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Health to Office is a furniture

Health

system with increased comfort.

o

This line make it possible to create

umożliwiające

a universal workplace, for both:

uniwersalnego

the able-bodied and the disabled
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The element that focuses the most attention is

Elementem, który skupia największą uwagę jest

a desk with an ergonomic, friendly rounded top

biurko o ergonomicznym, przyjaźnie zaokrąglonym

made of plywood and an original frame with a

blacie wykonanym ze sklejki oraz oryginalnym

stainless steel footers.

stelażu ze stopką ze stali nierdzewnej.

H2O furniture is made of chipboard with Blue

Meble

Angel certificate which testifies about minimized

z certyfikatem Blue Angel o zminimalizowanej emisji

formaldehyde emission, in the Japanese standard

formaldehydu, w standardzie japońskim F****, czyli na

F ****, means at the level of natural wood. In

poziomie drewna naturalnego. Dodatkowo w systemie

addition, the system uses fabrics consisting of

zastosowano

100% natural wool, which absorbs and neutralizes

z wełny naturalnej, która ma zdolności absorpcyjne

formaldehyde from the environment.

i neutralizujące formaldehyd z otoczenia.

The system is based on desks on adjustable

System bazuje na biurkach na regulowanych stelażach

electrical racks connected to a computer application.

elektrycznych, połączonych z aplikacją komputerową.

The background for its light form is made of furniture with rhythmic tectonics, maintained in a minimalistic

Desks tops and cabinets handles are made of an

Blaty biurek oraz uchwyty szaf i pomocników wykonane

style.

antibacterial board.

zostały z antybakteryjnej płyty kompaktowej.

The whole system is distinguished by high attention to detail and an interesting combination of materials.

H2O furniture is supposed to prevent health

Meble H2O mają być działaniem profilaktycznym wobec

H2O

wykonane

tkaniny

są

z

składające

płyty

się

wiórowej

w

100%

		

problems related to the incorrect position of work

problemów zdrowotnych, związanych z nieprawidłową

Tło dla jego lekkiej formy tworzą meble o rytmicznej tektonice, utrzymane w minimalistycznej stylistyce.

at the desk and to reduce harmful compounds

pozycją pracy przy biurku oraz ograniczyć szkodliwe

Cały system wyróżnia wysoka dbałość o detale oraz ciekawe połączenie materiałów.

occurring in the office space.

związki występujące w przestrzeni biurowej.
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system

of

System
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by

to
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elegancja,

gabinetowych

Tirion

charakteryzująca

się

a minimalistic form and attention

minimalistyczną formą oraz dbałością

given to each detail.

o detale.
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The Noter employee furniture system

System

is a combination of modern design

to połączenie nowoczesnego designu

and functionality.

z funkcjonalnością.

The simple form of furniture and the

Prosta forma mebli i modułowość brył,

modularity of the solids allows you

umożliwia w sposób niepowtarzalny

to arrange the optimal work space in

zaaranżować optymalną przestrzeń do

a unique way.

pracy.

mebli

pracowniczych
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Noter

High quality materials and perfectly matched

Wysokiej jakości materiały oraz perfekcyjnie dobrane

accessories

reflect the representative character

dodatki doskonale oddają reprezentacyjny charakter

of this system. Characteristic elements of Tirion

tych mebli. Charakterystycznym elementem tego

Employee furniture Hebe is a wide range of: desks,

Meble pracownicze Hebe, to bogata oferta: biurek,

furniture are aluminum details that appear in

systemu są aluminiowe detale, które pojawiają się

conference tables, pedestals, side storages, storage

stołów konferencyjnych, kontenerów, dostawek, szaf

three-layer countertops and footers.

w trzywarstwowych blatach oraz stopkach.

cabinets, bookcases and and drawer units.

biurowych, regałów i komód.

The whole is complemented by surfaces made of

Całość

translucent glass and glossy acrylic. The Tirion

z

system allows you to arrange an ideal place for

akrylu. System Tirion pozwala na zaaranżowanie

work, business meetings and conferences. It also

idealnego miejsca do pracy, spotkań biznesowych

works well in the home office.

oraz konferencji. Doskonale sprawdzi się również

The system creates unlimited possibilities of

System

composing various workplaces.

komponowania różnorodnych stanowisk pracy.

It allows you to ergonomically arrange the place of

Pozwala na ergonomiczne zaaranżowanie przestrzeni

work of any office space from an open space office

każdego wnętrza biurowego od biura typu open space

to receptions and cabinets .

po stanowiska recepcyjne i gabinety.

Rich colors, a large selection of frames and the use

Bogata

of a variety of materials, allow you to customize

zastosowanie różnorodnych materiałów, pozwalają

the furniture to meet the specific needs of users.

na dostosowanie mebli pod konkretne potrzeby

The Hebe employee furniture system fits perfectly

użytkowników.

into the dynamic work of a modern office.

System mebli pracowniczych Hebe doskonale pasuje

dopełniają

półprzezroczystego

płaszczyzny
szkła

oraz

wykonane
błyszczącego

w domowym gabinecie.

A large number of office items and accessories

Duża liczba elementów i akcesoriów biurowych

organize and simplify work in a modern office.

porządkuje i ułatwia pracę we współczesnym biurze.

Upholstery appearing in the system give the

Tapicerowania

impression of the home climate and refer to global

kojarzą

trends in office furniture.

do światowych trendów w meblach biurowych.

Noter
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modern,
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się
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systemie

i

nawiązują

height-

Biurka systemu Noter oparte są na nowoczesnych,

adjustable metal constructions which profiles are

wyposażonych w regulację wysokości konstrukcjach

connected internally without visible welds.

metalowych, których profile połączono wewnętrznie,

Containers, extra desk elements and helpers have

bez widocznych spawów.

been equipped with a non-handle opening system.

W

kontenerach,

dostawkach

i

pomocnikach

zastosowano bezuchwytowy system otwierania.

stwarza

kolorystyka,

nieograniczone

duży

wybór

możliwości

stelaży

oraz

do dynamicznej pracy współczesnego biura.
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