pieniadze srednia czarna 
200x160x90mm 5232001PL-01 I09025C 6

Kasetka na pieniadze srednia czerwona 
200x160x90mm 5232001PL-04 I09026C 6

Kasetka na pieniadze srednia zielona 
200x160x90mm 5232001PL-06 I09027C 6

Kasetka na pieniadze srednia niebieska 
200x160x90mm 5232001PL-10 I09028C 6

Kasetka na pieniadze duza czarna 
250x180x90mm 5233001PL-01 I09029C 6

Kasetka na pieniadze duza czerwona 
250x180x90mm 5233001PL-04 I09030C 6

Kasetka na pieniadze duza zielona 
250x180x90mm 5233001PL-06 I09031C 6

Kasetka na pieniadze duza niebieska 
250x180x90mm 5233001PL-10 I09032C 6

Kasetka na pieniadze extra duza czarna 
300x240x90mm 5234001PL-01 I09033C 6

Kasetka na pieniadze extra duza czerwona 
300x240x90mm 5234001PL-04 I09034C 6

Kasetka na pieniadze extra duza zielona 
300x240x90mm 5234001PL-06 I09035C 6

Kasetka na pieniadze extra duza niebieska 
300x240x90mm 5234001PL-10 I09036C 6

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Kasetka na pieniądze HF-M300A HF-M300D I03228

Kasetki na pieniądze 8878

 » Metalowa kasetka na pieniądze 
o zaokrąglonych brzegach.

 » Zamykana na klucz.
 » Funkcjonalne przegródki na monety i banknoty.
 » Wygodny uchwyt do przenoszenia kasetki.
 » Dostępne kolory: czerwony i niebieski.
 » Wymiary: 300x240x90 mm.

Nazwa pro-
duktu

Ilość dołącza-
nych zawieszek 

na klucze
Wymiary 
(mm) Symbol prod. Kod 

GB
Opak. 

zb.

Szafki 22 klucze 20 200x150x78 HF 200C-22K I03306
Szafki 32 klucze 40 250x200x78 HF 250N-32K I03307
Szafki 52 klucze 60 300x230x78 HF 300C-52K I03308
Szafki 100 kluczy 100 300x230x78 HF 300C-100K I03309

Szafki na klucze Argo

 » Metalowe szafki na klucze.
 » Kolor szary.
 » Zamek na klucz.
 » W komplecie zwieszki na klucze.
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Kasetki na pieniądze, szafki na klucze/Apteczki

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Zawieszki do kluczy 100 szt J02087A 100

Zawieszki do kluczy 100 szt

 » Różnokolorowe, plastikowe zawieszki do kluczy.
 » Zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru.
 » Opakowanie 100 sztuk.

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Kasetka na pieniądze 8878, XS, 70x120x153 mm, 
czarna 120-1033 I03222

Kasetka na pieniądze 8878, XS, 70x120x153 mm, 
czerwona 120-1034 I03223

Kasetka na pieniądze 8878, XS, 70x120x153 mm, 
niebieska 120-1035 I03022D

Kasetka na pieniądze 8878, S, 77x157x207 mm, 
czarna 120-1029 I03219 24

Kasetka na pieniądze 8878, S, 77x157x207 mm, 
czerwona 120-1030 I03220 24

Kasetka na pieniądze 8878, S, 77x157x207 mm, 
niebieska 120-1031 I03221 24

Kasetka na pieniądze 8878, M, 82x192x262 mm, 
czarna 120-1026 I03216 12

Kasetka na pieniądze 8878, M, 82x192x262 mm, 
czerwona 120-1027 I03217 12

Kasetka na pieniądze 8878, M, 82x192x262 mm, 
niebieska 120-1028 I03218 12

Kasetka na pieniądze 8878, L, 100x217x300 mm, 
czarna 120-1023 I03213 6

Kasetka na pieniądze 8878, L, 100x217x300 mm, 
czerwona 120-1024 I03214 6

Kasetka na pieniądze 8878, L, 100x217x300 mm, 
niebieska 120-1025 I03215 6

Kasetki na pieniądze 8878

 » Metalowe kasetki lakierowane,  
o zaokrąglanych brzegach

 » Zamykane na kluczyk  
(w zestawie 2 kluczyki)

 » Posiadają plastikową  
tackę na bilon

 » Dostępne w czterech  
rozmiarach

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Apteczka HF072B HF072B I03236
Apteczka HF087 HF087 I03019A

Apteczka HF 072B/087

 » Metalowe szafki zamykane 
na 1 lub 2 klamry.

 » Funkcjonalny rozkład półek.
 » Wygodny uchwyt do przeno-

szenia apteczki.
 » Kolor biały na drzwiczkach 

biały krzyż na zielonym tle.
 » Wymiary: HF072B 290x230x80 mm;  

HF087 415x350x145 mm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Wieszak ARIZONA ALU Arizona alu I03310
Wieszak ARIZONA BLACK Arizona black I03311
Wieszak ARIZONA CHROME Arizona chrome I03312

Wieszak stojący ARIZONA

 » Wieszak na ubrania i parasole.
 » Wykonany ze stali, dostępny w wersji chromowanej, lakierowanej na 

kolor alu lub czarny.
 » Posiada uchwyt na parasole i podstawę na ściekającą z nich wodę.
 » Wysokość 187 cm, stabilna podstawa, średnica 62 cm, 8 uchwytów na 

ubrania.
 » Nowy Styl udziela 2 lata gwarancji na produkt.
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Krzesła, fotele

 » Siedzisko i oparcie pokryte pianką tapicerską o zróżnicowanej gęstości oraz tkaniną. 
 » Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia. 
 » Zastosowanie mechanizmu CPT pozwala na odchylanie i blokadę oparcia w dowolnie wybranej pozycji 
 » Podłokietniki mocowane bezpośrednio do sklejki siedziska.
 » Podnośnik pneumatyczny zapewnia miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości krzesła w zakresie 135 mm. 
 » Podstawa jezdna wyposażona w pięć kółek do miękkich powierzchni.
 » Przyjazna regulacja – przyciski i pokrętła znajdują się w zasięgu ręki.
 » 2 lata gwarancji na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny.

 » Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wysokiej jakości tkaniną welurową
 » Profilowana sklejka drewniana użyta do konstrukcji fotela gwarantuje długie użytkowanie
 » Posiada mechanizm zapewniający swobodne kołysanie się oraz blokadę oparcia w pozycji do pracy i regulację siły oporu 

oparcia
 » Podnośnik pneumatyczny zapewnia miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości.
 » Stabilna podstawa wyposażona w pięć kółek do miękkich powierzchni
 » Posiada wygodne, stałe podłokietniki
 » 2 lata gwarancji na fotel, 4 lata na podnośnik pneumatyczny

 » Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką tapicerską i tkaniną.
 » Oparcie o profilowanym ergonomicznym kształcie.
 » Podłokietniki mocowane bezpośrenio do siedziska.
 » Podnośnik pneumatyczny zapewnia płynną regulację wysokości.
 » Stabilna podstawa piecioramienna wyposażona w komplet kółek do powierzchni dywanowych.
 » 2 lata gwarancji na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny.

 » Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką tapicerską i tkaniną.
 » Oparcie o profilowanym ergonomicznym kształcie. 
 » Regulacja wyokości oparcia i głębokości siedziska.
 » Zastosowanie mechanizmu CPT pozwala na odchylanie i blokadę oparcia w dowolnie wybranej pozycji.
 » Podłokietniki z możliwością regulacji wysokości.
 » Podnośnik pneumatyczny zapewnia płynną regulację wysokości.
 » Stabilna podstawa piecioramienna wyposażona w komplet kółek do powierzchni dywanowych.
 » 2 lata gwarancji na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny.

Krzesło VOLVER GTP

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Krzesło VOLVER GTP CU11 czarny I09046C
Krzesło VOLVER GTP CU73 splot szaro czarny I09047C
Krzesło VOLVER GTP CU14 splot czarno niebieski I09048C
Krzesło VOLVER GTP CU24 brązowo-beżowy I09049C

Krzesło FOCUS GTP

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Krzesło Focus GTP CU11 czarny FOCUS GTP PROFIL I04204
Krzesło Focus GTP CU73 splot szaro czarny FOCUS GTP PROFIL I04219
Krzesło Focus GTP CU14 splot czarno niebieski FOCUS GTP PROFIL I04220
Krzesło Focus GTP CU24 brązowo-beżowy FOCUS GTP PROFIL I04221

Krzesło PATROL R

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Krzesło PATROL R CU11 czarny I09050C
Krzesło PATROL R CU73 splot szaro czarny I09051C
Krzesło PATROL R CU14 splot czarno niebieski I09052C
Krzesło PATROL R CU24 brązowo-beżowy I09053C

Fotel MEFISTO

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Fotel MEFISTO M-07 welur zielony FOTEL MEFISTO I07028D
Fotel MEFISTO M-62 welur granat FOTEL MEFISTO I07029D
Fotel MEFISTO M-43 welur czarny FOTEL MEFISTO I07030D

NEW

CU-11 CU-14 CU-24 CU-73

CU-11 CU-14 CU-24 CU-73

CU-11 CU-14 CU-24 CU-73

M-07 M-43 M-62
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Krzesła, fotele

 » Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wysokiej jakości imitacją skóry lub tkaniną welurową
 » Profilowana sklejka drewniana użyta do konstrukcji fotela gwarantuje długie użytkowanie
 » Posiada mechanizm zapewniający swobodne kołysanie się oraz blokadę oparcia w pozycji do pracy i regulację siły 

oporu oparcia
 » Podnośnik pneumatyczny zapewnia miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości
 » Stabilna podstawa wyposażona w pięć kółek do miękkich powierzchni
 » Posiada wygodne, stałe podłokietniki
 » 2 lata gwarancji na fotel, 4 lata na podnośnik pneumatyczny

Fotel ALEX

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Fotel ALEX Imitacja  skóry ALEX imitacja skóry I04006
Fotel biurowy ALEX welur czarny ALEX welur M43 I04007
Fotel biurowy ALEX welur granat ALEX welur M62 I04225
Fotel biurowy ALEX welur szary ALEX welur 2001/27 I04226

 » Siedzisko i oparcie pokryte pianką tapicerską oraz tkaniną
 » Regulacja głębokości siedziska i wysokości oparcia
 » Zastosowanie mechanizmu CPT pozwala na odchylanie i blokadę oparcia w dowolnie wybranej pozycji 
 » Podłokietniki mocowane bezpośrednio do sklejki siedziska
 » Podnośnik pneumatyczny zapewnia miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości krzesła w zakresie 135 mm
 » Podstawa jezdna wyposażona w pięć kółek do miękkich powierzchni
 » Przyjazna regulacja – przyciski i pokrętła znajdują się w zasięgu ręki
 » 2 lata gwarancji na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny
 » Produkt w wykończeniu  Cu-11 i Cu-38 – dostępny w terminie realizacji zamówienia do 3 dni roboczych a wykończe-

nia: Cu-14 i Cu-24 w terminie realizacji do 5 dni roboczych

Krzesło PERFECT GTP

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Krzesło PERFECT GTP CU11 czarny krzesło PERFECT GTP I07031D
Krzesło PERFECT GTP CU14 splot czarno niebieski krzesło PERFECT GTP I07032D
Krzesło PERFECT GTP CU38 ciemnoszary krzesło PERFECT GTP I07033D
Krzesło PERFECT GTP CU24 brązowo-beżowy krzesło PERFECT GTP I07034D

 » Krzesło stacjonarne, rama stalowa chromowana, nóżki zabezpieczone stopkami  
nie brudzącymi podłoża 

 » Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, tapicerowane pianką oraz wytrzymała tkaniną
 » Krzesło można układać w stosy - max. 10 szt.
 » Nowy Styl udziela 2-letniej gwarancji na produkt
 » Produkt w wykończeniu  Cu-11, Cu-14, Cu-38, Cu-24 – w terminie realizacji do 5 dni roboczych

 » Krzesło stacjonarne, rama stalowa malowana proszkowo na kolor black, nóżki zabezpieczone stopkami nie 
brudzącymi podłoża

 » Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, tapicerowane pianką oraz tkaniną podstawową 
 » Krzesło można układać w stosy - max. 10 szt.. 
 » Nowy Styl udziela 2-letniej gwarancji na produkt
 » Produkt w wykończeniu  Cu-11, Cu-14, Cu-38, Cu-24 – w terminie realizacji do  5 dni roboczych

Krzesło stacjonarne ISO  CHROM

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. zb.

Krzesło stacjonarne ISO CHROM CU11 (czarnY) ISO CHROM I014013
Krzesło stacjonarne ISO CHROM CU14 (splot czarno-niebieski) ISO CHROM I04227
Krzesło stacjonarne ISO CHROM CU 38 (ciemnoszary) ISO CHROM I04228
Krzesło stacjonarne ISO CHROM CU 24 brązowo-beżowy ISO CHROM I04229
Krzesło stacjonarne ISO CHROM CU73 splot szaro-czarny ISO CHROM I04230

Krzesło stacjonarne ISO BLACK

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. zb.

Krzesło stacjonarne ISO BLACK CU11 (czarnY) ISO BLACK I04209
Krzesło stacjonarne ISO BLACK CU14 (splot czarno-niebieski) ISO BLACK I04231
Krzesło stacjonarne ISO BLACK CU 38 (ciemnoszary) ISO BLACK I04232
Krzesło stacjonarne ISO BLACK CU 24 brązowo-beżowy ISO BLACK I04233
Krzesło stacjonarne ISO BLACK CU73 splot szaro-czarny ISO BLACK I04234

NEW

M-43 Welur 
szary

M-62 Imitacja 
skóry

CU-11 CU-14 CU-24 CU-38

CU-11 CU-14 CU-24 CU-38 CU-73

CU-11 CU-14 CU-24 CU-38 CU-73
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Krzesła, fotele/Meble biurowe

 » Wysokie oparcie z regulacją wysokości.
 » Profilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
 » Posiada mechanizm synchroniczny umożliwiający stałe podparcie kręgosłupa podczas siedzenia
 » Możliwość swobodnego kołysania się
 » Posiada zabezpieczenie („Anti-Shock”) przed uderzeniem oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu 

synchronicznego
 » Możliwość regulacji siły odchylania siedziska i oparcia.
 » Wygodne, stałe podłokietniki
 » Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego.
 » Podstawa jezdna z pięcioma kółkami do powierzchni miękkich tj. dywan, wykładzina.
 » 2 lata gwarancji na krzesło, 4 lata gwarancji na podnośnik pneumatyczny.

 » Oparcie i siedzisko pokryte sprężystą pianka tapicerską oraz tkaniną welurową.
 » Wyjątkowo szerokie siedzisko z przednią krawędzią wygiętą ku dołowi gwarantuje komfort siedzenia.
 » Zastosowano mechanizm ruchowy Tilt umożliwiający swobodne odchylanie się do tyłu lub blokadę fotela w 

pozycji do pracy, regulację siły oporu oparcia i siedziska, podłokietniki mocowane bezpośrednio do siedziska.
 » Podnośnik pneumatyczny zapewnia płynną regulację wysokości.
 » Stabilna podstawa pięcioramienna wyposażona w komplet kółek do powierzchni dywanowych.
 » 2 lata gwarancji na fotel, 4 lata na podnośnik pneumatyczny.

 » Siedzisko:

 » Oparcie:

Krzesło STILLO 10 GTP 

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Krzesło STILLO 10 GTP ACTIVE CU11 czarny I09056C
Krzesło STILLO 10 GTP ACTIVE CU73 splot szaro-czarny I09057C
Krzesło STILLO 10 GTP ACTIVE CU14 splot czarno-niebieski I09058C
Krzesło STILLO 10 GTP ACTIVE CU24 brązowo-beżowy I09059C

Fotel KORAL

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Fotel KORAL siedzisko czarne M43 / oparcie pomarańczowe 
M30 I09060C

Fotel KORAL siedzisko czarne M43 / oparcie granatowe M62 I09061C
Fotel KORAL całość czarna M43 I09062C
Fotel KORAL całość granatowe M62 I09063C

 » Blat prostokątny, nogi płytowe.
 » Blat biurka wykonany jest z płyty meblowej o 

grubości 25 mm.
 » Biurko wyposażone jest standardowo w dolny 

panel maskujący.
 » Biurko posiada w standardzie dwie przelotki 

na kable.
 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

 » Blat prostokątny, noga metalowa w kształcie litery C  160x68 oraz 
137x68, h=74.

 » Metalowe nogi w kolorze kwarc nadają biurkom nowoczesny wygląd i 
zwiększają stabilność.

 » Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm.
 » Biurko wyposażone jest w dolny panel maskujący.
 » Biurko posiada w standardzie dwie przelotki na kable.
 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

Biurko z nogami płytowymi

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Biurko 120x68, h=74 I09064C
Biurko 137x68, h=74 I09065C
Biurko 160x68, h=74 I09066C

Biurko z nogami metalowymi

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Biurko 160x68, h=74 I09067C
Biurko 137x68, h=74 I09068C

CU-11 CU-14 CU-24 CU-73

M-30 M-62

M-43
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 Meble biurowe

 » Blat w kształcie litery L, nogi metalowe w 
kształcie litery C 160 x 100/68 x 55, h=74.

 » Połączenie ciekawego kształtu blatu z 
metalową nogą w kolorze kwarc sprawia, że 
biurko nadaje się do każdego typu biura.

 » Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm.
 » Estetycznie wykończone tylne krawędzie za pomocą obrzeża w kolorze 

płyty biurka.
 » Biurko wyposażone jest w dolny panel maskujący.
 » Biurko posiada w standardzie dwie przelotki na kable.
 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

 » Blat w kształcie litery L, nogi płytowe 137 x 
100/68 x 55, h=74 oraz 160x100/68x55, h=74.

 » Blat w kształcie litery L umożliwia ciekawe 
konfiguracje różnych zestawów stanowisk pra-
cowniczych.

 » Blat wykonany z płyty meblo-
wej o grubości 25 mm.

 » Biurko posiada w standardzie 
dwie przelotki na kable.

 » Okleina: calvados, orzech, 
klon, wenge.

Biurko z blatem  
w kształcie litery L

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Biurko z blatem w kształcie L 137 x 100/68 x 55, h=74 I09069C
Biurko z blatem w kształcie L 137 x 68/100 x 55, h=74 I09070C
Biurko z blatem w kształcie L 160 x 68/100 x 55, h=74 I09071C
Biurko z blatem w kształcie L 160 x 100/68 x 55, h=74 I09072C

Biurko z blatem  
w kształcie litery L  
z metalowymi nogami

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Biurko z blatem w kształcie L 160 x 100/68 x 55, h=74 I09073C
Biurko z blatem w kształcie L 160 x 68/100 x 55, h=74 I09074C

 » Blat podwójna fala, noga metalowa w kształcie 
litery C 160x68, h=74.

 » Specjalnie wyprofilowany blat umożliwia swo-
bodne podparcie ramion, zapewniając komfort i 
ergonomię pracy.

 » Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 
25 mm.

 » Biurko posiada w standardzie dwie przelotki na 
kable.

 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

 » Blat podwójna fala, nogi płytowe 160x68, h=74.
 » Specjalnie wyprofilowany blat umożliwia swobodne podparcie ramion, 

zapewniając komfort i ergonomię pracy.
 » Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm.
 » Biurko posiada w standardzie dwie przelotki na kable.
 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

Drzwi do szafy - wymiary:
 » 80x173,8
 » 80x104,6
 » 60x173,8
 » 80x69,4
 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

Szafy – wymiary:
 » 80x35, h=181,3
 » 60x35, h=181,3
 » 80x35, h=112,1
 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

Biurko – blat podwójna 
fala, nogi płytowe

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Biurko – blat podwójna fala 160x68, h=74 I09075C

Biurko – blat podwójna 
fala, nogi metalowe

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Biurko – blat podwójna fala 160x68, h=74 I09076C

Drzwi do szaf

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Drzwi do szaf 80x173,8 I09077C
Drzwi do szaf 80x104,6 I09078C
Drzwi do szaf 60x173,8 I09079C
Drzwi do szaf 80x69,4 I09080C

 » Kontener stacjonarny 43x54, h=71,5:
 » W wersji podstawowej nie posiada 

pokrywy i mieści się pod blatem biurka, a 
z dodatkową pokrywą może stanowić jego 
przedłużenie.

 » Drzwi kontenera mogą być łatwo przykręco-
ne jako prawe lub lewe.

 » Możliwość regulacji poziomu w zakresie 
+15 mm stabilizuje kontener z biurkiem na 
nierównej podłodze.

 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

Kontener stacjonarny

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Kontener stacjonarny 43x54, h=71,5 I09082C
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Meble biurowe

 » Konstrukcja regału z płyty meblowej o grubości  
18 mm.Dodatkową stabilność zapewnia wieniec 
górny mebla o grubości  25 mm

 » W zestawie śruba meblowa umożliwiająca skrę-
cenie ze sobą dwóch regałów

 » Możliwość regulacji poziomu regałów w zakresie 
+15 mm – stabilizuje szafę na nierównym 
podłożu

 » Estetycznie wykończone tylne krawędzie za pomocą obrzeża w kolorze 
płyty regału

 » Dostępne okleiny: calvados, orzech, klon, wenge

 » Praktyczna szafa ubraniowa (otwierana na prawą 
stronę). 

 » W standardzie wysuwany wieszak na ubrania. Zaleca 
się montowanie szafy do ściany wykorzystując kątow-
nik mocujący (załączony do mebla w komplecie).

 » Eleganckie i trwałe metalowe uchwyty.
 » Dostępne okleiny: calvados, orzech, klon, wenge.

 » Panel frontowy do biurek 137 x 54,5 oraz 160 x 54,5
 » Panel frontowy oddziela stanowisko pracy. Rozwiązanie to zapewnia 

prywatność i poprawia koncentrację, wpływa pozytywnie na akustykę po-
mieszczenia. W nowej ofercie każdy panel montowany jest estetycznie od 
spodu biurka. Do panelu można dokupić tapicerowane tablice dostępne w 
dwóch rozmiarach i dwóch wykończeniach, co daje możliwość swobodnej 
konfiguracji  ich położenia w zależności od umiejscowienia monitora na 
biurku.

 » Dostępne okleiny: calvados, orzech, klon, wenge.

 » Dostępne są w dwóch rozmiarach, dają możliwość swobodnej konfiguracji 
ich położenia na panelu rozdzielającym biurka, w zależności od umiejsco-
wienia monitora na biurku

 » Dzięki możliwości przypinania do nich zdjęć, kalendarzy lub różnego 
rodzaju notatek polepszają efektywność pracy

 » Pokrywki do kontenera stacjonarnego 
 » Kupując pokrywkę do kontenera stacjonarnego można przedłużyć miejsce 

pracy dostawiając go przylegle do biurka. Pokrywka występuje  
w dwóch rozmiarach: 68 cm i 69 cm. Dłuższa przeznaczona jest do biurek 
rozdzielonych panelem frontowym.Dostępne okleiny: calvados, orzech, 
klon, wenge.

 » System regałów można zmienić w szafy. 
 » Do samodzielnego montażu dostępne są 

drzwi w trzech rozmiarach. 
 » Mnogość konfiguracji powoduje, że regały 

bardzo łatwo przerobić w wielofunkcyjne, 
zamykane szafy.    

 » Dostępne okleiny: calvados, orzech, klon, 
wenge.Pokrywki do kontenera 

stacjonarnego

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Pokrywka do kontenera stacjonarnego 43,2x69, #2,5 I09085C
Pokrywka do kontenera stacjonarnego 43,2x55, #2,5 I09086C
Pokrywka do kontenera stacjonarnego 43,2x68, #2,5 I09087C

Panele frontowe  
do biurek

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Panel frontowy do biurek 137 x 54,5 I09083C
Panel frontowy do biurek 160 x 54,5 I09084C

Szafa ubraniowa

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Szafa ubraniowa 60x35, h=180,6 I09096C

Szafy 

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Szafy I09088C
Szafy I09089C
Szafy I09090C
Szafy I09091C

Regały

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Regał na dokumenty 80x35,h=181,3 I09092C
Regał na dokumenty 80x35,h=112,1 I09093C
Regał na dokumenty 60x35,h=181,3 I09094C
Regał na dokumenty 80x35,h=76,9 I09095C

Tablice tapicerowane 
do paneli frontowych

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Tablica tapicerowana 48x30 I09099C
Tablica tapicerowana 78x30 I09100C

 » Kontener mobilny 43x54, h=60,7:
 » Szuflady kontenera posiadają trwałe, metalowe uchwyty.
 » Kontener mobilny posiada centralny zamek umożliwiają-

cy zamknięcie wszystkich szuflad na raz.
 » Szuflady wykonane są z płyty meblowej.
 » Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie kontenera.
 » Szuflady posiadają metalowe prowadnice na rolkach.
 » Okleina: calvados, orzech, klon, wenge.

Kontener mobilny

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Kontener mobilny 43x54, h=60,7 I09081C
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Meble biurowe/Aktówki, teczki

 » Stół konferencyjny 80x80 oraz 140x80, h=74:
 » Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm.
 » Nogi i rama stołów konferencyjnych wykonane z kwadratowych profili metalowych, lakierowa-

nych proszkowo na kolor kwarc.
 » Nogi ze stopkami umożliwiającymi wypoziomowanie stołu w zakresie +30 mm zapewniają 

stabilność na każdej powierzchni.
 » Konstrukcję można łatwo rozkręcić i szybko przenieść do innego pomieszczenia.
 » Dostępne okleiny: calvados, orzech, klon, wenge.

Stoły konferencyjne

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.
Stół konferencyjny 80x80, h=74 I09097C
Stół konferencyjny 140x80, h=74 I09098C

 » Dostawka zaokrąglona do biurek 138 oraz 136 x 40, 
h=74 :

 » Dostawka na jednej nodze kwadratowej daje możliwość 
połączenia dwóch biurek i tworzenie miejsca spotkań

 » Dostawka jest dostępna w dwóch rozmiarach pasujących 
do dwóch biurek zsuniętych razem  (DB-02 – 136 cm) 
lub rozdzielonych panelem frontowym (DB-03 – 138 cm)

 » Nogę dostawki można poziomować w zakresie +30 mm
 » Dostępne okleiny: calvados, orzech, klon, wenge
 » Dostępny jest również uniwersalny łącznik 68x68, h=74
 » Dostępny jest również uniwersalny łącznik 68x68, h=74 

łączący biurka pod kątem 90st.  » Tablice tapicerowane:

calvados klon orzech wenge

Dostawki do biurek

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Dostawka zaokrąglona do biurek 138 x 40, h=74 I09101C

Dostawka zaokrąglona do biurek 136 x 40, h=74 I09102C

Uniwersalny łącznik 68x68, h=74 I09103C

Wykończenia mebli

HANDY teczka konferencyjna  
męska PRESTIGE

 » Elegancka teczka z rączką z ekoskóry
 » Posiada 4 komory, w tym jedna na 

notebook z suwakiem
 » Kieszonka na telefon  

i klucze oraz miejsce  
na długopisy

 » Z tyłu bezpieczna kieszeń  
na dokumenty, z suwakiem

 » Metalowe okucia chronią  
przed zniszczeniem

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
HANDY teczka konferencyjna męska PRESTIGE czarna 2178 I05210 1

HANDY teczka konferencyjna  
damska ELEGANCE

 » Elegancka aktówka  
z rączką z ekoskóry  
zamykana na zamek.

 » Wyposażona w mechanizm ringowy moco-
wany do grzbietu oraz notes

 » Lewa strona z dwiema kieszeniami na 
dokumenty , w tym jedna na suwak

 » Dodatkowo 12 kieszonek na wizytówki oraz 
miejsce na długopisy.

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
HANDY teczka konferencyjna damska ELEGANCE brązowa 2176 I05212 1
HANDY teczka konferencyjna damska ELEGANCE czarna 2177 I05211 1

tkanina  
podstawowa 
C-38

oban EF-809
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Aktówki, teczki

Teczka skóropodobna ST003
Kolor: czarny

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Teczka skóropodobna z rączkami czarna ST-003 I04098 1

 » Teczka wykonana ze skóry 
ekologicznej

 » Wnętrze podzielone na trzy 
części, lekka i trwała,spełnia 
funkcje aktówki i teczki

 » Wymiary: (SxWxG) 
41,5x30x10 cm

 » Teczka wykonana ze skóry 
 ekologicznej

 » Popularna teczka aktowa  
zapinana na suwak,wewnątrz  
miejsce na długopis, wizytówki, 
dwie kieszenie na dokumenty - 
jedna zapinana na suwak,klips na 
notes, wnętrze wyłożone materiałem 
flokowanym,wyposażona w zamek 
dwustronny

 » Format A4

 » Teczka wykonana  
ze skóry ekologicznej

 » Mechanizm 4 ringowy, klips  
do dokumentów,przegroda z kieszenią  
na notatki, miejsce na wizytówki,  
długopisy, wewnętrzne kieszenie, 
wnętrze wyłożone materiałem flokowanym,wyposażona w zamek 
dwustronny

 » Format A4

 » Teczka wykonana ze skóry ekologicznej
 » Rozbudowana teczka aktowa z rączką i zewnętrzną kieszenią,zapinana 

na zamek błyskawiczny, mechanizm 4-ringowy, kieszenie na dokumenty, 
notatki, wizytówki, klips do dokumentów, wnętrze wyłożone materiałem 
flokowanym,wyposażona w zamek dwustronny

 » Format A4

 » Teczka wykonana ze skóry  
ekologicznej

 » Wewnątrz kieszonki na wizytówki  
i dokumenty oraz miejsce  
na notes i długopis,  
zapinana na suwak,wyposażona  
w zamek dwustronny

 » Format A5

Teczka skóropodobna ST009
Kolor: czarny

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Teczka skóropodobna, A4 czarna ST-009 I04099 1

Teczka skóropodobna ST001
Kolor: czarny

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Teczka skóropodobna, A4 czarna ST-001 I12035D 1

Teczka skóropodobna ST016
Kolor: czarny

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Teczka z zewn. kieszenią, A4 czarna ST-016 I04101 1

Teczka skóropodobna ST014
Kolor: czarny

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Teczka skóropodobna, A5 czarna ST-014 I04102 1

 » Teczka wykonana ze skóry  
ekologicznej

 » Podręczna teczka dla kierowcy,  
miejsce na notes,kalkulator,  
dokumenty i kartę TIR, zamykana 
na zamek błyskawiczny

 » Format A5

Teczka skóropodobna ST043
Kolor: czarny

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb.

Teczka skóropodobna TIR, A5 czarna ST-043 I12036D 1
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