
meble biurowe, konferencyjne10

186
186

USM HALLER
USM Haller to modułowy system meblowy. Można go porównać do liter alfabetu, z których można ułożyć każde słowo. Podstawą tego 
systemu jest metalowa, chromowana kulka i rurka. Konstrukcję uzupełniają metalowe lub szklane panele. Takie rozwiązanie sprawia, 
że możliwe jest przebudowywanie i rozbudowywanie wcześniej stworzonej kompozycji według własnych potrzeb. 
Meble USM Haller dzięki swojej funkcjonalności idealnie adaptują się do wnętrz prywatnych, biur oraz przestrzeni publicznych. Walory 
estetyczne tych mebli idą w parze z wysokimi walorami użytkowymi. Prostota konstrukcji, mnogość systemów przechowywania 
znakomicie łączy się z subtelną elegancją. System USM Haller najlepiej charakteryzują dwa słowa: indywidualność i uniwersalność. 
Szeroki wachlarz możliwych konfiguracji USM Hallera sprawia, iż wnętrze zyskuje niepowtarzalny design. O uniwersalności świadczy 
najlepiej możliwość dopasowania do nich prostych w formie, jak również ekstrawaganckich mebli. Przykładem może być stół projektu 
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Polsko-Szwajcarska firma Allmendinger istnieje w Polsce 
od 1990 roku a na świecie już od ponad 100 lat. 
dostarczamy naszym klientom rozwiązania proste, 
ponadczasowe, ale dostosowane do indywidualnych 
potrzeb. Wybiegamy w przyszłość — nie kierując się 
tylko modą. Tworzymy wnętrza, które pozostaną. 
Naszymi partnerami są m.in. USM Haller, Kartell, Vitra, 
Andreu World, KuschCo, Bd Barcelona, Fritz Hansen, 
giroflex, Softline, dema, Wilkhahn.

Request detailed information or visit our sales partner.  
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Elegance is expressed in the purest forms.
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