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KRZESŁO SKŁADANE LEKTOR
FOLDING CHAIR LEKTOR

Wymiary/dimensions: A 460 x B 460 x H 810 mm   
Waga/weight: 6,8 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej ø 25 x 1,5 mm, 
malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 
8 mm, malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane.
Construction: Frame made of steel tube ø 25 x 1,5 mm, powder 
spray painted. Seat and back made of 8 mm plywood, either acryl 
painted or upholstered.

KRZESŁO SKŁADANE LEKTOR Z PULPITEM
FOLDING CHAIR LEKTOR WITH WRITING DESK

Wymiary/dimensions: A 460 x B 500 x H 810 mm   
Waga/weight: 8,5 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej ø 25 x 1,5 mm, malowany 
farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, 
malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane. Pulpit składany 
wykonany ze sklejki 15 mm.
Construction: Frame made   of steel pipe ø 25 x 1,5 mm, painted with 
powder paint. Seat and backrest made   of 8 mm plywood, painted with 
acrylic lacquer or upholstered. Desktop folding plywood 15 mm.

KRZESŁO KUBEŁEK
CHAIR KUBEŁEK

Wymiary/dimensions: A 530 x B 510 x H 820 mm   
Waga/weight: 5,2 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej ø 20 x 1,5 mm, 
malowany farbą proszkową. Siedzisko i oparcie jednolite wykonane 
ze sklejki 8 mm, malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane.
Construction: Frame made of steel tube ø 25 x 1,5 mm, powder 
spray painted. Seat and back uniform made of 8 mm plywood, either 
acryl painted or upholstered.
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KRZESŁO ŚWIETLICOWE JAN
CLUB CHAIR JAN

Wymiary/dimensions: A 475 x B 450 x H 800 mm   
Waga/weight: 4,2 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej ø 20 x 1,5 mm, malowany 
farbą proszkową. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, 
malowane lakierem akrylowym lub tapicerowane. W opcji stelaż z rury 
ø 25 x 1,5 mm.
Construction: Frame made of steel tube ø 20 x 1,5 mm, powder spray 
painted. Seat and back made of plywood 8 mm. Either acryl painted or 
upholstered. Optional frame of ø 25 x 1,5 mm

KRZESŁO UCZNIOWSKIE DĘBOWE TAPICEROWANE
STUDENT UPHOLSTERED  CHAIR OAK 

Wymiary/dimensions: A 470 x B 450 x H 820 mm   
Waga/weight: 6,0 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej ø 25 x 1,5 mm, oraz 
kształtownika owalnego 30x15x1,5 mm,  malowany farbą proszkową. 
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 mm, malowane lakierem 
akrylowym. W opcji tapicerowane ekoskórą.
Construction: Frame made of steel tube ø 25 x 1,5 mm, oval hollow 
section 30 x 15 x 1,5 mm,  powder spray painted. Seat and back made 
of plywood 8 mm, acrylic lacquer painted. Optionally upholstered with 
eco-leather.
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ŁAWA KAWOWA LUZIK
A COFFEE BENCH LUZIK

Wymiary/dimensions: A 1000 x B 1000 x H 584 (mm)   
Waga/weight: 22 kg

Wykonanie: Stelaż ławy wykonany z profilu stalowego 25 x 25 x 1,5 mm 
spawanego bez widocznych połączeń. Malowany proszkowo. Blat 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, w klasie E1. Krawędzie 
blatu zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Od spodu stelaż 
zabezpieczony podkładkami filcowymi.
Construction: The bench frame is made of a steel profile 25 x 25 x 1.5 
mm, welded without visible joints. Powder coated. Table top made of 18 
mm laminated chipboard, class E1. The edges of the table top are 
protected with ABS 2 mm. From the bottom, the frame is secured with 
felt pads.

TABORET LUZIK DO ŁAWY LUZIK
A STOOL LUZIK FOR A BENCH LUZIK

Wymiary/dimensions: A 400 x B 400 x H 353 (mm) 
Waga/weight: 6,2 kg

Wykonanie: Stelaż taboretu wykonany z profilu stalowego 25 x 25 x 
1,5 mm spawanego bez widocznych połączeń. Malowany 
proszkowo. Siedzisko wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 
mm, w klasie E1. Krawędzie siedziska zabezpieczone obrzeżem ABS 
2 mm. Od spodu stelaż zabezpieczony podkładkami filcowymi. W 
opcji tapicerowanie ekoskórą.
Construction: The stool's frame is made of a steel profile 25 x 25 x 
1.5 mm, welded without visible joints. Powder coated. The seat is 
made of 18 mm laminated chipboard, class E1. The edges of the 
seat are secured with ABS 2 mm. From the bottom, the frame is 
secured with felt pads. Opitionally upholstered with eco-leather
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STÓŁ DO JADALNI STOLBRZEG-DESIGN
DINING TABLE STOLBRZEG-DESIGN

HOKER BAROWY
BAR STOOL

Wymiary/dimensions: A 400 x B 400 x H 680 mm
Waga/weight: 5,7 kg

Wykonanie: Stelaż spawany z rury ø 32 x 1,5 mm, Ø 
20 x 1,5 mm i blachy montażowej ø 150 x 3 mm. 
Malowany proszkowo. Siedzisko wykonane ze sklejki 
15 mm, tapicerowane pinaką poliuretanową i eko-
skórą o podwyższonej odporności na ścieranie. W 
wersji nietapicerowanej siedzisko lakierowane. Nogi 
zabezpieczone zatyczką roboczą polipropylenową.  
Construction: Rack welded from a pipe Ø 32 x 1.5 mm, 
Ø 20 x 1.5 mm and a mounting plate Ø 150 x 3 mm. 
Powder coated. The seat is made of 15 mm plywood, 
upholstered with polyurethane foam and eco-leather 
with increased abrasion resistance. In the non-
upholstered version, the seat is varnished. Legs 
secured with a polypropylene working plug.

Wymiary/dimensions: A 500 x B 1800 x H 1000 mm 
Waga/weight: 21,7 kg

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z profilu stalowego 
25 x 25 x 1,5 mm i 60 x 20 x 1,5 mm spawanego bez 
widocznych połączeń. Malowany proszkowo. Blat 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, w 
klasie E1. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem 
ABS 2 mm. Od spodu stelaż zabezpieczony 
podkładkami filcowymi.
Construction: The table frame is made of a steel 
profile 25 x 25 x 1.5 mm and 60 x 20 x 1,5 mm, welded 
without visible joints. Powder coated. Table top made 
of 18 mm laminated chipboard, class E1. The edges of 
the table top are protected with ABS 2 mm. From the 
bottom, the frame is secured with felt pads.
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Wykonanie: Blat wykonany z płyty wiórowej 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm. Wieniec pod blatem wykonany 
z profilu stalowego 50 x 30 x 1,5 mm, spawany i malowany proszkowo. Wyposażony w gniazda do montażu nóg. Nogi wykonane w zależności od wersji. 
Drewniane, kwadratowe, bukowe, wybarwione pod kolor blatu. Stalowe wykonane z rury Ø 50 x 1,5 mm lub kształtownika 50 x 50 x 1,5 mm, malowane 
proszkowo w kolorze wieńca. Nogi stalowe zakończone stopkami z tworzywa.      
Construction: Top made of 18 mm chipboard, quality class E1. Edges secured with 2 mm ABS edge. Wreath under the top made of steel profile 50 x 30 
x 1.5 mm, welded and powder coated. Equipped with leg mounting sockets. Legs made depending on version. Wooden, square, beech, colored to the 
top. Steel made of pipe Ø 50 x 1.5 mm or section 50 x 50 x 1.5 mm, powder painted in the color of the wreath. Steel legs ended with plastic feet.

STÓŁ KAMELEON
TABLE KAMELEON

STÓŁ ŚWIETLICOWY JAN PREMIUM
CLUB TABLE JAN  PREMIUM

STÓŁ ŚWIETLICOWY JAN
CLUB TABLE JAN

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej ø 20 x 1,5 mm i ø 32 x 
1,5 mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.
Construction: Frame made of steel tube ø 20 x 1,5 mm and ø 32 x 1,5 
mm powder spray painted. Top made of 18 mm laminated chipboard 
PCV 2 mm edge.

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej ø 20 x 1,5 mm i ø 50 x 
1,5 mm, malowany farbą proszkową. Blat wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.
Construction: Frame made of steel tube ø 20 x 1,5 mm and ø 50 x 1,5 
mm powder spray painted. Top made of 18 mm laminated chipboard 
PCV 2 mm edge.   

A B H

L800 800 800 760 9,7 KG

L1300 800 1300 760 20,1 KG

A B H

L800 800 800 760 11 KG

L1300 800 1300 760 15 KG
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L800 800 800 760 28,5 KG

L1300 800 1300 760 34 KG

L1800 800 1800 760 39,5 KG

L2000 900 2000 760 41 KG



STÓŁ SKŁADANY BIESIADNY KWADRATOWY
RESTAURANT FOLDING TABLE SQUARE

Wymiary/dimensions: A 900 x B 900 x H 760 mm   
Waga/weight: 20 kg

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z rury stalowej ø 32 x 1,5 mm i 
kątownika 70 x 35 x 4 mm, malowany farbą proszkową. Blat stołu 
wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 
mm.
Construction: Table frame made   of steel pipe ø 32 x 1,5 mm and 70 x 35 
x 4 mm angle iron, painted with powder paint. The table top is made of 
laminated chipboard 18 mm rim stuck PVC 2 mm.

STÓŁ SKŁADANY BIESIADNY OKRĄGŁY
RESTAURANT FOLDING TABLE ROUND

Wymiary/dimensions: Ø 1800 x H 760 mm   
Waga/weight: 48 kg

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z rury stalowej ø 50 x 1,5 mm i 
kształtownika tunelowego 40 x 20 x 1,5 mm, malowany farbą 
proszkową. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm 
oklejony obrzeżem PCV 2 mm.
Construction: Table frame made   of steel pipe ø 50 x 1,5 mm and a 
tunnel-section 40 x 20 x 1,5 mm, painted with powder paint. The table 
top is made of laminated chipboard 18 mm rim stuck PVC 2 mm.

STÓŁ SKŁADANY BIESIADNY PROSTOKĄTNY
RESTAURANT FOLDING TABLE REKCTANGLE

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z rury stalowej ø 32 x 1,5 mm i kształtownika tunelowego 40 x 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową. Blat 
stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm.
Construction: Table frame made   of steel pipe ø 32 x 1,5 mm and a tunnel-section 40 x 20 x 1,5 mm, painted with powder paint. The table top is made of 
laminated chipboard 18 mm rim stuck PVC 2 mm

A B H

900 1800 760 30 KG

1000 1800 760 35,2 KG
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SZAFA BIUROWA SB (STOLBRZEG)
OFFICE WARDROBE SB (STOLBRZEG)

Wymiary/dimensions: A 350 x B 800 x H 1900 mm    
Waga/weight: 67 kg

Wykonanie: Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do 
samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana tylna wykonana z 
płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, 
zamykane na zamek. We wnętrzu półki do przechowywania segregatorów 
na akta.
Construction: Body made of laminated chipboard 18 mm. Inside – 
movable shelves. Door locked with patented lock in 3 points. Loading 
capacity pe shelf: 50 kg.

REGAŁ METALOWY BIBLIOTECZNY JEDNOSTRONNY
ONE-SIDED METAL BOOKCASE

Wykonanie: Stelaż z rury stalowej ø 25 x 1,5 mm malowany farbą proszkową. Półki z płyty wiórowej grubości 18 mm. W odmianie na książki sześć 
powierzchni składowania. W odmianie na segregatory pięć powierzchni składowania. We wszystkich odmianach wersje jednostronne i dwustronne. 
Construction: Frame made od steel tube ø 25 x 1,5 mm powder coat painted. Shelves of chipboard 18 mm thick. Two options for storage area. Five 
shelves for binders. Six shelves for books. In all its forms one and two - sided versions.

A B H

6 PÓŁEK 330 800 1900 43 KG

5 PÓŁEK 330 800 1900 40,5 KG

A B H

6 PÓŁEK 550 800 1900 67 KG

5 PÓŁEK 550 800 1900 62 KG

REGAŁ METALOWY BIBLIOTECZNY DWUSTRONNY
TWO-SIDED METAL BOOKCASE
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Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i śrub. Ściana 
tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki stałe lub ruchome. 
Szuflady montowane na prowadnicach kulkowych (łożyska). Eleganckie uchwyty o długości 353 mm i 225 mm malowane proszkowo.
Construction: Bodies of all units made of 18 mm laminated chipboard – for self assembly with bolts and screws. Rear wall made of varnished HDF board. 
Door hung on cup hinges, with locks. Inside: stationary or movable shelves. Drawers mounted on ball bearing slides (bearings). Elegant handles, length 
353 mm and 225 mm, powder coated.

ZESTAW SEGMENTÓW BIUROWYCH GLOBUS
SET OF OFFICE FURNITURE UNITS GLOBUS

SA SB
SC

SD

SE

SG SU

SF

SE SG SCSDSU

A B H

S 350 800 1900 57 KG

SB 350 800 1900 52 KG

SC 350 800 1900 57 KG

SD 350 800 1900 51 KG

SE 350 800 1900 46 KG

SF 350 800 1900 57 KG

SG 350 800 1900 59 KG

SŁ 350 800 870 39 KG

SU 350 800 870 47 KG
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Wykonanie: Korpusy wszystkich segmentów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm do samodzielnego montażu za pomocą kołków i 
śrub. Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej MDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamki. We wnętrzach półki 
stałe lub ruchome. W segmencie trzy szuflady. Eleganckie uchwyty o długości 353 mm i 225 mm malowane proszkowo.
Construction: Bodies of all units made of 18 mm laminated chipboard – for self assembly with bolts and screws. Rear wall made of varnished 
HDF board. Door hung on box hinges, with locks. Elegant handles, length 353 mm and 225 mm, powder coated.

ZESTAW SEGMENTÓW BIUROWYCH BELFER
SET OF OFFICE FURNITURE  UNITS  BELFER

A B H

NE 550 900 1900 72 KG

NF 350 900 1900 68 KG

NG 350 900 1900 62,5 KG

NH 350 900 850 52 KG

NE NF NG NH

NE NF NG NH
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BIURKO NAROŻNE MICHAŁ (konstrukcja z płyty meblowej)
CORNER DESK MICHAŁ

BIURKO NAROŻNE MICHAŁ (konstrukcja z 
kształtowników stalowych)
CORNER DESK MICHAŁ

Wymiary/dimensions: A 1550/700 x B 600 x H 760 mm    
Waga/weight: 87 kg

Wykonanie: W wersji płytowej korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
18 mm. Kontenerki montowane stałe. Szuflady i półka pod klawiaturę 
mocowane na prowadnicach. Podwieszany kontenerek pod komputer, 
wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo  z wkładką w płyty 
wiórowej 18 mm, oklejonej obrzeżem 1 mm.
Construction: In board version – body made of 18 mm laminated chipboard. 
Permanently fixed containers. Drawers and keyboard shelf fixed on guides. A 
suspended container for a computer, made of a 20x20x1.5 mm profile, 
powder coated with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm edge.

Wymiary/dimensions: A 1550/700 x B 600 x H 760 mm    
Waga/weight: 109,5 kg

Wykonanie: Stelaż z kształtowników stalowych 40 x 40 x 1,2 mm i 40 x 20 x 
1,5 mm malowany farbą proszkową. W wersji na stelażu kontenerki z płyty 
wiórowej 18 mm na kółkach. Kontenerki montowane na stałe. Szuflady i półka 
pod klawiaturę mocowane na prowadnicach. Podwieszany kontenerek pod 
komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo  z 
wkładką w płyty wiórowej 18 mm, oklejonej obrzeżem 1 mm.
Construction: Frame made of steel sections  40 x 40 x 1,2 mm and 40 x 20 x 
1,5 mm powder spray painted. In frame version, 18 mm chipboard 
containers on rollers. Drawers and keyboard shelf fixed on guides. A 
suspended container for a computer, made of a 20x20x1.5 mm profile, 
powder coated with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm edge.

STÓŁ POD DRUKARKĘ SB (STOLBRZEG)
TABLE UNDER THE PRINTER SB (STOLBRZEG)

Wymiary/dimensions: A 680 x B 640 x H 640 mm    
Waga/weight: 29,2 kg

Wykonanie: Stopki wykonane z rury stalowej ø 32 x 1,5 mm, malowany farbą 
proszkową. Elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 
mm oklejone obrzeżem PCV.
Construction: Legs made of steel tube ø 32 x 1,5 mm, powder spray painted. 
Wooden parts made of 18 mm laminated chipboard PCV edge.

BIURKO PROSTE MICHAŁ (konstrukcja z płyty meblowej)
CORNER DESK MICHAŁ

BIURKO PROSTE MICHAŁ (konstrukcja z 
kształtowników stalowych)
CORNER DESK MICHAŁ

Wymiary/dimensions: A 1550/1550 x B 600 x H 760 mm    
Waga/weight: 87 kg

Wykonanie: W wersji płytowej korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej 
18 mm. Kontenerki montowane na stałe. Szuflady i półka pod klawiaturę 
mocowane na prowadnicach. Podwieszany kontenerek pod komputer, 
wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo  z wkładką w płyty 
wiórowej 18 mm, oklejonej obrzeżem 1 mm.
Construction: In board version – body made of 18 mm laminated chipboard. 
Permanently fixed containers. Drawers and keyboard shelf fixed on guides.A  
suspended container for a computer, made of a 20x20x1.5 mm profile, 
powder coat painted with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm 
edge.

Wymiary/dimensions: A 1550/1550 x B 600 x H 760 mm    
Waga/weight: 109,5 kg

Wykonanie: Stelaż z kształtowników stalowych 40 x 40 x 1,2 mm i 40 x 20 x 
1,5 mm malowany farbą proszkową. W wersji na stelażu kontenerki z płyty 
wiórowej 18 mm na kółkach. Szuflady i półka pod klawiaturę mocowane na 
prowadnicach. Podwieszany kontenerek pod komputer, wykonany z profilu 
20x20x1,5 mm, malowany proszkowo  z wkładką w płyty wiórowej 18 mm, 
oklejonej obrzeżem 1 mm.
Construction: Frame made of steel sections  40 x 40 x 1,2 mm and 40 x 20 x 
1,5 mm powder spray painted. In frame version, 18 mm chipboard containers 
on rollers. Drawers and keyboard shelf fixed on guides. A suspended 
container for a computer, made of a 20x20x1.5 mm profile, powder coated 
with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 1 mm edge.
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BIURKO KOMPUTEROWE NEW LOOK
COMPUTER TABLE NEW LOOK

malowane proszkowo. Blat, półki i blenda wykonane z płyty wiórowej 18 mm, w 
klasie E1. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS 0,8 mm i 2 mm. Półka 
pod klawiaturę mocowana na prowadnicach kulkowych, podwieszanych. Nogi 
stołu zabezpieczone stopkami z poliuretanu.   
Construction: Table frame made of steel profiles 30 x 30 x 1.5 mm, 25 x 25 x 1.5 
mm. The structure of the shelf for the disk drive is made of a 20 x 20 x 1.5 mm 
profile. Welded without visible joints. Powder coated. Tabletop, shelves and 
blende made of 18 mm chipboard, class E1. The edges of the board are 
protected with 0.8 mm and 2 mm ABS edging. Keyboard shelf mounted on 
suspended ball bearing slides. Table legs secured with polyurethane feet.

BIURKO KOMPUTEROWE HAKER BIS
COMPUTER TABLE HAKER BIS

Wykonanie: Korpus biurka wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej 18 mm, oklejone 
obrzeżem PCV 2 mm.  Półka pod klawiaturę 
mocowana na prowadnicach. Podwieszany 
kontenerek pod komputer, wykonany z profilu 

A B H

NR 6 600 1400 760 36 KG

NR 7 600 1400 820 38 KG

A B H

NR 6 600 900 760 31 KG

NR 7 600 900 820 33 KG

A B H

NR 6 600 1400 760 30,5 KG

NR 7 600 1400 820 30,8 KG

A B H

NR 6 600 900 760 22,3 KG

NR 7 600 900 820 22,6 KG

Wykonanie: Stelaż stołu wykonany z profili 
stalowych 30 x 30 x 1,5 mm, 25 x 25 x 1,5 
mm. Konstrukcja półki na stację dysków 
wykonana z profilu 20 x 20 x 1,5 mm. 
Spawane bez widocznych połączeń, 

20x20x1,5 mm, malowany proszkowo  z wkładką w płyty wiórowej 18 mm, 
oklejonej obrzeżem 1 mm.
Construction: Desk body made of 18 mm laminated chipboard. PCV 2 mm edge. 
Keyboard shelf fixed on guides. A suspended container for a computer, made of a 
20x20x1.5 mm profile, powder coated with an 18 mm chipboard insert, 
veneered with a 1 mm edge.
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Wymiary/dimensions: A 700 x B 1600 x H 760 mm    
Waga/weight: 124,3 kg

BIURKO PRACOWNICZE ASTEROIDA
EMPLOYEE DESK ASTEROIDA

Wykonanie: Stelaż biurko wykonane z kształtowników stalowych 30 x 50 x 1,5 
mm, 25 x 25 x 1,5 mm i 20 x 20 x 1,5 mm, spawanych i malowanych 
proszkowo. Blat i blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, klasa 
jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 mm. Konstrukcja 
wyposażona w stopki do poziomowania. Końcówki kształtowników 
zabezpieczone zatyczkami z tworzywa. Podwieszany kontenerek pod 
komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo  z 
wkładką w płyty wiórowej 18 mm. Szuflady zawieszone na prowadnicach 
kulkowych i zamykane na zamek centralny. Krawędzie zabezpieczone 
obrzeżem ABS 0,8 mm. Kontener wyposażony w kółka jezdne z hamulcem.  
Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych.
Construction: Desk frame made of steel sections 30 x 50 x 1.5 mm, 25 x 25 x 
1.5 mm and 20 x 20 x 1.5 mm, welded and powder coated. Top and blend 
made of 18 mm laminated chipboard, E1 quality class. Edges protected with 
2.0 mm ABS edge. Construction equipped with leveling feet. Profile ends 
protected with plastic plugs. A suspended container for a computer, made of 
a 20x20x1.5 mm profile, powder coated with an 18 mm chipboard insert, 
veneered with a 0,8 mm ABS edge. Drawers hung on ball bearing slides and 
central locking. The container is equipped with wheels with brakes. Base for 
PC made of 18 mm laminated chipboard, E1 quality class. Edges protected 
with 0.8 mm ABS edge. Keyboard shelf suspended on ball guides.

BIURKO PODNOSZONE
LIFT-UP DESK

Wymiary/diemension: A 700 x B 1700 x H 625 – 1280 mm 
Waga/weight: 54,3 kg 

Wykonanie: Stelaż biurka wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo. Szybko i wygodnie dostosuj pozycję siedzącą do stojącej w kilka sekund. Doskonała 
stabilność i duży udźwig. Maksymalne obciążenie stelaża 100 kg przy równomiernym obciążeniu. Regulacja wysokości dopasowywana jest za pomocą przycisków 
umieszczonych w panelu montowanym pod blatem, dwusilnikowy system umożliwia bardziej stabilną i szybszą regulację. System antykolizyjny. Stelaż wyposażony w 
sterownik umożliwiający zapamiętanie czterech położeń wysokości blatu. Wyświetlacz pokazuje aktualną wysokość stelaża w trakcie podnoszenia, po kilku sekundach 
spoczynku gaśnie. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm w klasie E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2,0 mm. Podwieszany kontenerek pod 
komputer, wykonany z profilu 20x20x1,5 mm, malowany proszkowo  z wkładką w płyty wiórowej 18 mm.Blenda i półka na stację dysków wykonana z kształtowników 15 x 
15 x 1,5 mm i blachy perforowanej 1,5 mm. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych. Regulacja wysokości: 625 ~ 1280 mm, zasilanie: 100 V ~ 
240 V, Certyfikaty: CE, RoHS.  
Construction: Desk frame made of powder coated steel profiles. Quickly and conveniently adjust sitting to standing position in seconds. Excellent stability and high 
lifting capacity. The maximum load on the rack is 100 kg with an even load. Height adjustment is adjusted using buttons located in the panel mounted under the 
top, the two-motor system allows more stable and faster adjustment. Anti-collision system. The frame is equipped with a controller that allows you to remember 
four positions of the top height. The display shows the current height of the rack during lifting, and goes out after a few seconds of rest. Table top made of 18 
mm laminated chipboard in E1 class. Edges secured with ABS 2.0 mm. A suspended container for a computer, made of a 20x20x1.5 mm profile, powder coated 
with an 18 mm chipboard insert, veneered with a 0,8 mm ABS edge. Blende and shelf for the disk station are made of 15 x 15 x 1.5 mm sections and 1.5 mm 
perforated sheet. Keyboard shelf suspended on ball guides. Height adjustment: 625 ~ 1280mm, Power supply: 100V ~ 240V, Certificates: CE, RoHS.
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STANOWISKO PRACY NAUCZYCIELA „BELFER”
TEACHER'S WORKPLACE „BELFER”

STÓŁ POD DRUKARKĘ BELFER
TABLE UNDER THE PRINTER BELFER

Z szufladami:
Wymiary/dimensions: A680 x B 640 x H 640  
Waga/ Weight 30,5 kg
Z drzwiami:   
Wymiary/dimensions : A 680 X B 640 x H 640 
Waga/ Weight 29,2 kg

Wykonanie: Stopki wykonane z rury stalowej ø 32 x 1,5 mm, malowany 
farbą proszkową. Elementy drewniane wykonane z płyty wiórowej 
laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV.
Construction: Legs made of steel tube ø 32 x 1,5 mm, powder spray 
painted. Wooden parts made of 18 mm laminated chipboard PCV 
edge.

Wymiary / Dimensions: A 1400 x B 650 x H 760 (mm)   
Waga / Weight 34 kg

Wykonanie: Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju Ø 25 x 1,5 
mm, malowanej proszkowo. Kontener i blat wykonany z płyty wiórowej 
o grubości 18 mm, klasa E1. Elementy z płyty zabezpieczone obrzeżem 
ABS. Drzwi zawieszone na zawiaskach puszkowych zamykanych na 
zamek. Szuflady (w opcji) montowane na prowadnicach rolkowych. 
Szuflady zamykane na zamek centralny.  
Construction: Frame made of steel pipe with a diameter of Ø 25 x 1.5 
mm, powder painted. Container and top made of 18 mm chipboard, 
class E1. Plate elements protected with ABS edge. The door is 
suspended on cup hinges closed with a lock. Drawers (optional) 
mounted on roller guides. Drawers with central locking.
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Wymiary/dimensions: A 1900 x B 2360 x H 1200 mm    
Waga/weight: 208 kg

Wykonanie: Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników stalowych 40 x 40 x 1,5 mm i 20 x 20 x 1,5 mm, giętych, spawanych i malowanych 
proszkowo. Wyposażona w stopki do poziomowania. Wykończenie i blat roboczy wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm, klasa jakości E1. 
Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 i 0,8 mm. Wypełnienie gięte lady wykonane z płyty MDF z laminatem HPL. Szuflady zawieszone na 
prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych. Lada rozłożona do 
transportu na trzy sekcje (biurko, kontener, nadstawka) do samodzielnego montażu.
Construction: The supporting structure is made of 40 x 40 x 1.5 mm and 20 x 20 x 1.5 mm steel sections, bent, welded and powder coated. Equipped 
with leveling feet. Finish and worktop made of 18 mm laminated chipboard, E1 quality class. Edges protected with ABS 2 and 0.8 mm edging. Filled 
counters made of MDF with HPL laminate. Drawers hung on ball bearing slides and central locking. Keyboard shelf suspended on ball guides. The 
counter is divided into three sections for transport (desk, container, extension) for self-assembly.

LADA RECEPCYJNA JOLA
RECEPTION COUNTER JOLA 

LADA BIBLIOTECZNA EWA
LIBRARY COUNTER EWA

Wymiary/dimensions: A 1400 x B 2200 x H 1200 mm    
Waga/weight: 150 kg

Wykonanie: Całość wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, klasa jakości E1. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm i 0,8 
mm. Szuflady zawieszone na prowadnicach kulkowych i zamykane na zamek centralny. Półka pod klawiaturę zawieszona na prowadnicach kulkowych. 
W górnej szufladzie podział na kartoteki. Lada wyposażona w stopki do poziomowania.
Construction: The whole is made of 18 mm thick laminated chipboard, E1 quality class. Edges protected with 2 mm and 0.8 mm ABS edge. Drawers 
hung on ball bearing slides and central locking. Keyboard shelf suspended on ball guides. In the upper drawer division into files. The counter is equipped 
with leveling feet.
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Lotus 
materiał: mechanizm TILT, regulowane 
podłokietniki, ekoskóra perforowana
kolory: popielato - czarny

Chrono 
materiał: funkcje multiblock, regulowany 
zagłówek, tkanina/ekoskóra
kolory: biało - czarny

Admiral
materiał: mechanizm TILT, tkanina 
membranowa/siatka
kolory: popielato - czarny

King
materiał: mechanizm TILT, regulowany 
zagłówek, ekoskóra
kolory: czarny

Hilton
materiał: mechanizm TILT, ekoskóra
kolory: czekoladowy

Relax
materiał: mechanizm TILT, ekoskóra
kolory: bezowy, popiel, brąz, czarny

63

65

117-127

47-57

65

70

120-128

45-53

64

60

115-125

46-56

67

76

116-124

44-52

60

72

118-126

44-52

64

75

110-118

46-54
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Desmond
materiał: mechanizm TILT, kółka powielane 
kałczukiem, ekoskóra
kolory: bezowy, popiel, ciemny brąz, czarny

Arsen
materiał: mechanizm TILT, kółka 
powielane kałczukiem, ekoskóra
kolory: popiel

Franklin
materiał: mechanizm TILT, tkanina 
membranowa/siatka
kolory: czarno - popielato - biały

Socket
materiał: mechanizm TILT, regulowany 
zagłówek, tkanina membranowa/siatka
kolory: biało - czarny

Solaris
materiał: mechanizm TILT, tkanina 
membranowa/siatka
kolory: czarno - popielaty

Olaf
materiał: mechanizm TILT, tkanina
kolory: czarno - popielaty

67

70

112-119

48-55

67

70

112-119

48-55

60

65

116-124

47-55

61

68

110-118

48-56

58

62

116-124

42-50

58

59

113-121

45-52
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SIEDZISKO TAPICEROWANE STOLBIK
UPHOLSTERED SEAT STOLBIK

Wykonanie: Stelaż wykonany z profilu 40 x 40 x 1,5 mm i 20 x 20 x 1,5 mm, 
spawany i malowany proszkowo. Nogi zabezpieczone zatyczkami roboczymi. 
Siedziska wykonane z płyty wiórowej, wypełnienie z pianki poliuretanowej T-25, 
tapicerowane eko – skórą o podwyższonej ścieralności.
Construction: The frame is made of 40 x 40 x 1.5 mm and 20 x 20 x 1.5 mm, 
welded and powder coated. Legs secured with working plugs. Seats made of 
chipboard, T-25 polyurethane foam filling, upholstered with eco-leather with 
increased abrasion.

TAPICEROWANY PANEL DEKORACYJNY STOLBIK
UPHOLSTERED DECORATIVE PANEL STOLBIK

A B H

1 OS 400 600 450 8 KG

2 OS 400 1200 450 14,5 KG

3 OS 400 1800 450 21 KG

A B H

1 OS 56 600 440 4,9 KG

2 OS 56 1204 440  9,3 KG

3 OS 56 1808 440 13,7 KG

Wykonanie: Panel dekoracyjny wykonany z płyty wiórowej laminowanej w 
klasie E1 o grubości 28 mm. Krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem 
ABS 2,0 mm. Nakładka tapicerowana wykonana z płyty MDF 
powleczonej pianką poliuretanową i eko – skórą. Oparcie mocowane do 
ściany za pomocą złączy Hakner z poliwęglanu.
Construction: Decorative panel made of laminated chipboard E1 class, 
28 mm thick. The edges of the boards are protected with ABS 2.0 mm. 
Upholstered overlay made of MDF covered with polyurethane foam and 
eco-leather. The backrest is attached to the wall with Hakner 
polycarbonate connectors.
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WIESZAK WOLNOSTOJĄCY JAN
FREE STANDING HANGER JAN  

WIESZAK WOLNOSTOJĄCY „TRIPLEPIPE”
FREE STANDING HANGER „TRIPLEPIPE”

Wymiary/dimensions: A 550 x B 550 x H 1790 mm    
Waga/weight: 8,4 kg

Wykonanie: Konstrukcja wykonana z rury stalowej Ø 32 x 1,5 mm, giętej i 
spawanej, molowanej proszkowo. Haki i obręcz wykonane z rury Ø 20 x 1,5 
mm. Końcówki rur zabezpieczone zatyczkami z tworzywa.
Construction: The structure is made of steel pipe Ø 32 x 1.5 mm, bent and 
welded, powder-molar. Hooks and hoop made of Ø 20 x 1.5 mm pipe. Pipe 
ends secured with plastic plugs.

Wymiary/dimensions: A 640 x B 640 x H 1750 mm    
Waga/weight: 9,4 kg

Wykonanie: Stojak wieszaka wykonany z rury stalowej ø 60 x 1,5 mm, ø 32 
x 1,5 mm i ø 20 x 1,5 mm, malowany farbą proszkową.
Construction: Frame made of steel tube ø 60 x 1,5 mm, ø 32 x 1,5 mm 
and ø 20 x 1,5 mm, powder spray painted.
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EKO SKÓRY

STELAŻE

STELAŻE ZA DOPŁATĄ

TKANINY OBICIOWE

GRAFIT

KASZKA CZARNY

POPIEL

CZERWONY

NIEBIESKI

ZIELONY

JASNY BEŻ

BEŻOWY

BRĄZOWY

CZERWONY

BORDOWY

NIEBIESKI

GRANATOWY

JASNY SZARY

GRAFIT

ZIELONY

NIEBIESKI

BRĄZOWY

CZARNY

CZARNY

POPIEL

BIAŁY

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od tych w rzeczywistości

ALUMINIOWY

ZŁOTY

KASZKA BRĄZ
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PŁYTY MEBLOWE 
ZA DOPŁATĄ

PŁYTY MEBLOWE

BRZOZA

KLON

DĄB SONOMA

BUK

OLCHA GÓRSKA

CALVADOS

DĄB CRAFT ZŁOTY

DĄB PRADAWNY

ORZECH CARRAVAGGIO

POPIEL

Oznaczenia gabarytowe mebli biurowych
Marked size office furnitures

BIAŁY

JASNY BEŻ

PRALINKOWY

BRĄZOWY

GRAFIT

CZARNY

NIEBIESKI

Kolory pokazane w katalogu mogą różnić się od tych w rzeczywistości
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od 1988 r.

37-100 Łańcut  ul. Przemysłowa 11
tel.: 17 225 02 25, 736 665 523

e-mail: biuro@stolbrzeg.pl www.stolbrzeg.pl


