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Wiele lat doświadczeń w projektowaniu 
i produkcji mebli biurowych poparte wiedzą 
i zaangażowaniem pracowników postawiło 
nas w czołówce producentów mebli biurowych. 
Stosowane przez nas zaawansowane technologie 
pozwalają realizować najbardziej ambitne 
projekty. nasz rozwój zawdzięczamy przede 
wszystkim naszym klientom. Ich zaufanie 
mobilizuje nas do dalszej pracy nad tworzeniem 
ergonomicznych i przyjaznych dla użytkowników 
stanowisk pracy. 

XEON
projekt: Piotr Kuchciński
Kolekcja XEOn zaprojektowana została z myślą o wymagającym użytkowniku, ceniącym oryginalny design i wysoką jakość mebli. Cechą charakterystyczną kolekcji 
jest komplementarność jej elementów w zakresie wyposażenia wnętrz. użytkownik może skorzystać z szerokiej oferty biurek, stołów, szaf i komód oraz uzupełnić 
je oryginalnymi akcesoriami, lampami i kanapami. Kształt stelaży biurek i stołów oraz ciekawe rozwiązania szaf należących do zestawu, a także połączenie 
szkła, naturalnej okleiny oraz stali, stanowią o szlachetności i oryginalności całej kolekcji. nagrody: Produkt Roku 2004 (meble Plus),Godło PRODECO 2005
(Elle Decoration)

iN
projekt: Piotr Kuchciński
Koncepcja zestawu gabinetowego In już na etapie projektowania miała na celu ukazanie piękna ukrytego 
w prostych, geometrycznych formach. Duża liczba elementów umożliwia łatwe aranżowanie wnętrz 
gabinetowych i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb użytkowników. nowoczesne, minimalistyczne 
wzornictwo zestawu podkreśla jego unikatowy charakter, a zastosowanie naturalnej okleiny oraz 
anodowanego aluminium pozwoliło na uzyskanie niezwykłego połączenia materiałów, tworzących spójną 
i harmonijną linię. nagrody: Złoty medal międzynarodowych Targów Poznańskich BIuRO 2003

MiXT
projekt: Piotr Kuchciński
Kolekcja nowoczesnych mebli, która przy swej powściągliwej formie, dzięki ogromnemu wyborowi materiałów 
wykończenia i wielkości modułów daje nabywcy niezwykłą swobodę w kreowaniu własnej, wymarzonej 
przestrzeni. Pozwala to przy użyciu tych samych mebli, posługując się różnymi opcjami projektować skrajnie 
różne od siebie aranżacje. Klient sam precyzyjnie może decydować o funkcji projektowanego wnętrza, jego 
charakterze, stylu, nastroju, szlachetności. Wszystkie kolory wszystkich materiałów zostały wybrane tak, by 
wzajemnie do siebie pasowały. Daje to możliwość nieograniczonego eksperymentowania w komponowaniu. 
mIXT jest zaproszeniem do wspólnego projektowania miejsca. nagrody: DOBRy WZÓR 2005 (Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie)

hORizON
projekt Piotr Kuchciński
System lad recepcyjnych hORIZOn to połączenie funkcjonalności i nowoczesnego wzornictwa. 
Charakterystyczną cechą systemu jest możliwość samodzielnego skomponowania lady recepcyjnej z różnych 
elementów i dopasowanie jej wyglądu oraz funkcji do indywidualnych wymagań. Różnorodność najwyższej 
jakości materiałów i opcji łączenia poszczególnych elementów, a także zastosowanie oświetlenia frontu 
lady, nadaje wnętrzom prestiżowy charakter. nagrody: Produkt Roku 2006 (meble Plus)
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