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Poznajmy się!



Maciej Mikołajczyk
Prokurent, Członek Zarządu

Janusz Mikołajczyk
Prezes Zarządu

Anna Mikołajczyk
Wice Prezes Zarządu

„Firma to nasza pasja. 
Cieszymy się, że podzielają ją ludzie, 
z którymi współpracujemy...”

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu / 
Członek Zarządu

Zuzanna Mikołajczyk



Tworzymy Smart Office



www.mikomaxsmartoffice.pl

Mikomax Smart Office to ekspert 
w tworzeniu nowoczesnych 
biur łączący fachową wiedzę 
o produkcji mebli z autorską 
koncepcją jej zastosowania 
we współczesnym miejscu pracy. 



lat doświadczenia na rynku

partnerów w Polsce i za granicą

pracowników w Centrali i w salonach

m²   powierzchni produkcyjnej

prestiżowych nagród

ISO 9001 ISO 14001 ERP IFS

25
53 

250 
14,500 

20 

Made in Poland
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Jesteśmy częścią 
międzynarodowych 
organizacji

Weryfikacja 
skuteczności

Ustalanie 
standardów 
sektorowych



Miejsca, gdzie 
realizujemy 
projekty



Pełna kontrola nad projektem

Projekt Produkcja Transport Usługi

Okleina MFC
Lakier 

wysokiego 
połysku

Metal Tkanina



1

Podgrzanie wewnętrznej 
powierzchni obrzeża.

2

Uplastycznienie  
warstwy funkcjonalnej.

3

Trwałe połącznie obrzeża 
z materiałem płyty w wyniku docisku.

Technologia bezspoinowa 
krok po kroku...



Technologia laserowa

•  Brak widocznej spoiny kleinowej
•  Homogeniczne i estetyczne  
   wykończenie płyty 
•  Ułatwienie w zachowaniu higieny 
   miejsca pracy
•  Brak śladów i smug po kleju
•  Większa wytrzymałość na wilgoć, 
   ciepło i uszkodzenia mechaniczne 
   w miejscu łączenia obrzeża z blatem

Nowe standardy 
jakości i designu

laser 
technology



Elegancka

Wykończenie bezspoinowe tworzy z blatu
monolityczną bryłę. Materiał daje wrażenie 
jakby został wykonany z jednego odlewu. 
W szczególności efekt widoczny jest przy 

jasnych kolorach eliminując ciemną spoinę 
pomiędzy płytką a orzeżem.

Higieniczna

Wykończenie bezspoinowe daje 
najwyższą odporność i najwyższe 

możliwości utrzymania w czystości. 
Dzięki temu pozytywnie wpływa na 
samopoczucie pracowników dając 
czyste i zdrowe środowisko pracy.

Odporna

Wykończenie bezspoinowe 
jest najbardziej wytrzymałym rozwiązaniem 

szczególnie w porównaniu do obecnie 
stosowanej technologii keinowej.
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Tworzymy biura dopasowane:  
do potrzeb, specyfiki, charakteru 
pracy i kultury organizacyjnej 
naszych klientów.

Nasza autorska koncepcja
Mikomax Smart Office pozwala
nam lepiej rozumieć cel klienta
i skuteczniej go realizować.
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Dopasujemy biuro 
do Twojego biznesu,
a nie Twój biznes do biura!



Mikomax Smart Office – jak pracujemy?

Śledzimy i analizujemy światowe trendy 
w środowisku pracy oraz najlepsze światowe 
praktyki w zakresie organizacji biur.

Pracujemy zespołowo 
metodami współtworzenia.

Współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi 
(eksperci HR, projektanci, psychologowie, 
socjologowie, doradcy ds. optymalizacji). 



Ergonomia, obszar HR i IT

Doświadczenie w produkcji 
rozwiązań biurowych

Zarządzanie projektami

Cele i wymagania

Doświadczenie w projektowaniu 
przestrzeni biurowych

Usługi wspierające



Specialist Facility ManagerCEO Leader

Brak miejsc 
do pracy 

w skupieniu

Ograniczone 
możliwości 
rozbudowy 

biura o nowe 
stanowiska

Zbyt kosztowna 
lub długotrwała 

rearanżacja 
miejsca pracy

Brak miejsc na 
spontaniczne, 
małe spotkania



Jaki jest Twój cel? Kim jesteś? Jak pracujesz?

zorganizować biuro / przestrzeń

zreorganizować biuro / przestrzeń

przenieść dział

mała firma (np. 1-30 pracowników)

średnia firma (30-200 pracowników)

duże przedsiębiorstwo

(ponad 200 pracowników)

firma usługowa

firma produkcyjna

instytucja lub organizacja

pracownicy działają w zespołach 

każdy pracownik pracuje osobno i jest  

skupiony na własnym zadaniu

pracownicy pracują osobno, ale muszą 

się dobrze komunikować w trakcie pracy

większość przestrzeni zajmują 

nasi klienci



firma: 
Branża 
finansowa
miasto: 
Łódź / Polska



firma: 
AstraZenca
miasto: 
Warszawa / 
Polska



firma: 
AstraZenca
miasto: 
Warszawa / 
Polska



firma: 
AstraZeneca
miasto: 
Warszawa /
Polska



firma: 
Philips 
Lighting
miasto:
Łódź /
Polska



firma: 
Philips 
Lighting
miasto:
Łódź /
Polska



firma: 
Ericpol
miasto: 
Łódź / Polska



firma:
ISG plc
miasto:
Ipswich /
Anglia



firma: 
CUBRIC
miasto: 
Londyn /
Wielka 
Brytania



firma:
HireRight
miasto:
Katowice /
Polska



firma:
HireRight
miasto:
Katowice /
Polska



firma: 
HireRight
miasto: 
Katowice /
Polska



firma: 
Tekniska 
Polska
miasto: 
Gliwce /
Polska



firma: 
Tekniska 
Polska
miasto: 
Gliwce /
Polska



firma: 
Sąd 
Okręgowy
miasto:
Poznań /
Polska



firma: 
CUBRIC
miasto: 
Londyn /
Wielka 
Brytania



firma:
Monacor
miasto:
Wrocław /
Polska



firma: 
Emirates 
miasto: 
Londyn /
Wielka 
Brytania



firma: 
Marks and 
Spencer
miasto: 
Londyn / 
Wielka 
Brytania



firma: 
Orange Town
miasto: 
Warszawa /
Polska



firma: 
Beckman Coultier
miasto: 
Paryż / Francja



firma: 
EMAP
miasto: 
Londyn / 
Wielka 
Brytania



branża
finansowa

Warsaw
Spire



Wspieramy 
ich zmiany

Jak możemy 
wspierać Twoja zmianę?



Chcesz 
dowiedzieć 
się więcej?

www.mikomaxsmartoffice.pl


