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MULTICOM
Razem tworzymy wartość. Podczas spotkań rodzą się nowe pomysły 
i  powstaje coś wyjątkowego. Multicom to seria stołów, które poprzez 
inteligentne rozwiązania wspomagają kreatywność i  komunikację. Nazwa 
Multicom pochodzi od „multi”, co znaczy „wiele” oraz „com” z  łacińskiego 
słowa „communis” – dzielenie się. Dzielenie się przemyśleniami i pomysłami. 
Wartościowa wymiana myśli pomiędzy członkami grupy. 
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STOŁY NA KAŻDE SPOTKANIE
Seria Multicom spełnia wszelkie wymagania, jakie przychodzą nam do 
głowy w odniesieniu do sal spotkań. Ta wysokiej jakości uniwersalna linia 
doskonale sprawdzi się podczas konferencji wideo i online, sesji szkole-
niowych oraz prezentacji zarówno w większych, jak i mniejszych grupach. 
Seria Multicom oferuje bogaty wybór modeli: od stołów konferencyjnych, 
poprzez wolnostojące, aż po indywidualne stanowiska pracy. Modułowa 
konstrukcja umożliwia każdą konfigurację – od „okrągłego stołu” po tra-
dycyjny układ w  postaci jednego długiego blatu. Seria ta jest również 
przystosowana do nowoczesnych technologii. Posiada zintegrowane roz-
wiązania multimedialne: gniazda sieciowe i  elektryczne oraz system 
oświetlenia LED jako dodatkową opcję. W projekcie postawiono na pro-
stotę wzornictwa przy jednoczesnym podkreśleniu wyrazistości detali. 
Stoły Multicom są niezwykle łatwe w montażu i można je składać ręcznie 
bez użycia narzędzi. 
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WSPÓLNE TWORZENIE WARTOŚCI
Spotkania odgrywają coraz ważniejszą rolę. Znaczna część pracy odbywa się 
w grupie – spotykamy się i wspólnie opracowujemy wartościowe rozwiązania. 
W  zależności od sytuacji potrzeby zmieniają się, zatem wnętrza również 
muszą dopasowywać się do różnych okoliczności, grup i osób. Stoły Multicom 
są uniwersalne i sprawdzają się w różnych kontekstach – od spontanicznych 
spotkań w biegu czy przy kubku kawy, po bardziej oficjalne mitingi firmowe 
oraz regularne zebrania działu lub reprezentacyjne narady i wizyty klientów. 
Nasza oferta zawiera wiele foteli obrotowych i konferencyjnych, które pasują 
do stołów Multicom.
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WSPÓLNE TWORZENIE WARTOŚCI 
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INTERESUJĄCY DESIGN
Seria Multicom jest ciekawa wzorniczo; łączy atrakcyjne kształty ze staran-
nym doborem materiałów. Eleganckie panele frontowe z matowego szkła 
zapewniają swobodę aranżacji. Możliwe jest umieszczenie na nich logo firmy, 
grafiki lub innego znaku. Dostępne jest wyposażenie w  postaci listew 
z  oświetleniem LED, które stworzą klimat pomieszczenia lub zapewnią 
dodatkową iluminację. Innowacyjne rozwiązania technologiczne do obsługi 
multimediów są zintegrowane ze stołami w funkcjonalny sposób.
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
Multicom to przyjazny dla użytkownika, wszechstronny i elastyczny system 
konferencyjny. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom, takim jak gniazda sie-
ciowe i elektryczne, linia Multicom została dostosowana do wymogów nowo-
czesnej technologii. Urządzenia przenośne można z  łatwością podłączyć, 
naładować baterie, przeprowadzić prezentację. Istnieje również opcja wypo-
sażenia stołu w oświetlenie LED, które stworzy przyjemny nastrój w pomiesz-
czeniu. Ponadto część powierzchni stołów wykonana z matowego szkła akry-
lowego może służyć do umieszczania na niej niezbędnych utensyliów np. 
szklanek czy butelek.



Multicom  9



10  Multicom

PROWADNICA NA OKABLOWANIE 
Zapewnia dostęp z obu stron. Akcesorium, które 
pasuje zarówno do stołów konferencyjnych, jak 
i systemowych.

NOGI – STÓŁ SYSTEMOWY
Nogi o przekroju okrągłym – wykończenie o spo-
kojnym wyrazie. Dostępne w wersji lakierowanej 
i chromowanej. Stała wysokość 725 mm.

NOGI Z UCHWYTAMI NA NAPOJE –  
STÓŁ SYSTEMOWY
Powierzchnia z  matowego szkła akrylowego 
umożliwia umieszczenie szklanek lub butelek. 
Służą jako łącznik. Dostępne w wersji lakierowa-
nej i chromowanej. Stała wysokość 725 mm.

ELASTYCZNY WĄŻ NA OKABLOWANIE
Akcesorium, które pasuje zarówno do stołów 
konferencyjnych, jak i systemowych.

NOGI – STÓŁ SYSTEMOWY
Nogi o  przekroju kwadratowym – wyraziste 
wykończenie. Dostępne w  wersji lakierowanej 
i chromowanej. Stała wysokość 725 mm.

MAGNETYCZNY TUNEL NA OKABLOWANIE
Akcesorium, które pasuje zarówno do stołów 
konferencyjnych, jak i systemowych.

NOGI Z PORTAMI NA OKABLOWANIE –  
STÓŁ SYSTEMOWY
Nogi z górną częścią z matowego szkła akrylo-
wego. Służą jako łącznik. Porty na okablowanie 
umożliwiają inteligentne podłączenie zasilania, 
sieci i  urządzeń multimedialnych. Dostępne 
w  wersji lakierowanej i  chromowanej. Stała 
wysokość 725 mm.

FUNKCJE I OPCJE
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CHROMOWANA PODSTAWA –  
STÓŁ KONFERENCYJNY
Chromowana podstawa na okrągłej bazie. Stała 
wysokość 725 mm. Baza: Ø 550 mm, 675 mm lub 
850 mm.

CHROMOWANA PODSTAWA –  
STÓŁ KONFERENCYJNY
Chromowana kwadratowa podstawa na kwadra-
towej bazie. Stała wysokość 725  mm. Baza 
550 x 550 mm, 650 x 650 mm.

LAKIEROWANA PODSTAWA –  
STÓŁ KONFERENCYJNY
Lakierowana podstawa na okrągłej bazie. Stała 
wysokość 725 mm. Baza: Ø 550 mm, 675 mm lub 
850 mm.

LAKIEROWANA PODSTAWA –  
STÓŁ KONFERENCYJNY
Lakierowana podstawa na kwadratowej bazie. 
Stała wysokość 725 mm. Baza 550  x  550 mm, 
650 x 650 mm.

NOGI – STÓŁ KONFERENCYJNY
Nogi o przekroju okrągłym – wykończenie o spo-
kojnym wyrazie. Stała wysokość 725 mm.

NOGI – STÓŁ KONFERENCYJNY
Nogi o  przekroju kwadratowym – wyraziste 
wykończenie. Stała wysokość 725 mm.

PANEL FRONTOWY Z MATOWEGO SZKŁA
Eleganckie panele frontowe z matowego szkła 
zapewniają swobodę aranżacji. Akcesorium, 
które pasuje zarówno do stołów konferencyj-
nych, jak i systemowych.



12  Multicom

RÓŻNE WARIANTY
Multicom oferuje duży wybór blatów, materiałów i ram, dzięki czemu odnale-
zienie rozwiązania, które najlepiej pasuje do konkretnego otoczenia jest 
łatwiejsze. Dostępne są blaty z powierzchnią wykonaną z naturalnego forniru 
bukowego, dębowego i brzozowego oraz z laminatu w kolorach białym, jasno-
szarym, bukowym, dębowym i  brzozowym. Ponadto dostępne są różne 
warianty ram i nóg. Podstawy i nogi są dostępne w wersjach: białej, srebrnej, 
chromowanej, grafitowej oraz czarnej. Jeśli zależy nam na mobilności stołu, 
dostępne są również kółka. Możliwe jest także zamontowanie paneli bocz-
nych do zamaskowania nóg. 
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MATERIAŁ
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LAMINAT METALFORNIR



STÓŁ DO SPOTKAŃ NA STOJĄCO 
Stół do spotkań na stojąco w wykończeniu z białego 
lub czarnego laminatu.

KWADRATOWY STÓŁ KONFERENCYJNY
Stała wysokość 725 mm.
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OKRĄGŁY STÓŁ KONFERENCYJNY
Regulacja wysokości za pomocą podnośnika 
gazowego w zakresie
720 – 1160 mm.

KWADRATOWY STÓŁ KONFERENCYJNY
Regulacja wysokości za pomocą podnośnika 
gazowego w zakresie
720 – 1160 mm.

STÓŁ KONFERENCYJNY NA 
KÓŁKACH
Regulacja wysokości za pomocą 
podnośnika gazowego w zakresie
720 – 1160 mm.

JAKIE SPOTKANIA LUBISZ?
Stół Multicom do spotkań na stojąco można wykorzystywać w wielu miej-
scach i na różne sposoby. To naturalny punkt zarówno spontanicznych, jak 
i zaplanowanych spotkań. Seria Multicom wpisuje się w koncepcję Next Office 
– Activity Based Working, ponieważ może być wykorzystywana przez wiele 
osób w różnych sytuacjach, zarówno do zadań wykonywanych w grupie jak 
i przy pracy samodzielnej. Nasze stoły o dużym zakresie regulacji wysokości 
służą zarówno podczas zwykłych, jak i stojących spotkań, a także do zmiany 
pozycji w trakcie długiego zebrania. Co z ergonomicznego punktu widzenia 
zapobiega zbyt długiemu przebywaniu w jednej pozycji. Ponadto pozwala na 
swobodę organizacji spotkań o różnym charakterze: dynamicznych, towarzy-
skich i twórczych. 
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MULTICOM – STÓŁ

BLAT 23 mm, płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (buk, brzoza, dąb) lub laminowana (buk, brzoza, dąb, biała, jasnoszara). RAMA Stalowa, lakierowana 

proszkowo, chromowana, odporna na uderzenia i zużycie, podstawa w kształcie litery T, podstawa pilarowa, rama z możliwością regulacji wysokości za pomocą 

podnośnika gazowego, 720 – 1160 mm. WYSOKOŚĆ STOŁU Stół konferencyjny 725 mm (720 – 1160 mm z  podnośnikiem gazowym), stół systemowy 715 mm. 

OPCJE Panele, okablowanie, wózki do przechowywania i transportowania blatów i nóg. SKALA 1:100. JEDNOSTKA mm.
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STÓŁ KONFERENCYJNY (STAŁA WYSOKOŚĆ 725 MM)

SYSTEM BLATÓW

STÓŁ DO SPOTKAŃ NA STOJĄCO

O łukowato wygiętych 
krawędziach, element 
końcowy

Element środkowy
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