


Stanowisko z biurkiem na nogach 
płytowych oraz szafkami z drzwiami 
uchylnymi.
Set comprising a panel-ended desk 
and cabinets with hinged doors.

Podwójne miejsce pracy, ustawiane 
naprzeciw siebie. 4 nóg o przekroju 
okrągłym 50 mm. Szafki z żaluzjami, 
regał.
Two-person workstation. Set facing 
each other. 4 legs, 50 mm. Tambour 
cabinets, open cabinet.

Easy Space jest modułowym systemem mebli 
 biurowych, opartym na prostych rozwiązaniach, 
dzięki którym można tworzyć dowolne konfiguracje 
stanowisk pracy.

Easy Space spełnia ergonomiczne, techniczne 
i organizacyjne wymogi współczesnego stanowiska 
pracy. To elastyczny program wychodzący naprzeciw 
potrzebom użytkowników, przy zachowaniu 
 korzystnej ceny. Prosty, lecz wysoce funkcjonalny.

Blaty biurek dostępne są w różnych kształtach 
i rozmiarach – niezależnie od tego, czy biurko 
stoi samodzielnie, czy jest połączone z innymi 
elementami.

Istnieją cztery warianty nóg biurek:  
nogi o przekroju okrągłym lub kwadratowym,  
nogi w kształcie litery C oraz nogi płytowe. 
Biurka umożliwiają prowadzenie kabli elektrycznych 
i sieciowych.

Spójna paleta kolorów i wykończeń stwarza 
 nieograniczone możliwości projektowania zarówno 
pojedynczego stanowiska pracy, jak i całego biura 
Easy Space umożliwia aranżację pojedynczych, 
podwójnych lub zespołowych stanowisk pracy, 
przestrzeni typu „open space”, recepcji oraz sal 
konferencyjnych. System nadaje nowoczesnego 
wyglądu profesjonalnym miejscom pracy. Dostarcza 
także perfekcyjnych rozwiązań dla małych biur, oraz 
biur typu „home office”.

PROSTA KONCEPCJA – MAKSIMUM OPCJI
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AN EASY CONCEPT – A MAXIMUM OF OPTIONS

Stanowisko z biurkiem na nogach 
w kształcie litery C oraz szafkami 
z drzwiami przesuwnymi.
Working set. Segment desk with 
C-shaped frame, slidong door cabinets.

Biurko menedżerskie. 4 nogi o przekroju 
kwadratowym 50 × 50 mm.  
Mobilny Caddy i szafki z żaluzjami.
Executive desk. 4 legs 50 × 50 mm.
Mobile Caddy and tambour cabinets.

Easy Space is a smart modular system based on 
simple solutions allowing to create any configuration 
of workstations.

Easy Space fulfils ergonomic, technical and organi-
sational requirements of a modern workplace. It is 
a flexible system meeting user needs at affordable 
prices. Easy Space excels by its simplicity and high 
functionality.

The desktops are available in various forms and 
sizes, whether for stand-alone desks or combined 
with other elements.

The desks come in four types of legs: 
round- or square-shaped legs, C-shaped and 
panel-ended.
Easy Space desks allow for electrical and data 
wiring.

A consistent finish and colour concept allow 
unlimited options for workplace and office design.
Easy Space allows furnishing one-person, 
two-person, team or even open-space offices, 
receptions, meeting and seminar rooms. It 
creates a contemporary look for professional work 
environments. Also it provides perfect solutions for 
small and home offices.



ATRAKCYJNE MIEJSCE PRACY 
W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI
Pojedyncze miejsce pracy w domu lub w efektywnie wykorzystanej  
przestrzeni biurowej.

ATTRACTIVE WORKING ENVIRONMENT  
IN RESTRICTED SPACE
For one-person workstations at home office or effectively used office space.

Stacjonarny kontener do ustawiania obok 
biurka, w celu powiększenia przestrzeni 
pracy. 5 zamykanych na klucz szuflad.
72 × 43 × 80 cm. Ciemnoszary.
Fixed pedestal to be placed next to the 
desk in order to increase work space. 
5 lockable drawers.
72 × 43 × 80 cm. Slate.

Podwójne miejsca pracy z panelami montowanymi do biurek, 
stanowiącymi akustyczną osłonę stanowiska pracy. Biurko na nogach 

płytowych. Jasny buk. 140 × 60 cm. Mobilny kontener: platynowy, 
podręczna szafka na drobiazgi: jasny buk.

Double workstations structured with table panels. The table panels 
afford acoustic protection for quieter workspace. Panel-ended desk, 

140 × 60 cm, beech bright. Mobile platinum-coloured pedestal, 
cabinet for various small items. Beech bright.

Mobilny kontener do ustawiania pod blatem
biurka, 3 szuflady zamykane na klucz.
60 × 43 × 48 cm. Platynowy.
Mobile pedestal for placement below desk,
3 lockable drawers.
60 × 43 × 48 cm. Platinum.
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Kombinacja podręcznych, zajmujących niewiele miejsca szafek, 
umożliwiająca łatwy dostęp do połowy szerokości szafki.  
Szafki z drzwiami przesuwnymi: wysokość 3 OH, szerokość 
120 cm. Regał: wysokość 3 OH, szerokość 80 cm. Jasny buk.
A set of handy cabinets that take up very little room, allowing 
easy access at half cabinet width. Sliding door cabinets, 3 binder 
heights, 120 cm in width. Open cabinet: 3 binder heights, width 
80 cm. Beech bright.



Profesjonalne, podwójne miejsce pracy z biurkami na nogach w kształcie litery C, zapewniających swobodę ruchu. 
W skład zestawu wchodzą: prostokątne biurko z dostawką oraz biurko w kształcie litery L, rozdzielone tapicerowanym  
panelem montowanym do biurka. Mobilny kontener oraz wózek pod komputer. Kolory powierzchni: ciemnoszary i platynowy.
Professional double workstation with C-shaped leg frame allowing for unrestricted movement and leg room.  
Comprising system table, L-shaped configuration. Separated by fabric-covered table panel. Mobile drawer pedestal  
and CPU trolley. Surfaces: slate, platinum.

Dostawki komunikacyjne umożliwiające prowadzenie spotkań 
bezpośrednio w miejscu pracy. 160 × 60 cm. Ciemnoszary.

Communication additional desks facilitating efficient 
desk briefings. 160 × 60 cm. Slate.
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WIĘKSZA KONCENTRACJA  
I ŁATWIEJSZA KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
Jeszcze więcej miejsca do komunikacji w pracy.

BETTER CONCENTRATION  
AND EASIER COMMUNICATION AT WORK
Additional surface facuiliting better communication at work.

Mobilny wózek pod komputer.
50 × 25 × 50 cm. Platynowy.
CPU computer trolley.
50 × 25 × 50 cm. Platinum.

Półka pod drukarkę.
40 × 50 cm. Ciemnoszary.
Printer shelf.
40 × 50 cm. Slate.

Powiększenie powierzchni pracy za pomocą dostawki ½ koła. 160 ×60 cm. Platynowy.
Extension of the work surface by adding ½ circle additional desk. 160 × 60 cm. Platinum.



ERGONOMIA NOWOCZESNEGO MIEJSCA PRACY

REQUIREMENTS OF A MODERN WORKPLACE

1. WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI
 EVERYTHING WITHIN REACH

Najważniejsze przybory, dokumenty, segregatory, długopisy i telefon powinny 
znajdować się na biurku w zasięgu ręki (w odległości 20–25 cm).
Essential work utensils including documents, files, pens and telephone 
should be placed on the desk within a reach (range of 20–25 cm).

2. W ZASIĘGU WZROKU
 EVERYTHING IN VIEW

Najlepszym miejscem ustawienia monitora jest centrum pola widzenia. 
Konieczność ciągłego obracania głowy w kierunku monitora może prowadzić 
do napięcia mięśni ramion i karku.
The best location for a computer monitor is the centre of the field of view.  
The need of turning your head left or right may lead to tension and strain  
of arm, shoulder and neck muscles.

3. PRZESTRZEŃ NA NOGI
 LEG ROOM

Ważnym elementem prawidłowej postawy ciała w miejscu pracy jest 
wystarczająco dużo miejsca na wygodne ułożenie nóg.
Najlepiej gwarantuje to biurko na nogach w kształcie litery C.
A comfortable posture at work requires sufficient room for your legs
– a condition optimally met by the use of C-shaped desks.

4. PRACA PRZY KOMPUTERZE
 COMPUTER WORK

Praca przy komputerze prowadzi do zwiększonego obciążenia oczu i mięśni 
karku. Dlatego należy przestrzegać następujących kryteriów:
Computer work puts excessive strain on your eyes and neck muscles. Therefore 
the following requirements should be met when working on the computer:

A. Odległość monitora od oczu
 Monitor to eye distance

Odległość monitora od oczu nie powinna być
mniejsza niż 45 cm.
The distance between your eyes and the monitor
should not be less than 45 cm.

B. Kierunek patrzenia
 Visual axis

W stanach rozluźnienia człowiek zazwyczaj 
kieruje wzrok w dół. Jeśli przez dłuższy czas 
kierunkiem patrzenia jest „na wprost” bądź 
„w górę”, może to prowadzić do napięcia 
mięśni i zmęczenia.
In a relaxed position we naturally look down. 
If we look straight ahead or up for a longer 
time, we will undoubtedly suffer from tension, 
strain and fatigue.

C. Prawidłowy kąt patrzenia
 Correct visual angle

Wzrok powinien być skierowany na monitor pod 
odpowiednim kątem. Ponieważ naturalną pozycją 
głowy jest lekkie pochylenie do przodu, monitor 
powinien być przechylony lekko do tyłu, aby 
umożliwić uzyskanie odpowiedniego kąta patrzenia.
We should look at the monitor at a right angle. As our 
natural head position is slightly bent downward, the 
monitor should also be tilted slightly backwards.

5. PRACA NA SIEDZĄCO I STOJĄCO
 SEATED AND STAND-UP WORK

Aby zapobiec przemęczeniu mięśni pleców oraz kręgosłupa, zaleca się częste 
zmienianie pozycji z siedzącej na stojącą.
To support your back muscles and spine, and keep your body and mind in motion,
it is recommended to frequently shift from sitting to standing position.

25cm
25cm

15 1̊5˚ 35˚35˚

60˚60˚

> 45 cm

20˚

15˚

15˚

90˚
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OPTYMALNE PROWADZENIE KABLI

PERFECT CABLE MANAGEMENT

Otwór na kabel z plastikową zaślepką.
Cable outlet with plastic cap.

Kable przechodzące pomiędzy panelem
montowanym do biurka a blatem biurka.
Cable running in joint between table
and desk panel.

Wysuwana półka na klawiaturę.
Sliding keyboard below  
the desktop.

Poziomy i pionowy kanał kablowy. Poziomy kanał kablowy, otwierany od dołu,  
zapewnia łatwy dostęp oraz możliwość ukrycia zbyt długich kabli.
Horizontal and vertical cable conduit. Horizontal cable conduit can be opened downward  
for easy access. Cables that are too long may be hidden in the horizontal cable conduit.



INICJATYWA W BIURZE
Wygodne stanowiska do pracy wymagającej koncentracji i dużo przestrzeni.  
Układ w kształcie gwiazdy umożliwia szybką wymianę informacji i ułatwia  
pracę w grupie.

OFFICE INITIATIVES
Spacious workplaces for activities requiring concentration and generous space.  
The star-shaped layout allows quick information exchange and enhances  
team work.

Rozwiązanie ułatwiające wspólną pracę wymagającą koncentracji.  
Biurka z nogami w kształcie litery C zapewniają optymalną swobodę nóg.

160 × 160 cm. Meble uzupełniające: szafki z drzwiami uchylnymi, 
szafki z szufladami na wysokość stołu, Caddy oraz mobilny stolik. 

Biurko: platynowy, meble uzupełniające: ciemnoszary.
Desks with C-shaped base ensure optimum leg room. 160 × 160 cm.

Auxiliary furniture: hinged doors cabinets, table-height drawer units,
Caddy, mobile table. Platinum desks, auxiliary furniture in slate.

Caddy. Atrakcyjny, mobilny mebel pomocniczy z półką, drzwiczkami 
uchylnymi oraz miejscem na segregatory. 95 × 55 × 47 cm. Ciemnoszary.
Mobile Caddy. Attractive auxiliary furniture with flat surface,
hinged doors, file section, 95 × 55 × 47 cm. Slate.

Stolik mobilny.  
Średnica blatu: 80 cm,wysokość: 72 cm.

Mobile desk table.  
80cm in diameter,72 cm in height.

Caddy z blatem, zapewniający dodatkową przestrzeń 
na dokumenty. Przydatny również przy krótkich 
spotkaniach na stojąco. 113,5 × 55 × 47 cm.
Mobile Caddy with top. To suit any place with
additional space, good for short stand-up meetings.
113.5 × 55 × 47 cm.
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Szafka z drzwiami uchylnymi, na wysokość stołu.  
Wysokość: 1,5 OH, szerokość: 80 cm. Ciemnoszary.

Hinged door cabinets at table height.
1.5 binder heights, 80 cm in width. Slate.

Stolik do pracy na stojąco. Średnica blatu 80 cm, 
wysokość 113,5 cm. Podstawę stolika tworzy chromowana 
lub lakierowana noga o podstawie w kształcie koła 
wykonanej z lakierowanego żeliwa.
Stand-up table. 80 cm in diameter, 113.5 cm in height.
A table on a chromium plated or powder coated leg in 
the shape of a circle made of cast iron.



Standardowy układ w kształcie litery L.
Standard L-shaped desk.

Nowoczesne stanowisko menedżerskie.
Modern executive workstation.

Klasyczne stanowisko menedżerskie.
A classic managerial workstation.

Podwójne, modułowe stanowisko pracy.
Double workstation with modular tables.

Standardowe biuro 2-osobowe.
Standard 2-person office.

Podwójne stanowisko w kształcie litery L.
L-shaped double workstation.

Podwójne stanowisko z meblami mobilnymi.
Double workstation with auxiliary units.

Wielostanowiskowe biuro w ustawieniu rzędowym.
Multi-person office in linear configuration.

Wielostanowiskowe biuro w ustawieniu zamkniętym.
Multi-person office in cluster arrangement.

Wielostanowiskowe biuro z meblami pomocniczymi.
Multi-person office with auxiliary furniture units.

Stanowisko pracy z łącznikiem narożnym.
Multi-desktop workstation.

PRZYKŁADOWE UKŁADY STANOWISK PRACY

DESIGN PROPOSAL FOR YOUR OFFICE
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36 miesięcy gwarancji.
36-month functional warranty.

Stelaże biurek chromowane lub lakierowane.
Chromium-plated or powder coated desk bases.

Wysokiej jakości powierzchnie melaminowane.
Top quality melamine-coated surfaces.

Wysokiej jakości okucia meblowe wiodących producentów.
Quality hardware fittings by leading manufacturers.

Szafy z miejscem na dodatkowe wyposażenie.
Cabinets equipped for additional accessories.

Atesty GS na wszystkie podstawowe produkty.
GS certification of all basic products.

W szafach o wyskokości 5 OH zamek baskwilowy w standardzie.
Cabinets up to 5 OH are equipped in the Basquil lock as standard.

Wszystkie obrzeża naszych mebli wykończone są taśmą PCV.
All the edges in our furniture are finished with PCV belt.

ZALETY PRODUKTÓW EASY SPACE
EASY SPACE PRODUCT ADVANTAGES

Drzwi szklane wykonane ze szkła hartowanego.
Toughened safety glass.

PRZYKŁADOWE UKŁADY STANOWISK PRACY

DESIGN PROPOSAL FOR YOUR OFFICE



Atrakcyjny gabinet menedżerski. Biurko na 4 chromowanych nogach. 200 × 80 cm. Mobilny kontener, Caddy, szafki z żaluzjami. 
Okrągły stolik o średnicy 80 cm. Powierzchnie: melamina, orzech. Żaluzje w kolorze aluminium.
Attractive executive workplace. 4 chromium-plated legs, 200 × 80 cm. Mobile pedestal, Caddy, tambour cabinets.
Small round table next to desk, 80 cm. Surface: melamine, ecco nut, aluminium coloured tambour units.

Rozmawiaj i podejmuj decyzje. Kwadratowy stół konferencyjny dla 4–8 osób.
4 nogi chromowane. Calvados. 3 ścianki wolno stojące tapicerowane tkaniną: beżowy.
Discuss and decide. Square conference table for 4–8 people, 4 chromium plated legs,

calvados. 3 free-standing screens with beige-colour fabric panels.
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Klasyczna propozycja dla menedżera. Stół na 
płytowych nogach z panelem dolnym. 200 × 80 cm, 
100 × 60 cm. Reprezentacyjny zestaw szafek 
z drzwiami uchylnymi (melamina, szkło). Calvados.
Classic executive design. Panel-ended desk
with modesty panel and additional desk.
200 × 80 cm, 100 × 60 cm. Elegant set of cabinets
with hinged and glass doors. Calvados.

W BIURZE JAK W DOMU
Reprezentacyjne miejsca pracy dla oszczednych menadżerów.

AT HOME IN THE OFFICE
Stylish workplace or cost oriented managers.

Miejsce reprezentacyjne w biurze, przestrzeń dla doradców,  
np. w bankach lub zakładach ubezpieczeń. Stół z nogami w kształcie litery C, 

kontener na wysokość stołu. Calvados. Szafki z żaluzjami z możliwością  
dostępu do całej szerokości szafki, ścianki wolno stojące. Platynowy.

Top quality workplace for the front office, e.g. in banks  
and insurance companies. Calvados colour system table with  

C-shaped base, table-height pedestals. Tambour cabinets facilitating  
access at full cabinet length, free standing screens. Platinum.



PEWNOŚĆ SIEBIE W NEGOCJACJACH
Easy Space umożliwia aranżację różnorodnych miejsc spotkań – od pojedynczego 
stolika po profesjonalne sale konferencyjne.

NEGOTIATE WITH CONFIDENCE
Easy Space facilitates many layouts ranging from additional meeting table to profes-
sional conference rooms.

Miejsce spotkań. Stół konferencyjny dla 4–6 osób. 160 × 80 cm. 4 nogi chromowane. 
Zestaw składający się z dwóch zajmujących niewiele miejsca szafek z drzwiami 
przesuwnymi. Szerokość: 120 cm, wysokość: 2 OH. Klon.  
Ścianka wolno stojąca: platynowy. Tkanina: szary.
Structuring meetings. Conference table for 4–6 people, 160 × 80 cm, 4 chromium plated 
legs. Cabinet set comprising two sliding door cabinets taking up very little space.  
Width 120 cm, height 2 binders. 
Maple. Free standing screen – platinum, fabric – middle grey.

16� 17



Idealne miejsce spotkań. Kwadratowy stół konferencyjny 140 × 140 cm i dwie dostawki ½ koła. Jasny buk. 
Dużo miejsca na dokumenty: szafki z żaluzjami oraz ze szklanymi drzwiami uchylnymi. Wysokość: 3 OH. 
Media Caddy: ciemnoszary. Ścianka wolno stojąca: platynowy. Tkanina: jasnoszary.
A perfect environment for meetings. Conference table comprising a 140 × 140 cm square table and two 
½ circle additional desks – beech bright. Storage solution comprising tambour and glass door hinged 
cabinets. 3 binder heights. Media Caddy: slate, and free standing screen – platinum.

Media Caddy z szerokim kanałem kablowym.  
Po ustawieniu komputera i monitora  
użyteczny jako zminimalizowane  
miejsce pracy. Ciemnoszary.
Media Caddy with wide cable channel. 
Optionally with CPU and screen to form an  
effective mini computer workstation. Slate.



ŁĄCZNIKI ĆWIARTKI
QUARTER LINKING UNITS

60 × 60, 80 × 80

BIURKA
Blaty biurek o różnych kształtach i rozmiarach umożliwiają
komponowanie wielu konfiguracji. Wykonane z 25 mm płyty 
wiórowej klasy E1, melaminowanej.

Biurka dostępne z pięcioma wariantami nóg:
›  Biurko na czterech nogach. Nogi o przekroju kwadratowym 

(50 × 50 mm) lub koła (50 mm), wykonane ze stali. Możliwa 
regulacja wysokości bez użycia narzędzi w zakresie 72–84 cm. 

›  Biurko na nogach w kształcie litery C, z panelem dolnym. 
Możliwe zastosowanie panelu kryjącego prowadzone kable.

›  Biurko na nogach płytowych, z panelem dolnym. Nogi płytowe 
wykonane z 25 mm płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej.

Nogi mogą być chromowane lub lakierowane w kolorze 
aluminium (biurka na 4 nogach) lub wyłącznie lakierowane 
(biurka na nogach w kształcie litery C). Wszystkie biurka mogą  
być wyposażone w poziomy lub pionowy kanał kablowy, 
wózek pod komputer, drukarkę oraz panele montowane do 
biurek. Istnieje możliwość zamontowania wysuwanej półki na 
klawiaturę przy biurkach na nogach płytowych lub w kształcie 
litery C.

DESKS
Desk tops in different shapes and sizes allow many different
configurations. Material: class E1 25 mm fine chipboard, 
melamine-coated.

There are five leg types to choose from:
›  4-leg desk – either with square (50 × 50 mm) or round (50 mm) 

legs made of steel. Optionally height adjustable (72–84 cm).
›  C-shaped leg type with modesty panel. Optional with covering 

panel for cable management.
›  Panel-ended desk with modesty panel. Panel-end made of 

class E1 25 mm fine chipboard, melamine-coated.

The steel legs can either be chromium plated or powder plated 
(4-leg variant) or powder coated in aluminum colour (4-leg or 
C-leg variant). All desks can be supplemented by a horizontal 
or vertical cable conduit, CPU rack, printer shelf or table panels. 
Sliding keyboard shelf available only for C-leg and panel-ended 
desk.

Opcjonalna regulacja wysokości  
biurek na 4 nogach, bez użycia 
narzędzi, w zakresie 72–84 cm.

Optional, tool-free height adjustment  
of 4-leg tables, ranging 72–84 cm.

LINKING UNITS
Linking units allow many different, individual 
workplace configurations. Material: class E1 25 mm 
fine chipboard, melamine-coated.

ADDITIONAL DESKS
Additional desks extend work surface and offer more 
space for communication. Material: class E1 25 mm 
fine chipboard, melamine-coated.

Wymiary w cm. Dimensions in cm.

Wymiary w cm. Dimensions in cm.

60 × 120
80 × 160

63 × 126
83 × 166

ø 100 60 × 120, 140, 160 60 × 60, 80, 100 80 × 60, 80, 100

½ KOŁA
½ CIRCLE

¾ KOŁA
¾ CIRCLE

KOMUNIKACYJNA
COMMUNICATION

PROSTOKĄTNA
RECTANGULAR

DOSTAWKI
ADDITIONAL DESKS

PÓŁKA POD DRUKARKĘ 
PRINTER SHELF

WÓZEK POD KOMPUTER
CPU-KONTROLER

BIURKA W 
KSZTAŁCIE L
L-SHAPE 
DESKS

60

80

80

60

60

60

60

60

80

60

60

60

808060

808060

noga okrągła
round leg

noga kwadratowa
square leg

noga płytowa
panel-end

noga okrągła
regulacja wys.
round leg
height adjustable

noga kwadratowa
regulacja wys.
square leg
height adjustable

BIURKA PROSTOKĄTNE
RECTANGULAR DESKS

noga C
C-leg

noga C
regulacja wys.
C-leg
height adjustable

60 × 80, 100, 120, 140, 
160, 180, 200

80 × 80, 100, 120, 140,
160, 180, 200

120 × 120
140× 140

160 × 120
160 × 140
160 × 160

180 × 120
180 × 140
180 × 160

200 × 120
200 × 140
200 × 160

ŁĄCZNIKI
Łączniki umożliwiają tworzenie indywidualnych 
konfiguracji stanowisk pracy. Wykonane są z 25 mm 
płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej.

DOSTAWKI
Dostawki zwiększają powierzchnię użytkową oraz 
stwarzają więcej miejsca do komunikacji. Wykonane 
sąz 25 mm płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej.

60 × 126
60 × 166

60 × 120
60 × 160

80

80

80

60

80

80

ZAOKRĄGLONA
ROUNDED



ŚCIANKI WOLNOSTOJĄCE I MOBILNE

FREE STANDING  

AND MOBILE SCREENS

MEBLE UZUPEŁNIAJĄCE
  Stolik do krótkich spotkań, konsultacji przy stanowisku pracy lub w miejscach komunikacji. Blat wykonany jest 
z 25 mm płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej. Podstawę stolika tworzy chromowana lub lakierowana żeliwna 
noga o podstawie w kształcie koła. Wysokość: 72 cm lub 113,5 cm. 
  Stolik mobilny do spotkań przy stanowisku pracy. Blat wykonany jest z 25 mm płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej. 
Podstawę stolika tworzy chromowana lub lakierowana metalowa noga na podstawie jezdnej. Wysokość: 72 cm.
  Caddy. Estetyczny wielofunkcyjny mebel do przechowywania osobistych dokumentów, dzięki możliwości 
zamontowania blatu przydatny również podczas krótkich spotkań. Wykonany z 18 i 25 mm płyty wiórowej klasy E1, 
melaminowanej. Posiada zamek oraz dwa kółka z hamulcem.
  Media caddy. Wszechstronny, mobilny mebel do obsługi urządzeń multimedialnych podczas spotkań. Może być 
również wykorzystany jako półka pod komputer lub monitor. Korpus wykonany z 18 i 25 mm płyty wiórowej klasy E1, 
melaminowanej. Posiada prosty system prowadzenia kabli, oraz 2 kółka z hamulcem.

AUXILIARY FURNITURE
  Auxiliary table. For brief meetings at the workplace or in communication areas. Material: Table top made of 
25 mm class E1 fine chipboard, melamine-coated. It is assembled on a metal leg with a round base, 72 or 113.5 cm, 
aluminum-colour powder coated or chromium plated.
  Mobile table. Auxiliary furniture for meetings at the workplace. Material: Table top made of 25 mm class E1 fine 
chipboard, melamine-coated. It is assembled on a metal leg with a swivel base, 72 cm, aluminum-colour powder 
coated or chromium plated. 
  Caddy. Aesthetic, multifunctional furniture for storing personal documents; also for short meetings if top is attached. 
Material: 18 and 25 mm class E1 fine chipboard, melamine-coated, lockable. Mobile with two braked castors.
  Media caddy. A versatile piece for managing audio-visual equipment at meetings; auxiliary furniture for CPU and 
monitor at the work place. Material: 18 and 25 hmm class E1 fine chipboard carcass, melamine-coated. Simple wiring, 
covered cable management. Mobile with two braked castors.

STOŁY KONFRENCYJNE
Stoły konferencyjne Easy Space sprzyjają komunikacji 
w biurze. Można z nich tworzyć zwykłe miejsca 
spotkań oraz profesjonalne sale konferencyjne. 
Wykonane są z 25 mm płyty wiórowej klasy E1, 
melaminowanej. Rama stalowa na 4 nogach, 
okrągłych (50 mm) lub kwadratowych (50 × 50 mm).

MEETING TABLES
Easy Space conference tables support and enhance 
office communication. Ranging from simple meeting 
tables to professional communication and conference 
areas. Material: 25 mm class E1 fine chipboard, 
melamine-coated. 4-leg steel frame. Round (50 mm) 
or square leg (50 × 50 mm).

Wymiary w cm. Dimensions in cm.

TRZECI POZIOM
Zwiększa powierzchnię pracy, stwarza dodatkowe miejsce na dokumenty oraz 
dzieli biuro na indywidualne stanowiska. 
Panele montowane do biurka i panele recepcyjne dzięki tapicerowanej powierz-
chni powiększają miejsce pracy. Można na nich zawiesić półki. Wykonane z 18 mm 
płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej. Tapicerowane ścianki posiadają dodat-
kową 8 mm miękką płytę pilśniową, pokrytą materiałem do mocowania przypinek.
Panele tapicerowane montowane są bezpośrednio na ścianie. Szerokością 
odpowiadają rozmiarom biurek i szaf. Wykonane z 10 mm płyty wió-
rowej, połączonej z 8 mm miękką płytą pilśniową, w całości 
tapicerowane.
Ścianki wolno stojące zamykają przestrzeń oraz 
wyciszają miejsce pracy. Tapicerowane jedno-
stronnie lub dwustronnie. Wykonane z 18 mm 
płyty wiórowej klasy E1, melaminowanej. Tapi-
cerowane ścianki posiadają dodatkową 8 mm 
miękką płytę pilśniową, pokrytą materiałem 
do mocowania przypinek. Dwie metalowe nogi, 
lakierowane lub chromowane.

THIRD WORK SURFACE
Extends the work area, creates additional space for 
documents and divides the office into individual spaces.
Table panels and reception panels enlarge the working 
space on the desk top with optional fabric pinboard. optional 
shelves for more space. material: 18 mm class E1 fine chipboard, 
melamine-coated. pinboard made of 8 mm soft fibre board, 
fabric-covered.
Pinboards directly attached to the wall. adapted in witdh to desk or cabinets. 
material: 10 mm chipboard combined with pinboard made of 8 mm soft fibre 
board, fabric-covered.
Free-standing screen provide visual and acoustic protection. fine chipboard, 
melamine-covered. optional with fabric pinboard.Material: 18 mm class E1 fine 
chipboard, melamine-coated. pinboard made of 8 mm soft fibre board, fabric-
covered. two metal supporting feet, powder coated aluminium-colour or chromium 
plated.
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Kolory wykończeń w katalogu mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w kolorystyce, wzornictwie 
i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i publikowany jest jedynie w celach informacyjnych.
Colour patterns illustrated here may differ from the originals. The producer reserves the right to change colours, design and dimensions of the products 

presented in the catalogue. The catalogue does not constitute an offer in a legal understanding of it and is published only for information purposes.
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SZAFY
Dostępne w sześciu różnych typach: szafy 
z drzwiami przesuwnymi, żaluzjowymi, 
uchylnymi (szkło lub melamina), regały oraz 
szafki z szufladami. Korpus szaf wykonany 
jest z 18 i 25 mm płyty wiórowej klasy E1, 
melaminowanej. Drzwi przesuwne i uchylne 
wykonane są z 16 mm płyty wiórowej klasy 
E1, melaminowanej. Drzwi szklane – z 6 mm 
szkła hartowanego przeźroczystego. 
Żaluzje wykonane są z polipropylenu 
ulegającego biodegradacji, 
w kolorze aluminium.

CABINETS
There are six different types of cabinets:
sliding door cabinets, tambour, hinged door 
cabinets with melamine-coated or glass hinged 
doors, open shelves or drawer units. Can 
be supplemented by standard organisation 
elements. 
Material: carcass of 25 and 18 mm class E1 
fine chipboard, melamine-coated. Hinged 
doors and sliding doors made of 16 mm class 
E1 fine chipboard, melamine-coated. Glass 
doors made of 6 mm safety transparent glass; 
tambours made of recyclable polypropylene, 
aluminium colour.

KONTENERY
Kontenery mobilne umieszczane są pod blatem biurka. 
Kontenery stacjonarne dostawiane są do biurka powiększając 
powierzchnię pracy. Oba typy kontenerów posiadają piórnik w 
postaci wkładki do szuflady lub też zintegrowany z szufladą. 
Zamykane na zamek. Wykonane z 18 i 25 mm płyty wiórowej 
klasy E1, melaminowanej, fronty z 16 mm płyty wiórowej klasy 
E1, melaminowanej.

PEDESTALS
For use as mobile pedestals under desktop, or table-high 
pedestals for more space within immediate reach. Both types 
of pedestals have utensil drawer or integrated utensil box. 
Pedestals are equipped with locks. Material: carcass made of 
18 and 25 mm class E1 fine chipboard, melamine-coated. Fronts 
of 16 mm class E1 fine chipboard, melamine-coated.

T1 jasnoszary
T1 light grey

T5 czerwony
T5 red

T2 beżowy
T2 beige

T7 niebieski
T7 blue

T4 pomarańczowy
T4 orange

T8 grafitowy
T8 graphite

T9 zielony
T9 green

Wymiary w cm. Dimensions in cm.

Wymiary w cm. Dimensions in cm.

NE klon
NE maple

NN orzech
NN ecco nut

NT tabac cherry
NT tabac cherry

NB jasny buk
NB beech bright

MP platynowy
MP platinum

MC canvas
MC canvas

CV calvados
CV calvados

MS ciemnoszary
MS slate

BI white
BI white

NG wenge
NG wenge



Recepcja z dwoma stanowiskami pracy. Panel recepcyjny: klon. Pulpit: ciemnoszary. 
Rozwiązanie gwarantujące dużo przestrzeni do pracy oraz powierzchni do przypinania.
Reception with two workplaces. Reception panel – maple. Counter shelf – slate. 
A solution guaranteeing comfortable spaciousness and pinnable surfaces.

Zestaw szaf  
z drzwiami przesuwnymi.  
Wysokość: 2 + 3 OH,  
łączna szerokość: 240 cm. 
Platynowy.
Storage combination  
with sliding doors,  
the height of 2 + 3 binder heights. 
Platinum. Total width of 240 cm.

Zestaw szaf z dwoma rodzajami zamknięć, złożony z szaf z drzwiami 
uchylnymi, szafy z żaluzjami oraz panela tapicerowanego. Wysokość: 

2 + 3 OH, łączna szerokość: 360 cm. Platynowy. Żaluzje w kolorze aluminium.
Cabinet combination with two lock systems. Set of hinged cabinets, tambour 
cabinet and pinboard. Height: 2 + 3 binders, total width of 360 cm. Platinum. 

Tambour shutters in aluminium colour.
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