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Designerul acestei game de mobilier, Andreas 
Krob, s-a născut în anul 1969 în nordul 
Germaniei. El a studiat designul industrial 
la Şcoala de Artă şi Design „Muthesius” din 
Kiel, Germania. După absolvire, in anul 1996, 
el a inceput sa lucreze pentru firma „Thonet, 
Röder Haworth and Provenda Marketing AG”. 
În anul 2003, împreună cu soţia sa, Uta, au 
fondat biroul familial de design „B4K”. Echipa 
„B4K” lucrează în domeniul designului de 
interior şi al tehnologiilor pentru birouri pen-
tru un număr exclusivist de clienţi, oferindu-le 
cele mai noi soluţii de design şi arhitectură. 
Andreas Krob locuieşte în prezent în Elveţia.

Andreas Krob was born in 1969 in Northern 
Germany. He studied industrial design at 
the Muthesius School of Art and Design in 
Kiel, Germany. After graduation in 1996, 
he worked for the Thonet, Röder Haworth 
and Provenda Marketing AG firm. In 2003, 
with his wife Uta, he founded the family 
design office B4K. The B4K team works 
for a small number of clients in the area 
of interior design and office technologies, 
offering the latest design and architectural 
solutions. Andreas Krob currently resides 
in Switzerland. 



„SQart” reprezintă un Sistem de mobilier, ce oferă o gama vari-
ata de soluţii pentru amenajarea birourilor. Acest sistem permite 
crearea unei serii complete de combinaţii, care sa se adapteaze 
perfect spaţiului dumneavoastra, demonstrand marea practici-
tate a sistemului „SQart”. 

„SQart” permite rezolvarea a numeroase obiective propuse şi 
vine in întâmpinarea unei mari diversitati de cerinţe, ale desig-
nerilor de interior, ale persoanelor din vânzări şi, mai ales, ale 
clienţilor. Acest sistem oferă clienţilor oportunitatea de a crea 
numeroase si diverse staţii de lucru, confortabile, practice, si 
care sa sporeasca eficienţa in birou. „SQart” oferă materiale de 
calitate, estetică şi funcţionalitate, toate la un preţ corect. 

Flexibilitatea oferita de sistem permite aranjarea cu uşurinţă 
a unor spaţii funcţionale precum şi o reconfigurare facila a 
spaţiului, atunci când este nevoie. Toate acestea constituie 
principalele cerinţe ale designerilor de interior. 

Arhitecţilor, pe de altă parte, li se prezintă oportunitatea pen-
tru o activitate creativă şi originală, care sa le evidenţieze atat 
stilul individual cat si sa sublinieze caracteristicile unice ale fie-
cărui proiect. Oamenii din vânzări sunt mult mai concentraţi pe 
usurinta in utilizare şi pe aplicaţiile practice numeroase oferite, 
precum şi pe utilizarea unui număr cat mai mic de elemente de 
mobilare. Aceştia doresc un mobilier produs în serie şi furnizat 
cu promptitudine de către producător. Se acordă o importanţă la 
fel de mare şi vitezei de asamblare.

Mobilarea unui birou deja nu mai reprezintă o activitate co-
muna, ci una care solicita cunoştinţe de specialitate. Cercetări 
ştiinţifice atestă clar legătura dintre eficienţa muncii şi calitatea 
spaţiului de lucru. 

Un spaţiu de lucru uşor de utilizat este menţionat ca fiind 
unul din elementele de bază ale satisfacţiei la locul de muncă, 
care, la rândul său, influenţează calitatea muncii. Amenajarea 
biroului necesită un concept unitar şi cunoştinţe specifice de 
ergonomie şi design de interior – astfel incat l-am rugat pe 
designerul sistemului „SQart” şi pe echipa sa de arhitecţii, care 
colaboreaza cu noi, să ne pregătească câteva modele de propu-
neri de design pentru zonele de lucru reprezentative. 

În acelaşi timp dorim să vă prezentăm sistemul nostru, cu 
aranjamentele sale practice specifice, cu atenţia îndreptată 
asupra esenţialului – arta designului de interior cu ajutorul unui 
sistem inteligent. 

SQart is a new furniture system that provides almost limit-
less office furnishing solutions. This system enables you to 
create a range of combinations that are ideally suited to fit 
your space making SQart totally practical. SQart allows the 
realization of a wealth of goals and meets the variety of wide 
ranging requirements of interior designers, sales people and 
clients alike. 

To clients it offers an opportunity to create a number of 
comfortable, practical and efficiency-enhancing workstations. 
SQart offers high quality materials, aesthetics and functional-
ity at a reasonable price. 

The flexibility offered by the system allows easy arrange-
ment of functional spaces and even easier rearrangement of 
space whenever required. These are the principal require-
ments of interior designers. Architects, on the other hand, are 
presented with an opportunity for creative and original work 
that emphasizes their individual style and the unique charac-
teristics of each project.

Sales people are much more focused on the transparency of 
usage and numerous practical applications, as well as the use 
of a small number of elements. They want furniture which is 
 produced serially and supplied promptly by its manufacturer. 
Speed of assembly is of no lesser importance.

Furnishing an office is no longer an insignificant job that 
requires no professional knowledge. Scientific research 
clearly relates the efficiency of work to quality of workplace. 
User-friendly workspace is mentioned as one of the basic 
 elements of work satisfaction, which in turn affects the 
 quality of work. 

Office design requires an overall concept and specific 
knowledge of ergonomics and interior design, and therefore 
we have asked the designer of the SQart system and the team 
of architects working with us, to prepare sample design pro-
posals for representative business sectors.

At the same time we wish to present our system in its spe-
cific practical arrangements, with a focus on what is most 
essential – the art of interior design with the help of a smart 
system.

SQart – Un Sistem Inteligent

Soluţii Dedicate

SQart – a smart system

Solution for you



Zona de relaţii cu clienţii este locul unde efectele unei împărţiri 
clare a spaţiului trebuie sa ofere cea mai plăcută stare. Remar-
cabil la acest design este faptul că există spaţii clar delimitate, 
ce creeaza senzaţie de confort şi linişte. Chiar dacă clienţii 
dumneavoastră sunt aici pentru prima dată, ei îşi vor găsi în 
mod intuitiv calea şi vor şti la cine să apeleze pentru asistenţă. 
Spaţiul a fost divizat, în partile din faţă şi spate, prin dulapuri 
cu uşi glisante. Dulapul cu raft deschis dintre cele două zone a 
fost poziţionat în mijlocul părţii din faţă. Segmentul central de 
depozitare va determina ca clienţii dumneavoastră, atunci cand 
intră în biroul de relaţii cu clienţii, să îşi direcţioneze imediat 
paşii către una dintre cele două mese. Turnurile „Orga”, dispuse 
simetric, conferă senzaţia de confidenţialitate clientului precum 
şi un confort suplimentar angajaţilor dumneavoastră. Turnul 
„Orga” mai îndeplineşte si alte două functiuni: constituie unul 
dintre picioarele de sustinere pentru top-ul biroului şi reprezinta 
un dulap util. 

The customer service office is the place where the effect of 
a clear division of space is most desirable. What is striking 
in this design is that there are the clearly separated areas, 
producing a feeling of comfort and reassurance. Even if your 
clients are here for the first time, they will intuitively find their 
way around and know who to approach for assistance. The 
space has been divided into its front and back parts by sliding 
door cabinets. The open shelf cabinet between the zones has 
been placed in the middle of the front part. The central storage 
division will make your clients, as they enter the customer 
service office, direct their steps immediately towards one of 
the two tables. Symmetrically distributed Orga Towers provide 
the feeling of confidentiality to the client and comfort of work 
to your employees. The Orga Tower plays two other roles: as 
leg to which the desktop is fitted and as useful cabinet.

Zona de Relaţii cu Clienţii 
„Cum vă putem fi de folos?”

Customer service office 
How can we help?
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Piedestalele mobile sunt realizate din 
plăci aglomerate melaminate cu grosimea 
de 18 mm. Distanţa de 15 mm dintre ser-
tarul din faţă şi panoul lateral are rolul de 
mâner. Piedestalele sunt echipate cu ser-
tare metalice, cu inchidere centralizata, 
cu un sistem fin de închidere, precum şi 
cu dispozitiv contra răsturnării.

The mobile pedestals are made of 18 mm 
chipboard. The 15 mm gap between the 
drawer front and the side panel form 
the role of handles. The pedestals are 
equipped with metal drawers with a 
central lock, a soft closing system and 
anti tilt feature.

Biroul cu picioare în formă de „O” este 
realizat din profile metalice cu dimensi-
nile de 60 × 25 mm. Acesta are picioare 
ajustabile pe inaltime precum şi o plăcuţă 
de identificare. Plăcuţa este montată 
pe cadrul biroului, lateral, şi poate fi 
personalizată prin diverse inserţii. Într-un 
set standard, inserţia se prezintă în două 
variante: plastic transparent sau în culoa-
rea cadrului, cu grosimea de 0,8 mm.

The “O-leg” desk is made of metal profile 
60 × 25 mm. It has leveling feet and an ID 
plate. The plate is snap mounted on the 
desk’s frame and it can be personalized 
with the replaceable inserts. In a stand-
ard set, the insert is supplied in two 
models: transparent plastic, and in the 
colour of the frame, 0.8 mm thick.
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Principiul de bază utilizat pentru designul Oficiului de Relaţii cu 
Clienţii este crearea spaţiului situat central, accesibil din fiecare 
parte. Acest tip de aranjament asigură confidenţialitatea, pas-
trand distanta dintre staţiile de lucru. Poziţionarea este ideală 
pentru spaţiile mari, fără zone de aşteptare, separate într-un 
mod special. Pentru aceasta zonă, au fost prevăzute staţii de 
lucru de tip „hot desk” sau „touchdown”, care permit clienţilor 
să acceseze portofoliul companiei, prin Internet. Fiecare staţie 
de lucru este reprezentat printr-un birou de 200 × 80 cm, un turn 
„Orga” şi o unitate de depozitare a documentelor de tip „Cre-
denza”, poziţionată la o distanţă adecvată. În zona centrală, 
există 3 dulapuri OH utilizate ca spaţii de depozitare. Acesta 
este şi locul unde pot fi poziţionate unităţile mobile Caddy, 
pentru angajaţii cu program flexibil.

The main design principle for the Customer Service Office 
was to create a centrally situated space accessible from each 
side. This type of arrangement ensures confidentiality and the 
workstations are not in close proximity to one another. The 
setting is ideal for large spaces, without specifically separated 
waiting areas. Hot desk or touchdown workstations have been 
envisaged for the area, enabling clients to view the company’s 
portfolio via the internet. Each workstation consists of a 
200 × 80 cm desk, an Orga Tower and a side board positioned at 
convenient distance. In the central area, there are 3 OH cabi-
nets used as a storage place. This is also where the mobile 
Caddy units for flexi workers can be positioned.

Bartosz Godziński – Designer de interioare. Absolvent 
al Universităţii Tehnologice Szczecin, Departamentul de 
Construcţii şi Arhitectură. Godziński este specializat în 
proiecte 3D. În prezent locuieşte şi lucrează în Varşovia.

Bartosz Godziński – Interior designer. Graduate of the 
Construction and Architecture Department, Szczecin 
University of Technology. Godziński specializes in 
3D projects. Currently resides and works in Warsaw. 

8



9



Ergonomia reprezintă cel mai important criteriu de design în 
proiectarea oricărui tip de birou unde calculatorul este principa-
lul instrument de lucru. În acest caz, designerii au la dispoziţie 
staţii de lucru flexibile, ce pot fi reconfigurate cu uşurinţă, în 
funcţie de nevoile curente sau noile cerinţe aparute. Designerii, 
ce lucrează unul în faţa celuilalt, au posibilitatea de a schimba 
idei şi de a purta dialoguri creative. Un dulap de tip insulă, de 
3 OH, este locul de stocare al documentelor comune sau mos-
trele de materiale. In spatele acestei zone extrem de accesibile, 
se creaza o zonă privată, pentru o masă de conferinţe – o piesă 
simplă şi elegantă, separata de zonele unde au loc sesiuni de 
dezbateri, discuţii creative sau întâlniri cu clienţi, dar care le 
poate completa cu succes.

Ergonomics is the most important design principle for creat-
ing any kind of office in which the computer is the main tool 
of work. In this example, the designers have at their disposal 
flexible workstations, which can be easily rearranged, depend-
ing on current needs or new requirements. The designers 
working opposite one another have endless opportunities for 
the exchange of ideas and creative dialogue. An island type 
3 OH cabinet is the place of storage for shared documents or 
material samples. This creates a private area for a conference 
table; a simple and elegant piece, which does not interfere with 
open forum sessions, creative discussions or meetings with 
clients but seriously complements them each step of the way. 

Studioul Arhitectural 
Spaţiu de Inspiratie

Architectural studio 
Inspirational space
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Biroul cu picioare în formă de „C”, cu reglare electrică 
amplă pe inaltime, cu marja de 68–131 cm. Baza picio-
rului are lungimea reglabilă în funcţie de adâncimea 
biroului. Piciorul este montat de cadrul biroului prin 
grinda superioara. Datorită suportului electromotor, 
se poate regla foarte repede înălţimea mesei. 

C-leg desk with electrical high adjustment: 68–131 cm. 
The leg base with the length adjusted to the desk’s 
depth. The leg is fitted to the desk’s frame, with the 
upper beam. Thanks to the electromotive support it is 
possible to promptly adjust the table’s height.
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Crearea unui spaţiu distinct dar în acelaşi timp confortabil, fără 
a apela la metode clasice arhitecturale, este regula „din spa-
tele„ proiectarii spaţiului unei agenţii de publicitate. 

La intrare intalnim staţii de lucru cu lateral-panou, care induc 
ordine în întregul ambient. Spaţiul de lucru este dominat de 
forme rectangulare, făcând ca locul să fie uşor de extins. 

Masa de discutii din centrul biroului este separată prin 
dulapuri ce permit un accces usor pentru stocare. Masa este 
deschisă la ambele capete, ceea ce face ca acest spaţiu să fie 
cu adevărat primitor pentru discuţii. 

În partea din spate a biroului există o staţie de lucru realizată 
prin utilizarea birourilor în formă de „L”. Mesele, însele, devin 
o parte integrantă a locului şi îi oferă caracterul aparte. Spaţiul 
din afara amenajarii cu mobilier serveşte ca spaţiu de comuni-
care si circulatie între staţiile de lucru. Prin această poziţionare, 
centru biroului confera o atmosferă generala calmă, concentra-
rea fiind mult mai uşor de realizat.

Creating a distinctive yet comfortable space without the 
reference to architectural methods was a basic rule behind 
designing the space for an advertising agency. At the entrance 
there are workstations created with the use of slab-end desks, 
which introduce order to the entire scene. The workplace is 
dominated by rectangular shapes, which makes the place eas-
ily expandable. 

The small conference table in the centre of the room is sepa-
rated off by the cabinets and open-shelf cabinets that function 
as easily accessible storage. The table is open at both sides, 
which makes the place truly inviting for discussion.

In the back part of the office there is a workstation created 
with the use of L-shaped desks. The tables themselves become 
an integral part of the place and create its unique character.

The space external to the furniture arrangement serves 
office communication between the workstations. With this 
arrangement the centre of the office is filled with a peaceful 
atmosphere, making it much easier to concentrate.

Agenţia de Publicitate 
Creativitate Nelimitată

Advertising agency 
Unlimited creativity
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Masă cu reglare pneumatică a înălţimii, 
de la 72 la 112 cm. Toate blaturile de 
masă au o grosime de 25 mm. Mesele 
sunt mobile şi prevăzute cu blocaj pentru 
role. 

Table with pneumatic height adjustment 
from 72 to 112 cm. All tabletops are 
25 mm thick. The tables are mobile and 
are fitted with the brake castors.

Panourile separatoare sunt fixate de 
cadrul biroului. Opţional se pot adăuga 
tablite pentru notiţe sau table metalice, 
şi tăvi pentru depozitare, care sunt 
uşor adaptabile diverselor nevoi ale 
utilizatorilor. Tablitele pentru notiţe sunt 
disponibile în două variante: dimensiuni 
de 29 × 35 cm şi 29 × 70 cm. Tabla metalica 
(29 × 35 cm) are cinci caneluri, care pot fi 
utilizate pentru suspendarea tăvilor de 
depozitare.

The screen panels are fitted to the desk 
frame. Additional options including 
pinable, magnet boards and storage 
trays can be easily adapted to changing 
needs of the user. The pinable boards 
are available in two sizes: 29 × 35 cm 
and 29 × 70 cm. The magnetic board 
(29 × 35 cm) has five grooves, which can 
be used for hanging storage trays.
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Agenţia de Publicitate este locul unde creativitatea şi imaginaţia 
trebuiesc stimulate. Angajaţii săi au nevoie de suprafete mari 
de lucru; acestea sunt asigurate prin utilizarea unor birouri 
generoase, cu dimensiuni de 180 cm×100/80 cm, grupate, şi 
a birourilor unghiulare (140 × 140 cm), cu forme ergonomice şi 
suprafete de lucru mai mari (cu 0.3 m2) – pentru cel de-al doilea 
grup. Birourile sunt prevazute cu un al treilea nivel de lucru, 
care contribuie la controlul accesoriilor de mici dimensiuni şi 
păstrează astfel biroul bine organizat. Fiecare grup de lucru 
are la dispoziţie câte un Caddy. Acestea permit mutarea usoara 
a diverselor materiale cu care se lucrează, de exemplu, intr-o 
sală de conferinţe. De asemenea, spaţiul este divizat în două 
zone: de depozitare şi de conferinţe. Zona de depozitare este 
utilata cu dulapuri înalte pentru stocare precum şi cu o masă cu 
reglaj al înălţimii, utilă pentru munca in picioare. Partea pentru 
conferinţe este compusă dintr-o masă pentru opt persoane şi un 
Caddy cu tambur, util atat pentru depozitarea documentelor cat 
si a băuturilor pentru invitaţi. Utilizarea unui dulap cu tambur în 
zona de conferinţe permite circulatia usoara si atunci când uşile 
sunt deschise. 

An advertising agency is a place that stimulates creativity and 
imagination. Its employees need large workstations; these 
have been created with the use of spacious desks – 180 cm 
100/80 cm in one group, and angled desks (140 × 140 cm) with 
ergonomic shape and larger (by 0.3 m2) desktops in the second 
group. The desks have the third working level that helps to 
control small accessories and keep the desk tidy. Each group 
has a Caddy at its disposal. These enable mobility with the 
variety of materials necessary for work, e.g. in a conference 
room. Additionally, the space is divided in two zones: storage 
and conference. The  storage zone is furnished with tall storage 
cabinets and a height adjustable table, helpful with standing 
work. The conference part comprises a table for eight, and a 
tambour Caddy for the storage of documents and beverages for 
guests. The use of a tambour door cabinet in the conference 
zone allows a convenient access when the door is open. 

Artur Cepryński – Designer de interior. Absolvent al 
Facultăţii de Arhitectură din cadrul Academiei de Ecologie 
şi Management din Varşovia. Este specializat în proiecta-
rea birourilor şi a spaţiilor utilitare. Locuieşte şi lucrează 
în Varşovia.

Artur Cepryński – Interior designer. Graduate of the 
faculty of Architecture at the Warsaw Academy of Ecol-
ogy and Management. He specializes in the design of 
offices and service areas. Lives and works in Warsaw. 
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Acest birou dedicat unor profesionişti de tip avocaţi indepen-
denţi, consultanţi sau consilieri personali, a fost proiectat ca 
si birou de lucru, impreuna cu o masă de conferinţe. O atenţie 
deosebită a fost acordată calităţii şi aspectului mobilierului. 
Decorul minimalist pune in evidenta profesionalismul persoanei 
în cauză si atitudinea sa, fără nonsensuri. Designul focuseaza 
pe profesionalismul şi experienta utilizatorului. Persoana este 
in centrul atentiei, pusa astfel in evidenţă prin design. Biroul din 
furnir cu picioare din lemn şi masa de conferinţe sunt în acelaşi 
stil şi au acelaşi caracter, ce desfiinţează orice fel de ierarhie în 
acest spaţiu. Clientul este la fel de important ca şi proprietarul 
biroului, iar spaţiul pentru conferinţe este doar o extensie a 
spaţiului de lucru a expertului. Dulapurile, situate în spate, 
deservesc stocarea documentelor şi oferă o încadrare excelentă 
pentru managerul din spatele biroului. 

Executive Office 
Oamenii sunt cei ce contează 
cel mai mult

Executive office
It is people who matter most

This freelance professional’s, independent lawyer’s, con-
sultant’s or personal advisor’s office has been designed as 
a workplace with a conference table. A lot of attention has 
been paid to the quality and aesthetics of furnishing. The 
minimalist décor represents the no-nonsense attitude and 
professionalism of the person in charge. The design brings into 
focus the professional and his or her expertise. It is the person 
who stands out at the centre of the design. The veneered desk 
on wooden legs and the conference table are in the same style 
and of the same character, which does away with any hierar-
chy in this space. The client is as important as the office owner, 
and the conference area is merely an extension of the expert’s 
working space. The cabinets, situated in the background, serve 
as document storage and also provide an excellent framing for 
the manager behind his or her desk.
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Două tipuri de mânere sunt disponibile pentru sistemul 
„SQart”: mânere mari, cu dimensiunea 232 × 25 × 8 mm şi 
manere mici, dimensiune 113 × 25 × 8 mm. Mânerele mici 
sunt folosite la dulapurile cu uşi cu balamale. Celelalte 
dulapuri sunt echipate cu mânere mari. 

Two types of handles are available in the SQart sys-
tem: large handles: 232 × 25 × 8 mm and small handles: 
113 × 25 × 8 mm. Small handles are used for hinged door 
cabinets. All other cabinets are equipped with large 
handles. 

O bornă elegantă de ieşire a cablurilor, disponibilă 
în culori precum alb, negru şi aluminiu. Dimensiuni 
externe: 95 × 95 mm.

An elegant cable outlet available in white, black and 
alu colours. External dimensions: 95 × 95 mm.

Turnul electric, extractabil, EVOLINE, este instalat în 
masă, pe un modul de tip “slide-out” (glisare în afară). 
Este disponibil în diverse combinaţii ale sistemului, 
prin numarul şi configuraţiile posibile, cu prize de 
putere, prize pentru sisteme audio-video şi prize inter-
net. Turnul extractibil din imagine prezinta trei prize de 
230 V şi două prize RJ45. 

The evOlIne port is fitted in the table, on a slide-out 
panel. It is offered in numerous system combinations, 
quantities and configurations of power, audiovisual 
and internet sockets. The evOlIne port, as presented 
in the photograph, has three 230 v sockets and two 
R J 45 sockets.
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Dezvoltarea dinamică a sectorului IT are ca rezultat creşterea 
numărului de persoane ce lucrează în acest domeniu. Biroul IT 
este locul unde succesul unui proiect este mai degrabă determi-
nat de cooperarea unei echipe întregi decât de competenta unui 
singur individ.

Astfel, crearea unor staţii de lucru confortabile dedicate 
unei echipe, ce lucrează într-un spaţiu relativ restrâns, devine 
de maximă importanţă. Poziţionarea unor serii de staţii duble 
în acest proiect permite crearea unui spaţiu de lucru compact 
pentru o echipă de opt programatori. Sunt utilizate birouri 
evazate, cu latimi variabile, cu scopul de a crea structuri liniare. 
Distanţa pana la ecranul calculatorului poate fi redusă sau 
mărită, in acord cu principiile ergonomiei. Imprimantele şi cele-
lalte utilitati, precum filtrul de cafea, au fost poziţionate în afara 
spaţiului de lucru, fapt care determină membrii echipei să se 
deplaseze pentru a servi o cafea sau a purta discutii. Acest tip 
de design este potrivit atât pentru spatii mici cât şi pentru cele 
mari; compozitiile rectangulare determina spaţii individuale, si 
impun, în acelasi timp, separari psihologice, pur arhitecturale. 

The dynamic development of the IT sector results in more 
people working in it. It is where the success of a project is 
determined by the cooperation of an entire team rather than a 
brilliant individual. Therefore creating comfortable worksta-
tions for a team, working in a relatively small space, is of 
principal importance. The arrangement of a series of double 
workstations in this project allows the creation of a compact 
workspace for a team of eight programmers. Sloped desks of 
adjustable depth have been used to purposefully interfere 
with the linear structure. The distance from the computer 
screen can be reduced or extended according to the principles 
of ergonomics. The printers and other appliances, such as the 
coffee maker, have been placed outside of the working area, 
which forces the team to move around a little, to share a cof-
fee and chat. This type of design is good for both small and 
large areas; the rectangular composition sets off individual 
spaces, whilst allowing for the disposal of purely architectural 
barriers.

Departamentul IT
Gânduri Dinamice

IT department
Dynamic thoughts
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Cadrul metalic reprezinta elementul de bază al construcţiei birourilor. Picioarele, 
blatul, panourile, magistralele orizontale şi verticale pentru cabluri şi plăcuţa de 
identificare sunt toate montate pe acesta. Blatul de lucru glisant este opţional atat 
pentru birourile rectangulare, cat si pentru cele evazate, vălurite sau tip aripă. Miş-
carea de glisare poate fi blocată folosind un mecanism special de blocare. Birourile 
de lucru glisante permit un acces facil la magistralele de cabluri, fiind în acelaşi timp 
spaţioase şi uşor de asamblat. Conţin cabluri şi prize electrice. Datorită construcţiei 
sale modulare poate fi extins către orice punct. Magistrala orizontală de cabluri este 
fabricată din material 100% reciclabil. 

It is the frame which is a basic constructional element of the desks. The legs, 
desktops, panels, horizontal and vertical wire trunking, and the ID plate are all 
fitted to it. A sliding desktop is optional for rectangular, sloped, wave and wing 
desks. The sliding movement can be locked with a special locking mechanism. 
Sliding desktops enable easy access to the wire trunking, which is both roomy and 
easy to assemble. It contains cables and electric sockets. Thanks to its modular 
 construction it can be extended at any point. The horizontal wire trunking is made 
of 100 % recyclable material.
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Designul Departamentului IT este compus din două spaţii 
interioare deschise, separate printr-un spaţiu pentru discutii. 
Birourile sunt plasate astfel încât să permită angajaţilor să aibă 
contact vizual, îmbunătăţind astfel comunicarea în echipă şi 
a atmosferei de lucru, in general. În acelaşi timp, poziţionarea 
birourilor le facilitează deplasarea în jur, consultarea cu colegii 
sau trecerea cu usurinta de la o sarcina la alta. Panourile 
separatoare de birou pot absorbi zgomotul intr-un anumit grad 
şi creeaza conditii mai bune pentru discutii. Spaţiul departa-
mentului este divizat prin cele 3 dulapuri OH cu tambur, creând 
astfel zone distincte şi oferind flexibilitate pentru reconfigura-
rea în spaţiul de birouri. 

The design of the IT Department comprises two open interiors, 
divided by a conference space. The desks are placed in a way 
that enables workers to have eye contact, improving commu-
nication in the team and the general work atmosphere. At the 
same time, the arrangement of the desks makes it easy to move 
around, consult colleagues or pass on various tasks. The table 
panels have been used to reduce noise to improve conversa-
tion. The department space is divided by the 3 OH tambour 
cabinets, creating distinct zones and providing flexibility for 
introducing changes in the office space. 

Designer, din Cracovia. Absolvent al Designului Inte-
rior la Academia de Arte din Cracovia. A cooperat cu 
Municipalitatea Cracoviei în ultimii opt ani, în domeniul 
designului pentru birouri. Lesiak şi soţia sa lucrează în 
propriul studio de design, „Alter Ego Design”. 

Joachim Lesiak –Krakow based designer. Graduate of the 
Interior Design at the Krakow Academy of Arts. He has 
been working in cooperation with the Municipality of Kra-
kow for the last eight years, in the area of office design. 
Lesiak and his wife work in their own design studio, Alter 
Ego Design.
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Esenţiala in cadrul departamentul de contabilitate este pro-
iectarea raţionala a fiecărei staţii de lucru individuale, pentru 
a se garanta concentrarea şi focusarea atenţiei asupra muncii. 
Întregul birou este proiectat prin multiplicarea aceleiaşi staţii de 
lucru. Poziţionarea alternativă a turnurilor „Orga”, cu functia de 
pereţi despărţitori, şi a meselor de lucru, reprezintă o metodă 
economică de organizare a spaţiului, oferind transparenţă 
structurii sale. Suprafaţa mesei de lucru nu trebuie să fie mare, 
deoarece tot ce trebuie să fie la îndemână se află în turnul 
„Orga”. Panourile mesei reduc nivelul zgomotului şi reprezintă 
un spaţiu practic pentru lipirea notiţelor sau suspendarea 
tăviţelor pentru acte. Structura creată în acest fel este mică şi în 
acelaşi timp compactă, economisind foarte mult spaţiu.

What is most essential in the accounts department is the 
rational design of each individual workstation in order to 
guarantee concentration and an ultimate focus on work. The 
whole office is designed by multiplying the same workstation. 
The alternate arrangement of Orga Towers as dividing walls 
and the desktops is a particularly economic way of organizing 
space, and making its structure transparent. The desktop 
surface does not have to be large, as everything that needs to 
be at hand is stored in the Orga Tower. The table panels reduce 
noise level and are a practical place for sticking notes or fitting 
storage trays. The structure created in this way is small yet 
compact, saving a lot of office space.

Departamentul de Contabilitate 
Un loc pe care poti conta

Accounts department 
A place you can certainly  
count on
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Turnul „Orga” ofera atat functiunea de 
unitate de stocare cat şi de element 
de susţinere pentru birou, şi de panou 
lateral. Este disponibil în trei variante de 
înălţime: de 56, 722 şi 117 cm, cu o adân-
cime fixă de 80 cm şi o lăţime de 17,2 cm.

Orga Tower serves as a storage unit but 
also as a leg and a side panel. It is avail-
able in three heights 56, 72 and 117 cm, 
with fixed depth of 80 cm and the width 
of 17.2 cm.

Accesoriile şi cadrele pentru dosare sunt 
realizate din metal şi se pot adauga in 
functie de necesitati. 

The drawers and filing frames are made 
of metal, and are fully extendable.
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În orice companie, indiferent de profilul său, contabilitatea este 
un departament ce procesează şi stochează multe documente. 
Depozitarea are astfel o mare importanţă. Grupuri de dulapuri 
mari şi mici, prin poziţionarea lor ergonomică, permit accesul 
facil la documente. Staţiile de lucru în formă de „L”, cu moni-
torul poziţionat în colţ, sunt mari şi confortabile. Există spaţiu 
suficient pentru aşezarea documentelor pe masă, în timp ce se 
lucrează la computer. Poziţionarea corecta a staţiilor de lucru 
îmbunătăţeşte organizarea muncii şi facilitează comunicarea 
internă. Staţiile de lucru pentru Contabilul-şef şi Consilierul 
Fiscal sunt separate şi sunt prevazute cu scaune pentru clienţi. 
Aceste spaţii pot fi, de asemenea, utilizate pentru meetinguri 
interne, in cadrul departamentului.

In every company, irrespective of its profile, accounts is a 
department that processes and stores many documents. Stor-
age is therefore of principle importance. Groups of small and 
large cabinets allow their ergonomic arrangement and easy 
access to the documents. The L-shaped workstations, with 
monitors placed in the corner, are large and comfortable. There 
is plenty of space for placing documents on the desk, while 
working at the computer. The deliberate arrangement of work-
stations enhances work organization and facilitates internal 
communications. The workstations for the Chief Accountant 
and Tax Advisor are separated and have sitting for clients. 
These spaces can be also used for small meetings within the 
department.

Marta Maślanka – arhitect din Nowz Sacz. Proiectează 
spaţii private, spatii pentru birouri şi spatii publice. 
Marta Maślanka spune: „În munca mea încerc să combin 
formele cu funcţionalitatea. Îmi plac spaţiile ce îmi oferă 
provocări şi ma inspiră in căutarea de noi soluţii”. 

Marta Maślanka – architect from Nowy Sącz. 
She designs private, office and public spaces. 
Maślanka says: “In my work, I am trying to combine 
form with functionality. I like spaces which present me 
with challenges and inspire search for new solutions”.
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Bancul de lucru reprezintă o metodă modernă şi economică 
de organizare a spaţiului de birouri. Utilizarea unei singure 
mese de lucru, lungi, partajata de mai multe persoane, reduce 
numărul de cadre şi picioare folosite în aranjarea spaţiului şi, ca 
urmare, reduce costurile de mobilare a biroului. Este de aseme-
nea o metodă excelentă de integrare a unei echipe, benefică, 
in mod special, pentru afacerile ce necesită un spirit de echipă 
creativ. Bancul de lucru reduce cu siguranţă suprafaţa zonei 
necesare aranjării unui birou ergonomic şi confortabil. Este un 
instrument eficient pentru orice spaţiu unde zonele cu suprafeţe 
mici constituie o provocare arhitecturală fundamentală. 

Workbench is a modern and economic method of office space 
organization. The use of one long desktop, shared by a few 
people, reduces the number of frames and legs used in arrang-
ing the space, and consequently cuts down on the costs of 
office furnishing. It is also an excellent way of integrating a 
team, especially beneficial in businesses that require creative 
team spirit. Workbench certainly reduces the surface area 
necessary to arrange an ergonomic and comfortable office. It 
is an effective tool for all spaces where the small surface area 
presents a primary architectural challenge.

Bancul de lucru 
Unde este unitate, este şi putere

Workbench
When there is unity  
there is power
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A  Unitate modulară de bază
  Base modular unit
B  Unităţi auxiliare

  Additional units

1  Picioare externe ale bancului de lucru 
  External legs of the workbench
2  Picioare interne ce conectează unităţile modulare

  Internal legs connecting modular units
3  Blat de masă glisant

  Sliding top
4  Glisieră pentru blatul glisant

  Slide for sliding top

3

Bancul de lucru este format din modulului de bază şi module 
auxiliare. Un modul este realizat prin montarea a două blaturi 
pe un cadru. Modulele auxiliare sunt unite prin module de cone-
xiune, printr-un picior special. 

The workbench is manufactured in the form of the base 
 module and additional modules. A single module is made 
by fitting two tops to one frame. The additional modules are 
joined with the main module by a  special leg.
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Cu picioarele pe pământ With your feet  
firmly on the ground

Cadrul oferă baza-suport a sistemului “SQart”. Toate elemen-
tele sunt montate pe acesta. Cadrul are întotdeauna aceeaşi 
adâncime, iar lungimea este determinata de dimensiunile mesei 
de lucru, ceea ce înseamnă că unele proiecte care nu sunt 
standard, nu vor mai avea nevoie de comenzi speciale. Numărul 
mare de componente disponibile pentru sistem permite crearea 
de aproape orice tip de staţie de lucru. Cadrul sustine blatul de 
lucru, care reprezintă principala componentă pe care numeroa-
sele tipuri de picioare se montează. “SQart” oferă diferite tipuri 
de picioare de birou, aspect care faciliteaza realizarea unui 
număr mare de aranjamente, estetice şi funcţionale. Topurile de 
birou pot fi înlocuite oricând, oferind un nou look unui birou mai 
vechi fără a fi nevoie de schimbarea sa integrala. Locul in care, 
pe cadrul biroului, se montează suportul pentru picior, este 
acoperit cu o plăcuţă de identificare. Utilizarea unei multitudini 
de culori şi materiale pentru plăcuţele de identificare, pot oferi 
identitate vizuală funcţiilor variate ale biroului.

The frame provides the basis for the SQart system. All other 
elements are fitted to it. The frame is always of the same depth, 
and its width is adjusted to the size of the desktop, which 
means that even non-standard projects do not require special 
orders. The large number of components available within the 
system allows achieving almost every type of workstation. 
The frame supports a worktop and is the main component to 
which many types of legs are fitted. SQart offers a choice of 
table legs, providing a wide range of functional and aesthetic 
arrangements. They can be replaced at any time, creating 
new look for an old office without having to change the whole 
desk. Where the desk frame fixes to the leg option it is covered 
with an ID plate. The use of many colours and shapes of the 
ID plates provides the visual identification of various office 
functions. 
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Simplitate clasică
Picioarele rectangulare din oţel se prezinta in varianta cu 
înălţime fixă sau, ca alternativă, există versiunea cu reglaj al 
înălţimii, prin utilizarea mecanismului telescopic, ce poate fi 
reglat manual. Această soluţie ergonomică îmbunătăţeşte flexi-
bilitatea sistemului şi oferă un confort suplimentar utilizatorilor 
săi, având posibilitatea de a-şi regla staţiile de lucru în funcţie 
de nevoile personale. 

Classic simplicity 
Steel rectangular legs may be fitted at a fixed height or alter-
natively height adjustable version is available by the use of 
telescopic mechanism, this may be adjusted manually. This 
ergonomic solution enhances the flexibility of the system and 
provides extra comfort to its users, who can adjust their work-
stations according to individual needs.

Eleganţă discretă
Picioarele de masă realizate din lemn creează un aer discret în 
orice spaţiu. Simple ca formă, acestea evidenţiază frumuseţea 
şi funcţionalitatea pieselor de mobilier individuale. Picioarele 
din lemn proiectate pentru blaturile de masă furniruite comple-
teaza in mod fericit oferta colecţiei „SQart”. Plăcuţa de identi-
ficare este un element comun pentru toate tipurile de picioare; 
în cazul picioarelor din lemn, este reprezentată printr-o inserţie 
furniruită în culoarea blatului de masă. 

Discreet elegance
Table legs made of wood create discreet charm in every space. 
Simple in form, they emphasize the beauty and functionality 
of individual pieces of furniture. Wooden legs intended for 
veneered tabletops are complementary in the SQart collection. 
In the case of wooden legs the ID plate has a veneered insert in 
the colour of the tabletop.

Crearea unei senzaţii deschise
Picioarele în formă de „O” reprezintă o variantă atractivă a 
elementelor de suport. Arată mult mai rafinat decât picioarele 
tradiţionale, dând impresia de delicateţe, luminozitate şi 
modernitate. Acestea nu limitează în niciun fel funcţionalitatea 
sistemului. Prin folosirea roţilor de acţionare, oricine poate 
utiliza toate soluţiile oferite de sistemul „Sqart”.

Creating an open feel
 “O-legs” are an attractive variation of support elements.  
They look considerably more subtle than traditional legs, 
 giving a delicate, light and modern impression.  
They in no way restrict the functionality of the system. 

Confort în formă de „C”
Picioarele în formă de „C” oferă un caracter tipic oricarui spaţiu 
de birouri. Avantajul dobândit prin ergonomia staţiei de lucru 
este reprezentat de spaţiul mare pentru angajat atât sub masă 
cât şi în jurul acesteia. Mecanismul mecanic sau electromotor 
permite reglarea blatului de birou la orice înălţime. 

C-shaped comfort 
 “C-legs” introduce a typically office-like character to any 
space. In effect what is achieved in workstation ergonomics is 
plenty of space for the worker both under and around the table. 
Mechanical or electromotive mechanism allows the adjustment 
of the tabletops at any height.

Aranjament atractiv din punct de vedere estetic
Birourile tip „slab-end” sau „panou „, oferă o soluţie simplă şi 
elegantă pentru completarea spaţiului din biroul dumneavoas-
tră. Acestea permit crearea oricărei configuraţii pentru a oferi un 
spaţiu funcţional. 

Aesthetically pleasing arrangement
Slab-end desks provide a simple and elegant way to complete 
your office space. They allow for any configuration to be 
 created to provide functional space.

Un piedestal – trei funcţii diferite
Pentru toate zonele unde spaţiul este limitat, turnul „Orga” 
va reprezenta cea mai bună alegere. Poate înlocui unul din 
picioarele biroului şi functioneaza, de asemenea, ca panou 
separator. Este totodata un loc de depozitare util pentru obiec-
tele de birou utilizate zilnic. Spaţios şi bine proiectat, este 
o soluţie nu numai atractivă dar şi economică pentru spaţii 
variate de birouri. 

One pedestal – three different functions
For all places where limited space is available, the Orga Tower 
will be your best option. It can replace one of the desk legs 
also serves as a dividing panel. It is also a useful storage for 
daily office items. Spacious and well-designed it is both an 
attractive and economic solution for various office space.

1  Cadrul principal
  Main frame
2  Picior pentru birou cu adâncimea de 60 cm

  Leg for desk of 60 cm depth
3  Picior pentru birou cu adâncimea de 70–80 cm

  Leg for desk of 70–80 cm depth 
4  Picior pentru birou cu adâncimea de 90–100 cm

  Leg for desk of 90–100 cm depth 
5  Reglaj opţional al înălţimii 68–82 cm

  Optional height adjustment 68–82 cm
6  Plăcuţa de identificare a biroului

  Desk ID plate
7  Glisieră pentru blatul de lucru glisant

  Slide for sliding top
8  Magistrală de cabluri orizontală

  Horizontal wire trunking
9  Magistrală de cabluri verticală

  Vertical wire trunking

10  Clemă pentru panoul de birou
  Table panel clip
11  Panou lateral pentru masă 

  Side table panel
12  Panou pentru masă
  Table panel 
13  Panou pentru intimitate 
  Modesty panel 
14   Masă dintr-o singură bucată şi panou pentru 

intimitate
  One-piece table and modesty panel
15  Şină din aluminiu
  Aluminium rail
16  Tablă magnetică
  Magnetic board
17  Tablă pentru notiţe, 35 cm lăţime
  Pinnable notice board, width 35 cm
18  Tablă pentru notiţe, 70 cm lăţime
  Pinnable notice board, width 70 cm
   

A  Tablă magnetică
  Magnetic board
B  Cadru de depozitare universal

  Universal storage frame
C   Organizator intern pentru cadru de depozitare 

universal
   Internal organiser for universal  

storage frame
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Birourile
Principala caracteristică a sistemului „SQart” îl reprezintă disponibilitatea de a alege 
dintr-o largă varietate de forme şi dimensiuni, ce pot fi utilizate pentru foarte multe 
modele şi aranjamente. Mesele de lucru sunt realizate din plăci aglomerate fine tip 
E1, cu 25 mm grosime, fie furniruite, fie melaminate. Cadrul metalic montat de masa 
de lucru reprezintă elementul de bază pentru construirea birourilor. Proiectarea 
cadrului permite utilizarea unei mese de lucru glisante, în funcţie de forma biroului 
ales (rectangular, evazat, vălurit sau birou de tip aripă). Picioarele, magistralele pen-
tru cabluri, extensiile de birou şi panourile de lucru de nivelul trei sunt montate direct 
pe cadru, făcând asamblarea unei staţii de lucru sau orice dezasamblare solicitată, o 
sarcină uşoară şi plăcută. Această metodă elimină şi eventualele deteriorari ce pot fi 
cauzate componentelor din plăci aglomerate. Plăcuţa de identificare cu inserţie, usor 
de înlocuit, este disponibilă pentru intreaga gama, modelul standard fiind în culoarea 
picioarelor biroului. Plăcuţa de identificare poate servi totodata si in scopul persona-
lizarii fiecărei staţii de lucru sau a întregului departament. 

Desks
The main characteristic of the SQart system is the availability of a wide variety 
of desktop shapes and sizes, which can be used in plentiful designs and arrange-
ments. The desktops are made 25 mm thick, veneered or double side laminated 
chipboardof (class e1). A frame, which is fitted to the desktop, is the basic 
construction element of the desks. The design of the frame allows the use of a 
sliding desktop for selected desk shapes (rectangular, sloped, wave or wing desks). 
The legs, wire trunking, desk extensions and the third working level panels are 
fitted directly to the frame, making the assembly or any required disassembly of 
a workstation a pleasant and easy task. This method also eliminates any possible 
damage to the parts made of chipboard. The ID plate with a replaceable insert is 
common throughout the range, which in a standard model comes in the colour 
of the desk legs. The ID plate may also serve the identification purposes for each 
individual workstation or the entire department.

Gama de produse Product range
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Panouri 
Toate panourile sistemului „SQart” sunt realizate din plăci aglomerate, cu 18 mm gro-
sime. Panourile pentru birouri au profile din aluminiu, pentru suspendarea tablelor 
de notiţe sau metalice, cu cadre de organizare a spaţiului. Cadrul de organizare al 
spaţiului are trei tipuri de inserţii. Toate elementele celui de-al treilea nivel de lucru 
au fost create pentru a facilita organizarea accesoriilor de birou. 

Piedestale
Există două modele de bază pentru piedestalele de birou: piedestale mobile (cu 
57,5 cm înălţime) şi piedestale fixe pentru birouri (cu 72 cm înălţime). Piedestalele 
mobile, cu role, sunt disponibile în 4 sau 5 modele. Pedestalele fixe, de sine stătă-
toare, prezintă 3 modele de bază, independente: cu plintă metalică, cu 4 picioare sau 
cu 4 picioare si al 5-lea auxiliar sub formă de rolă. Rola auxiliară este prevazuta pen-
tru modelele (atât fixe cât şi mobile) cu un sertar inferior pentru dosare suspendate. 
Toate piedestalele sunt realizate din plăci aglomerate furniruite sau melaminate pe 
ambele părţi, cu o grosime de 18 mm (cu excepţia părţii de sus a celui fix, de sine stă-
tătoar – cu 25 mm grosime). Oferta de piedestale prezintă mai multe configuraţii: 
› Sertar pentru creioane ( penar )+ 3 sertare egale
› Sertar pentru creioane (penar ) + 4 sertare egale
› Sertar pentru creioane (penar)+ 1 sertar + 1 sertar pentru dosare suspendate 
› Sertar pentru creioane ( penar )+ 2 sertare + 1 sertar pentru dosare suspendate
› Sertar pentru creioane (penar) + 2 sertare pentru dosare suspendate.
 
Toate piedestalele au sertare metalice, cu închidere centralizata, sistem sensibil de 
închidere şi dispozitiv contra răsturnării. Sertarele pentru stocarea documentelor 
sunt complet extractabile şi pot fi deschise prin deschidere laterala. 

Panels
All panels in the SQart system are made of 18 mm chipboard. The table panels have 
an aluminum profile, for hanging the pinable notice or magnetic boards with space 
organizing frames. 
The space organizing frame has three types of inserts. All elements of the third 
working level have been designed to serve the improved organization of office 
accessories. 

Pedestals 
There are 2 basic pedestal models: mobile pedestals (57.5 cm high) and desk high 
pedestals (72 cm high). The mobile pedestals are available in 4 or 5 castor models. 
The free standing items have 3 independent base models: metal plinth, 4 feet and 
4 feet with additional 5th castor. The additional castor is for the models (both, 
mobile and fixed) with a bottom drawer for files. All pedestals are made of 18 mm 
thick veneered or double side laminated chipboard (except from the top of the free 
standing one – 25 mm thick) The pedestal offer has multiple configurations:
› Pencil drawer + 3 drawers
› Pencil drawer + 4 drawers
› Pencil drawer + 1 drawer + 1 filing drawer 
› Pencil drawer + 2 drawers + 1 filing drawer 
› Pencil drawer + 2 filing drawers 

All pedestals have metal drawers with a central lock, soft closing system and 
anti tilt. The filing drawers are fully extendable and can be opened by the use 
of the side opening. 

Mesele de conferinţe
Este greu de imaginat ca un sistem complet de mobilier pentru birou sa nu includa 
mesele de conferinţa. Sistemul „SQart” oferă mese de conferinţă cu picioare din 
lemn, ca supliment la mobilierul executiv, sau cu picioare metalice, ce completează 
mobilierul de birou operational. Blaturile meselor de conferinţe sunt realizate 
din plăci aglomerate clasa E1, cu 25 mm grosime, laminate pe ambele părţi, sau 
furniruite. 

Extensii pentru birou
Extensiile pentru birou sunt utilizate pentru suplimentarea spaţiul de lucru al biro-
ului. Acestea se montează direct de cadrul biroului şi au trei tipuri de baze: doua 
picioare metalice, “slab-end” sau piciorul în formă de „C”.

Bancul de lucru
Bancurile de lucru sunt realizate din plăci aglomerate clasa E1 de 25 mm grosime, 
laminate pe ambele părţi, si concepute pentru a forma un birou de două persoane 
– ca modul principal – module auxiliare putând fi anexate la acesta. Atât modulul 
principal cât şi cele auxiliare sunt disponibile în două variante: cu sau fara opţiunea 
de a instala un panou central despărţitor. Datorită designului bancului de lucru, acce-
sorii detaşabile auxiliare sunt oferite pentru fixarea mai uşoară a cablurilor. 

Conference tables 
It is difficult to imagine a complete office furniture system without conference 
tables. The SQart system offers conference tables on wooden legs as a supple-
ment to executive furniture, or on metal legs that complement the regular office 
furniture. The conference tabletops are made of 25 mm veneered or double side 
laminated chipboardof (class e1).

Desk extensions
Desk extensions are used to expand the office workspace. They are fitted directly 
to the desk frame, and have three types of base: two metal legs, a slab-end and 
C-leg.

Workbench 
The workbench desks are made of 25 mm chipboard class e1, laminated on both 
sides, and are manufactured to form a two person desk as the main module and 
additional modules can be added. Both the main and the additional modules 
come in two models: with the option of fitting in a dividing central panel. Due 
to the design of workbench, additional cut outs are provided for easier cables 
management.
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Dulapuri
„SQart” include o gamă largă de tipuri de dulapuri precum şi dulapuri suspendate. În 
oferta veţi putea găsi dulapuri cu uşi glisante, cu usa tip tambur, uşă dublă cu bala-
male, uşă dublă din sticlă cu balamale, rafturi deschise, dulap tip garderobă şi dula-
puri cu sertare laterale. Dulapurile sunt realizate din plăci aglomerate tip E1, cu 18 mm 
grosime, laminate sau furniruite. Panoul din spate este fabricat din plăci aglomerate 
clasa E1, cu 12 mm grosime. Uşile din sticlă sunt realizate din sticlă satinată iar usa 
tip tambur din pcV. Dulapurile cu uşi prinse în balamale sunt echipate cu balamale 
cu asamblare rapidă, cu funcţie de reglare şi sistem sensibil de închidere. Sertarele 
metalice şi cadrele pentru dosare sunt complet extractabile (100%). Toate dulapurile 
pot avea două tipuri de baza: fie plintă metalică, fie patru picioare. 

Cabinets
SQart includes a wide range of various types of cabinets and upper-cabinets. In the 
portfolio you will find sliding door, tambours, hinged double door, hinged glass 
double door, open-shelving, wardrobe and lateral drawer cabinets. The cabinets 
are made of 18 mm veneered or double side laminated (class e1) chipboard. The 
back panel is made of 12 mm chipboard class e1. The glass door is made of satin 
glass and the tambour fronts of plastic. The hinged door cabinets are equipped with 
fast-assembly hinges with an easy adjustability function and soft closing system. 
The metal drawers and the frames for files are fully extendable. All cabinets have 
two types of base: either a metal plinth or feet.
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Mobilier auxiliar 
Caddy – unităţi mobile multifuncţionale realizate din plăci aglomerate clasa E1, cu 
25 mm grosime. Sistemul de deschidere a uşilor acestora este bazat pe un meca-
nism tip „push-to-open”(apasă pentru a deschide) şi sunt prevăzute cu încuietori 
centralizate. 

Mese mobile – proiectate atat pentru lucrul în picioare cat si în poziţia aşezat. 
Blaturile, pătrate sau rotunde, sunt realizate din plăci aglomerate clasa E1, cu 25 mm 
grosime. Mesele mobile sunt echipate cu blocaj pentru role. Reglajul pneumatic al 
înălţimii este opţional.

Auxiliary furniture
Caddy – multifunctional mobile units. The tops and shelves are made of 25 mm 
chipboard veneered or laminated on both sides. The carcase is 18 mm thick. Their 
door opening system is based on a push-to-open mechanism and they are fitted 
with independent one-point locks.

Mobile tables – designed for working in a sitting or standing position. The square 
or round tops are made of 25 mm chipboard class e1. The tables are equipped with 
brake castors. Pneumatic height adjustability is an option.
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cZ black
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Mostrele de culoare din imagine pot diferi de cele originale. 
Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica finisajul de 
culoare, designul si dimensiunile produselor prezentate in 
acest catalog.

Colour patterns illustrated here may differ from the originals. 
The producerreserves the right to change colours, design and 
dimensions of the products presented in the catalogue.
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