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Największym wyzwaniem w projektowaniu przestrzeni biurowej  
jest integracja różnych potrzeb, kompetencji, kultur oraz zachowań ludzi, 
którzy z niej korzystają. Wygoda, ergonomia, elastyczność oraz design  
to wspólne mianowniki w trakcie aranżacji powierzchni biurowej do pracy 
indywidualnej jak i zespołowej.  

Spontaniczne spotkania, burze mózgów, rozmowy rekrutacyjne,  
team up, rozmowy telefoniczne, videokonferencje, praca koncepcyjna,  
to codzienność w każdym biurze. Każdy z nas ma swój system pracy,  
do którgo potrzebuje odpowiednich narzędzi, w tym właściwego miejsca.

Biuro, 
w którym 
czujesz 
się doBrze.

Ważne miejsca w biurze,  
o których warto pamiętać:

praca indywidualna

praca indywidualna

spotkania

spotkania

praca kreatywna

praca kreatywna

relaksrelaks

praca zespołowa

praca zespołowa
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Skuteczny lider - czyli jak grać, by wygrać?

Idealne miejsce do pracy indywidualnej zapewnia:
• własną przestrzeń do planowania, zarządzania oraz rozmów 

• prywatność i ciszę

• łatwy dostęp do potrzebnych dokumentów i materiałów 

• wygodę i komfort m.in. możliwość ustawienia odpowiedniej wysokości blatu 

Proponowane rozwiązanie:
• pojedyncze biurka na pomocniku, 

• biurka z regulacją wysokości blatu, 

• ścianki i kabiny akustyczne,

• akcesoria zawieszkowe,

• wysoka jakość materiałów

• kolorowa tapicerka

     Samodzielna praca wymaga skupienia i ciszy,  
by to zapewnić można wykorzystać ścianki akustyczne  
lub rozwiązania typu Hush Phone lub Hush Meet.

regulowana 
wysokość blatu.

wysokiej jakości materiały,  
w tym nogi wykonane z litego drewna

poziomowanie nóg

miejsce do spotkań  
w ciszy i skupieniu

miejsce do swobodnych 
rozmów telefonicznych

szeroka gama  
kolorów i wykończeń 

Flexido

Kabina HusH Meet  
to idealne miejsce do spotkań z pracownikami, 
klientami i kontrahentami. Zamykane pomie-
szczenia dają poczucie prywatności i komfortu, 
dzięki czemu możesz swobodnie rozmawiać,  
bez obawy, że zakłócisz komuś spokój.  
Tym samym Hush Meet sprawdza się także  
wtedy, gdy to Ty potrzebujesz pracy  
w warunkach skupienia i ciszy.

hushmeet

Kabina HusH pHone  
to miejsce na swobodną  
rozmowę telefoniczną  
lub videokonferencję.

hushphone

praca indywidualna
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Razem można więcej 

Idealne miejsce do pracy zespołowej zapewnia:
• swobodny przepływ informacji 

• wydzielone miejsce do spotkań i rozmów 

• ciszę i możliwość pracy w skupieniu, odosobnieniu

Proponowane rozwiązanie:
• biurka typu bench

• biurka gwiazdy

• szafki lub kontenery do przechowywania, ustawione blisko biurek

• wydzielone miejsce do rozmowy telefonicznej i spotkań

• elementy żywej zieleni

Flexido
praca zespołowa

    Za sukcesem pracy zespołowej stoją przede wszystkim wzajemna motywacja pracowników  
oraz realizowanie przez nich wspólnego celu. Warto zatem zadbać o stworzenie  
przyjaznej przestrzeni dla osób pracujących w grupach.ścianka zapewniająca poczucie prywatności  

i umożliwiająca pracę w skupieniu

wygodne przechowywanie dokumentów  
czy też niezbędnych artykułów biurowych

praktyczne  
akcesoria zawieszkowe
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Co dwie głowy, to nie jedna

Idealne miejsce do pracy kreatywnej zapewnia: 
• swobodny przepływ informacji 

• wydzielone miejsce do spotkań i rozmów 

• szybki i łatwy dostęp do zasilania 

• wolność myśli

Proponowane rozwiązania:
• stoły projektowe

• różnorodne, czasami nietypowe kształty mebli np. biurka gwiazdy

• rozwiązania akustyczne w postaci ścianek 

• akcesoria do zarządzania okablowaniem oraz elektryfikacją

• szafki do przechowywania 

• wygodne pufy, fotele

szybki i łatwy dostęp  
do okablowania

połączenie  
litego drewna z metalem

kosz do zarządzania 
okablowaniem 

praca kreatywna

    Tworząc strefę do pracy kreatywnej, należy zadbać o to,  
by pracownicy mogli swobodnie się ze sobą komunikować  
i mieli narzędzia, które pozwolą im uwolnić pokłady kreatywności.



flexido 08/201810 11

Efektywne spotkania, nie tylko biznesowe.

Idealne miejsce do spotkań zapewnia:
• przyjazną atmosferę sprzyjającą dyskusji oraz rozwiązywaniu problemów 

• swobodną i nieskrępowaną komunikacją

• bezproblemowe i szybkie korzystanie z mediów

• wygodę i komfort

Proponowane rozwiązania:
• stół konferencyjny 

• akcesoria do porządkowania okablowania

• moduły elektryfikacji 

• wygodne siedzenia

spotkania

    W nowoczesnych biurach przestrzenie do spotkań  
to nie tylko typowe klasyczne sale konferencyjne,  
ale przede wszystkim miejsca o charakterze mniej formalnym, 
przeznaczone często dla kilku osób.

różne kolory wykończeń 

funkcjonalny stół do spotkań 

wygodna przestrzeń  
na większe spotkania
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Od czasu do czasu każdy potrzebuje 5. minut odpoczynku

relaks

Idealne miejsce do spotkań zapewnia:
• nieskrępowaną atmosferę i poczucie prywatności

• swobodę myślenia

• poczucie bezpieczeństwa 

• możliwość spotkania się z kolegami z pracy 

• możliwość przeczytania prasy

• wygodę i komfort

Proponowane rozwiązania:
• wygodny stół lub stolik, przy którym można usiąść, wypić kawę czy włączyć się do dyskusji

• wygodne fotele, pufy

• regał z prasą i książkami

• elementy małej architektury 

• ścianki o właściwościach akustycznych

    Dobrze zaprojektowane biuro  
to nie tylko pomieszczenia do pracy,  
ale także strefa relaksu.  
Istotą rzeczy jest, by otoczenie  
sprzyjało odpoczynkowi, by dawało  
poczucie swobody i komfortu.

wysokość stołu 
110 cm

wygodny stopień na nogi

poziomowanie nóg
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a
Nowoczesny stelaż w kształcie litery „A”, 
inspirowany skandynawskim wzornictwem.
Występuje w 3 konfguracjach:
• nogi drewniane regulowane skokowo,
• nogi drewniane nieregulowane,
• nogi metalowe.

o 

Inspirowany nowoczesną stylistyką 
wnętrz, bardzo dobrze wpisuje się 
w powierzchnie artystyczne, kreatywne,
w których dominuje zabawa 
kolorem oraz formą

u
Prosta i lekka konstrukcja nóg idealnie 
wpisuje się w nowoczesne i otwarte 
przestrzenie biurowe. Rozwiązanie dedykowane 
pracy indywidualnej oraz zespołowej.

t
Dzięki lekkiej formie bardzo estetycznie
wygląda w przestrzeni typu open space,
jak również w gabinetach i salach
konferencyjnych.

c
Stelaż C charakteryzuje lekką formą  
wykonana z okrągłego profilu.  
Idealnie pasuje do otwartych dużych
powierzchni jak również  
pomieszczeń gabinetowych.

d 

Stelaż o otwartej, uniwersalnej formie, 
wykonany z proflu kwadratowego. System 
bardzo dobrze wpisuje się zarówno w styl 
pracy indywidualnej jak i zespołowej.

rodzaje stelaży

więcej informacji 
o stelażu A  

na stronie 16

poziomowanie skokowa regulacja biurka  
w zakresie

650–860 mm (co 2 cm)

poziomowanie płynna regulacja biurka  
w zakresie

680 – 780 mm

poziomowanie płynna regulacja biurka  
w zakresie 

680 – 800 mm

poziomowanie poziomowanie poziomowanie
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nogi drewniane
regulowane skokowo

regulacja skokowa
w zakresie 

650–860 mm (co 2 cm)

połączenie  
metalu z drewnem

stal malowana 
proszkowo

elementy systemu elementy systemu elementy systemu

poziomowanie poziomowanie poziomowaniekolorystyka kolorystyka kolorystyka

nogi drewniane
nieregulowane

nogi metalowe
nieregulowane

stelaż a
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Funkcjonalność

ścianka tapicerowana
- mobilna lub przytwierdzona do biurka

ścianki

akcesoria  
zawieszane

zarządzanie  
okablowaniem

kontenery,  
szafki,  

orgatowery,  
pomocniki

elementy nablatowe

elementy podblatowe

ścianka płytowa
- mobilna lub przytwierdzona do biurka
- z listwą zawieszkową umożliwiającą zawieszenie monitora 

szafka

szafka nadstawna pomocnik

orgatower niski kontener środkowy orgatower wysoki

półka

blenda kosz (biurko podwójne)kosz (biurko pojedyncze)rynna sprężyna

moduł elektryfikacji

piórnik uchwyt  
na słuchawki

uchwyt  
na telefon

klapki scallop
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kolorystyka i materiały

 blaty / pomocnik / kontener / orgatower

nogi metalowe

nogi łączone, drewno + metal

nakładka tapicerowana

NEXT

ścianki płytowe

akcesoria zawieszkowe / uchwyty ścianek / łączniki ścianek

ścianki tapicerowane

MURA
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BIURO, 
W KTóRyM 
CZUJESZ 
SIę DOBRZE.
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biurko gwiazda biurko gwiazda
element łączony z 1 blatem element łączony z 1 blatemelement podstawowy element podstawowy

element podwójnyelement pojedyńczy

element łączony z 2 blatami element łączony z 2 blatamielement łączony z 3 blatami element łączony z 3 blatami

stół konferencyjny

biurko lewe biurko prawe

biurka do pomocnika

biurko pojedyncze regulowane

biurko pojedyncze wolnostojące biurka do pomocnika

biurko pojedyncze
element podstawowy moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

element podstawowy

stoły / biurka z jednym blatem
moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

element podstawowy

biurko podwójne
moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

element łączący biurka gwiazdy

biurko pojedyncze biurka modułowe pojedyncze
element podstawowy moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

stół stoły wysokie
moduł początkowyelement podstawowy moduł środkowy

biurko pojedyncze ze ścianką biurka modułowe proste ze ścianką
moduł początkowyelement podstawowy moduł środkowy moduł końcowy

moduł końcowy

biurka modułowe podwójne
element podstawowy

biurko podwójne
moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

biurko pojedyncze
element podstawowy

biurko pojedyncze

element podstawowy

biurko lewe biurko praweelement podstawowy

biurko podwójne

biurka do pomocnika

moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

element podstawowy

stoły / biurka z jednym blatem
moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

biurko lewe biurko prawe

biurko pojedyncze wolnostojące biurko do pomocnika stół konferencyjny

element podstawowy

biurko podwójne
moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

element podstawowy

stoły / biurka z jednym blatem
moduł początkowy moduł środkowy moduł końcowy

biurko gwiazda
element łączony z 1 blatemelement podstawowy element łączony z 2 blatami element łączony z 3 blatami

biurko gwiazda
element łączony z 1 blatemelement podstawowy element łączony z 2 blatami element łączony z 3 blatami

biurko lewe
biurko prawe

biurka do pomocnika
biurko lewe biurko prawe

emementy systemu

element podwójnyelement pojedyńczy

element łączący biurka gwiazdy
element podwójnyelement pojedyńczy

element łączący biurka gwiazdy
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów 
użytkowych produktów. Kolory przedstawione w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów.

orgatowery, kontenery, szafki, pomocniki

akcesoria do ścianek

ścianki

piórnik półka uchwyt na telefon uchwyt na słuchawki

łącznik ścianek „i” łącznik ścianek „l” łącznik ścianek „t” łącznik ścianek „x”

ścianka boczna ścianka działowa 
mobilna

ścianka mobilna na 
kontener 

ścianka do biurka 
podwójnego 

ścianka do biurka 
pojedynczego

ścianka do biurka 
pojedynczego

ścianki do biurka pojedynczego 
z listą zawieszkową

ścianka do biurka 
podwójnego

ścianki do biurka podwójnego
z listą zawieszkową

ścianka boczna ścianka działowa 
mobilna

ścianka poprzeczna mobilna  
na kontener /orgatower

orgatower wysoki prawy

orgatower niski prawy

kontener kończący

szafka lewa szafka prawa szafka 
współdzielona

szafka otwarta szafka z drzwiami 
przesuwnymi

szafka współdzielona

kontener środkowy 
z przepustem

kontener kończący 
współdzielony

kontener środkowy 
współdzielony z przepustem

orgatower niski lewy

orgatower wysoki środkowy 
prawy z przepustem

orgatower wysoki środkowy 
lewy z przepustem

orgatower wysoki lewy orgatower wysoki środkowy 
współdzielony

orgatower wysokiścianki tapicerowane

ścianki płytowe

łączniki ścianek tapicerowanych

łączniki ścianek płytowych

akcesoria

orgatower niski

kontenery

szafki szafki nadstawne 

pomocnik
pomocnik lewy pomocnik prawy

emementy systemu
Flexido

orgatower niski środkowy 
prawy z przepustem

orgatower niski środkowy 
lewy z przepustem



mikomax smart oFFice to ekspert  
w tworzeniu nowoczesnycH Biur,  
łĄczĄcy FacHowĄ wiedzę o produkcji meBli  
z autorskĄ koncepcjĄ jej zastosowania  
we współczesnym miejscu pracy. 
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Dowiedz się więcej 
www.mikomax.pl


