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Projektowaniu systemu biurowego CS5040 towarzyszyło 
hasło przewodnie Compact Design & Smart Solutions, 
którego akronim przerodził się w nazwę dla linii. Sednem 
produktu jest kombinacja ponadczasowych wartości: 
uniwersalnego, lekkiego wzornictwa z uwzględnieniem 
dobrych pomysłów o praktycznym zastosowaniu. 
Całości dopełnia minimalizm techniczny, który udało się 
osiągnąć poprzez zastosowanie uchwytu bazowego. Jego 
unikalny sposób łączenia z pozostałymi uchwytami został 
zgłoszony do patentu.

The CS5040 office system was designed around the central 
theme of Compact Design & Smart Solutions, which was 
then abbreviated into the name of the line. The core of the 
product is a combination of timeless values: universal and 
light design incorporating good ideas that can be applied 
in practice. The whole is complemented by technical 
minimalism, which was achieved through the use of a base 
bracket – a patent application for its unique design has 
been registered. 

Uniwersalna prostota pełna 
pomysłowych funkcjonalności

Universal simplicity full  
of clever functionalities



Finishes | Wykończenia
CC Black/CC Black, Black RAL 9005, RDXF7508

The secret of good office design is about discovering 
the needs of employees. Comfort of use is one of the 
unchanging expectations regarding office furniture. 
Knowing that its compact and modern look is equally 
important, we have created a product that perfectly fits into 
virtually every office atmosphere or work style, whether 
it’s a small start-up team or a large department of a well-
developed organization. This is because desks, workbenches 
and tables from the CS5040 line support communication, 
creative team work and individual employee activities 
discreetly, yet effectively. 

Dobra aranżacja biura to efekt poznania potrzeb jego 
pracowników. Jednym z niezmiennych oczekiwań względem 
mebli biurowych jest wygoda ich użytkowania. Wiedząc, 
że równie istotny jest ich kompaktowy i nowoczesny 
wygląd, otrzymaliśmy produkt, który doskonale wpisuje 
się w praktycznie każdy klimat biurowy i styl pracy, bez 
względu na to, czy jest to mały zespół start-upowy, czy 
duży dział rozwiniętej organizacji. To dlatego, że biurka, 
stanowiska workbench oraz stoły z linii CS5040 dyskretnie, 
ale skutecznie wspierają komunikację, kreatywną pracę 
zespołową oraz działania indywidualne pracowników.

Design and functionalities 
for every interior

Design i funkcjonalności 
dla każdego wnętrza
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Możliwość wyboru kształtu podstawy, kolorystyki 
elementów i rozwiązań funkcjonalnych daje szerokie pole 
manewru, a jednocześnie zapewnia spójność aranżacji 
i estetykę. System meblowy CS5040 tworzy komfortową 
strefę pracy, w której panują warunki sprzyjające efektywnej 
komunikacji, realizacji zadań i dobrej atmosferze, która jest 
nieodłącznym elementem biurowego well-being.

With a number of optional shapes of the base, colours of 
the components and functional solutions you get ample 
room for manoeuvre, while at the same time the consistency 
of design and an aesthetic look are ensured. The CS5040 
furniture system creates a comfortable work zone ensuring 
conditions for effective communication, performance of 
tasks and a good atmosphere – an inseparable element of 
well-being in the office. 

Finishes | Wykończenia
BI White/BI White, White RAL 9016, CSE20
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Finishes | Wykończenia
CC Black/CC Black, Black RAL 9005, RDXF7508

Modern or cosy? 
Simplicity  
is a universal 
answer
NOWOCZEŚNIE CZY PRZYTULNIE? 
PROSTOTA JEST UNIWERSALNĄ ODPOWIEDZIĄ
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Minimalizm formy oraz brak zbędnych elementów 
konstrukcyjnych. Tylko to, co gwarantuje wygodę 
użytkowania i wizualną lekkość. Uniwersalność systemu 
meblowego CS5040 otwiera drogę do aranżacji wielu typów 
wnętrz, naturalnie wpisując się w klimat nowoczesnych biur, 
designerskich pracowni jak i przytulnych home office.

Kluczowe punkty designu systemu to dwa kształty 
podstawy, tj. klasyczne 4 nogi oraz ciekawa wizualnie noga 
A, opcjonalny dystans między blatem a ramą nadający 
wizualnej lekkości, a w końcu szeroka baza kolorystyczna 
melamin dla blatów i obrzeży.

Kreowanie przestrzeni pracy zespołowej i indywidualnej 
z użyciem biurek wolnostojących oraz stanowisk workbench 
CS5040 jest wyjątkowo łatwe i przyjemne. Dowolność 
konfiguracji w obrębie linii jest niezawodną i optymalną 
kosztowo odpowiedzią na aktualne trendy i wymagania 
stawiane nowoczesnym biurom, które mają być dla 
pracowników miejscem przyjaznym i motywującym. 

Less means better Mniej znaczy lepiej 

Minimalistic form and no superfluous elements, only the 
ones that guarantee comfort of use and visual lightness. 
The universal character of the CS5040 furniture system 
opens the way to arranging interiors of many various types, 
as it naturally fits into the atmosphere of modern offices, 
designer studios as well as cosy home offices.

The key points of the system’s design are two types of the 
base, ie. classic 4 legs and a visually interesting A-leg, an 
optional distance between table top and the base which 
gives the piece visual lightness, and finally a wide range of 
melamine colours for table tops and edges.

Creating a space for team and individual work with CS5040 
free-standing desks and workbenches is an extremely easy 
and pleasant task due to freedom of configuration within the 
line. A response to the current trends and needs of modern 
offices, which are expected to be friendly and motivating 
places for employees.
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Finishes | Wykończenia
BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ30 9



Finishes | Wykończenia
BI White/CC Black, Black RAL 9005

Stonowany, kontrastowy, monochromatyczny, wielobarwny. 
Koncept kolorystyczny biura i mebli, które się w nim 
znajdują, współtworzy ogólną atmosferę i nawiązuje do 
specyfiki branży. Możliwość łączenia dwóch różnych kolorów 
melaminy blatu i obrzeża daje niezliczoną ilość kombinacji 
i otwiera drogę do ciekawych kompozycji, którymi można 
ciekawie wizualnie dzielić biuro na strefy.

Colour concept Kolorystyka

Subdued, contrasting, monochrome or multicoloured. 
The colour concept of the office and furniture contributes 
to the overall atmosphere and makes a reference to the 
specificity of an industry. Create an interesting effect mixing 
the colour of the table top with different one for the edge. 
The matrix offers countless combination possibilities to be 
used to visually divide an office into zones.
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Finishes | Wykończenia
BI White/BI White, White RAL 9016, CSE2012



Bryły biurek i stanowisk workbench CS5040 są nie tylko 
świetnie przemyślane i wykonane z najwyższą dbałością 
o estetykę. Wzbogacono je o akcent, który nadaje im 
szczególnej lekkości. To dystans, który zamontowany do 
ramy, tworzy przyjemny dla oka efekt unoszącego się blatu. 
Utworzony prześwit ma szerokość 8 mm.

Lightness of distance Lekkość dystansu

The form of CS5040 desks and workbenches is not only well 
thought out and made with utmost care for excellent design. 
It has also been enriched with an accent that gives them 
unique lightness. This creates a particularly pleasant effect 
of a floating table top with only 8 mm distance width.
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Comfortable 
functionalities 
in a minimalistic form
WYGODNE FUNKCJONALNOŚCI 
W MINIMALISTYCZNYM WYDANIU 

Finishes | Wykończenia
BI White/CC Black, White RAL 9016, CUZ3B14
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Finishes | Wykończenia
BI White/BI White, White RAL 9016, CSE20

Obszar roboczy biurka to intensywnie wykorzystywana 
przez pracownika przestrzeń. Zwiększeniu jej powierzchni 
funkcjonalnej, a także zapewnieniu prywatności, służą 
panele górne. Występują one w wersji tapicerowanej oraz 
filcowej, a ich szerokość może być zbieżna z szerokością 
biurka lub krótsza, dzięki czemu pomiędzy stanowiskami 
pracy można utworzyć wolne przestrzenie. 

Biurka stojące frontem do otwartych przestrzeni warto 
wyposażyć w panel dolny zapewniający użytkownikowi 
prywatność. Panel ten wykonany jest z płyty 
melaminowanej. Dzięki zastosowaniu uchwytu bazowego 
montaż paneli górnych i dolnych jest bardzo łatwy i szybki, 
a ich pozycję można regulować w dwóch płaszczyznach.

Mark your space Zaznacz swoją przestrzeń

The working area shall be comfortable and functional. 
To make it work, desks can be equipped with upper panels 
which additionally ensure privacy. They come finished with 
upholstery or felt, desk width or shorter in case more space 
between face to face desk is necessary.

Desks can be also equipped with a modesty panel to provide 
privacy for the user. The panel is made of melamine faced 
chipboard. Thanks to basic bracket, the upper and modesty 
panels can be assembled very easily and fast, and their 
position can be adjusted in two planes.
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Finishes | Wykończenia
BI White/CC Black, Black RAL 9005, FC01
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Finishes | Wykończenia
BI White/CC Black, White RAL 9016, CUZ3B

A space in which dozens of processes and tasks are 
performed on a daily basis must be flexible and ergonomic. 
Workbenches fitted with upper panels of various widths 
provide the necessary privacy, without blocking the 
possibility of free communication.

They have been designed to optimize the utilization of office 
space: an upper panel, when installed, does not increase the 
depth of the entire workstation. The fixed dimensions also 
mean freedom of rearrangement, and the ability to add new 
workstations or additional modules. 

Przestrzeń, w której codziennie realizowanych jest dziesiątki 
procesów i zadań, musi być elastyczna i zapewniać 
ergonomię. Stanowiska workbench, wyposażone w panele 
górne o zróżnicowanej szerokości, zapewniają niezbędną 
prywatność, nie blokując możliwości swobodnej komunikacji. 

Zaprojektowano je z myślą o optymalnym wykorzystaniu 
przestrzeni biurowej: montaż panelu górnego nie powoduje 
zwiększenia głębokości całego stanowiska. Stałe wymiary to 
także swoboda w rearanżacji, włączaniu nowych stanowisk 
lub modułów dodatkowych.

Space saving, freedom of 
arrangement

Oszczędność miejsca 
i swoboda aranżacji 
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Finishes | Wykończenia
BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ30

19



Finishes | Wykończenia
NA Aragon Oak/BI White, White RAL 9016, CUZ3B20
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Finishes | Wykończenia
BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ30

The comfort of using office furniture has a real impact on 
employee productivity. Well though-out, easy and safe to 
use functionalities are catalysts for good ideas and efficient 
communication. While we tend to forget about them when 
we use them all the time, we get extremely bothered and 
distracted when they are not around. The trademark feature 
of the CS5040 line is a set of solutions that ensure nothing 
interferes with your state of flow. 

Wygoda użytkowania mebli biurowych realnie wpływa na 
poziom wydajności pracowników. Przemyślane, łatwe 
i bezpieczne w użytkowaniu funkcjonalności to katalizatory 
dobrych pomysłów i sprawnej komunikacji. 
O ile zapominamy o nich, gdy stale z nich korzystamy, 
o tyle ich brak potrafi mocno dokuczać i rozpraszać. 
Znakiem rozpoznawczym linii CS5040 jest gama rozwiązań, 
które dbają o to, aby stanu flow nic nie zakłócało.

The sum of small facilities  
for a great effect

Suma małych ułatwień 
dająca duży efekt
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A well-designed furniture system supports employees 
in performing their tasks. It is a tool as important as 
a comfortable and ergonomic chair or a fast computer.  
Big-picture thinking starts already at the basic structural 
level, so it is worth noting that the base bracket used in the 
CS5040 line has been registered for patent. The solution 
is unique because it is multifunctional – the screen panel, 
modesty panel and horizontal wire trunking can be installed 
quickly and simultaneously. 

Dobrze zaprojektowany system meblowy daje pracownikom 
wsparcie w realizowanych zadaniach. Jest narzędziem 
tak samo ważnym jak wygodne i ergonomiczne krzesło, 
czy szybki komputer. Myślenie całościowe zaczyna się 
już u podstaw konstrukcyjnych dlatego warto podkreślić, 
że sposób łączenia uchwytu bazowego z pozostałymi 
elementami został zgłoszony do patentu. Unikalność tego 
rozwiązania polega na wielofunkcyjności – pozwala on na 
łatwy i szybki jednoczesny montaż panelu górnego, dolnego 
i poziomego kanału kablowego.

3in1 – a recipe for easy assembly 3w1 – patent na łatwy montaż
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Finishes | Wykończenia
BI White/BI White, Black RAL 9005, CUZ3024



Good ideas  
in every detail

DOBRE POMYSŁY W KAŻDYM SZCZEGÓLE
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Mimo że technologia wireless jest coraz bardziej popularna, 
to standardowe sprzęty biurowe jeszcze przez długi czas 
będą uzależnione od okablowania. Aby rosnąca ilość 
urządzeń i przewodów nie sprawiała pracownikom kłopotu, 
biurka oraz stanowiska workbench wyposażone są 
w wygodne kanały kablowe poziome i pionowe. Ulokowanie 
w nich przewodów przywraca wolną przestrzeń pod blatem. 

Dla pełnej funkcjonalności i estetyki, z kanałami 
kablowymi współgrają przelotki i przepusty. Mogą one być 
rozmieszczone w różnych kombinacjach. 

Faktem jest, że pracownicy biurowi przywiązani są do 
swoich telefonów i innych urządzeń mobilnych, które 
wymagają częstego ładowania, a co za tym idzie – 
poszukiwania pobliskiego gniazdka elektrycznego. Ta 
uciążliwość przestanie istnieć dzięki media portom oraz 
ładowarkom bezprzewodowym osadzonym w blacie. 
Kolejny ułatwienie biurowej codzienności.

Okablowanie

Although the wireless technology is becoming more and 
more popular, standard office equipment will still depend 
on cabling for a long time. To prevent the growing number 
of devices and cables from causing trouble to employees, 
desks and workbenches are fitted with comfortable 
horizontal and vertical wire trunkings. Cables are placed in 
them to restore free space under the table top. 

For full functionality and aesthetics, cable grommets 
and access panels match the wire trunkings. They can be 
arranged in various combinations. 

It is a fact that office workers are attached to their phones 
and other mobile devices which require frequent charging, 
and thus – searching for a nearby power outlet. The solution 
for that is to install media ports and wireless chargers set in 
the table top. Life in the office is made even easier now.

Cable management
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The comfort of office work consists of a whole range of 
individual solutions. Even seemingly minor improvements 
have a measurable impact on employee performance. 
A sliding table top is a good example here. The mechanism 
is silent, safe and intuitive. Access to the entire wire trunking 
becomes extremely easy, fast and hassle-free. This option is 
available for both desks and workbenches, regardless of the 
type of base chosen. 

The right table top height is an element of comfortable 
work. Thanks to the practical step adjustment and a scale 
placed on a leg, you can set the desired height without using 
any tools or a spirit level. 

Odpowiednia wysokość blatu biurka to element wygodnej 
pracy. Dzięki praktycznej regulacji skokowej i widocznej 
na nodze podziałce, uzyskanie pożądanej wysokości nie 
wymaga użycia narzędzi ani poziomicy.

Na komfort pracy biurowej składa się cały szereg 
pojedynczych rozwiązań. Nawet z pozoru drobne 
usprawnienia mają wymierny wpływ na wydajność 
pracowników. Przykładem takiego ułatwienia jest blat 
przesuwny. Mechanizm jest bezgłośny, bezpieczny 
i intuicyjny. Dostęp do całego kanału kablowego staje się 
niezwykle łatwy, szybki i nieangażujący. Opcja ta dostępna 
jest zarówno dla biurek jak i stanowisk workbench, 
bez względu na wybrany rodzaj podstawy.

Sliding table top

Height adjustment

Blat przesuwny

Regulacja wysokości

29



Performing office duties is simply easier and more enjoyable 
when you have some useful accessories at your fingertips 
and within sight. 

Obowiązki biurowe są zwyczajnie łatwiejsze i przyjemniejsze, 
gdy w zasięgu ręki i wzroku znajdują się podręczne akcesoria.

Accessories Akcesoria

PC holder | Uchwyt na komputer Monitor arm | Uchwyt na monitor

Holders | Uchwyty

Rotating pencil tray | Piórnik obrotowy 
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Finishes | Wykończenia
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Finishes | Wykończenia
BI White/CC Black, White RAL 901632



Let’s sit to talk
USIĄDŹMY DO ROZMÓW
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Biurowe realia to codzienne spotkania i dyskusje. 
Różnią się one przede wszystkim stopniem formalności 
i ilością uczestniczących w nich osób, stąd też elementem 
uzupełniającym system meblowy CS5040 są stoły wysokie 
oraz konferencyjne. Analogicznie do biurek, stoły można 
konfigurować w zakresie rodzaju podstawy: noga A lub 
klasyczne 4 nogi, jak i konceptu kolorystycznego: różne 
kolory blatu i obrzeża.

Biuro to cały ekosystem, warto zatem zadbać o wizualną 
spójność i profesjonalny styl we wszystkich jego strefach. 

Stoły do spotkań: 
konferencyjne i wysokie

Office reality involves daily meetings and discussions.
The degree of their formality and the number of participants 
may vary, which is why high tables and conference tables are 
provided to complement the CS5040 furniture system. The 
tables can be configured in terms of the base type: A-leg or 
classic 4 legs, as well as the colour concept: different colours 
of the table top and edge.

An office is a complete ecosystem so it is a good idea to 
ensure visual consistency and a professional style  
in all of its zones.

Tables for meetings: 
conference and high

34



Finishes | Wykończenia
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Finishes | Wykończenia
NA Aragon Oak/CC Black, Black RAL 900536
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Finishes | Wykończenia
BI White/CC Black, Black RAL 9005, FC0138



Product range
PRZEGLĄD OFERTY
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Product range

Desks Biurka

Przegląd oferty

Nogi wykonane są z profilu prostokątnego metalowego 
o przekroju 50 × 40 mm, malowane lakierem proszkowym, 
mocowane do ramy wykonanej z belek metalowych o profilu 
30 × 40 mm, malowanych lakierem proszkowym zawsze na 
kolor czarny.

Standardowa wysokość biurka to 740 mm dla konstrukcji 
bez dystansu, 750 mm – z dystansem. W standardzie stopki 
poziomujące w zakresie +10 mm. Istnieje opcja ręcznej 
regulacji wysokości w zakresie 640-860 mm praktycznie 
beznarzędziowo, a jedynie z użyciem klucza imbusowego.

Blat biurka ma kształt prostokąta o różnych wymiarach. 
Głębokość: 700 lub 800 mm, szerokość: 1200, 1400, 1600 lub 
1800 mm. Materiał, z którego jest wykonany to 25 mm płyta 
wiórowa dwustronnie melaminowana klasy E1. Krawędź 
blatu zabezpieczona jest obrzeżem ABS o grubości 2 mm – 
standardowo klejonym, opcjonalnie – laserowym. Możliwe 
jest łączenie dwóch kolorów melamin obrzeża 
i blatu zgodnie z macierzą kombinacji.

Jako opcja dostępny jest blat przesuwny, zwalniany za 
pomocą przycisku i blokujący się bezpiecznie w określonej 
pozycji. Zakres przesuwu wynosi 120 mm. Po odsunięciu, 
użytkownik ma swobodny dostęp do poziomego  
kanału kablowego.

4 legs | 4 nogi A-leg | Noga A

Table top dimensions | Wymiary blatu

 Types of legs | Rodzaje nóg

Table tops available with rectangular shape and following 
dimensions: depth – 700 or 800 mm, width – 1200, 1400, 
1600 or 1800 mm. The material for the top is double 
melamine faced chipboard, class E1 thickness 25 mm. 
2 mm ABS edge banding in glue technology come as 
standard whereas laser edging as an option.
Two different colours of melamine on the table top and edge 
banding can be mixed, according to the combination matrix.

Sliding table top is available as an option, which can be 
released with a button and locked securely in a specific 
position. The slide range is 120 mm. After it is pulled out, 
the user has free access to a horizontal wire trunking.

The legs are made of metal rectangular profile with
a cross-section of 50 × 40 mm, powder-coated in 4 different 
colours, frame made of metal beams with a 30 × 40 mm 
profile available only in black.

The standard desk height is 740 mm for the construction 
without a distance, and 750 mm with a distance of 8 mm 
between desk frame and table top. Levelling glides with 
adjustment range of +10 mm come as a standard feature. 
Manual height adjustment is available optionally, with 
adjustment range of 640-860 mm.
Adjustment can be made practically without any tools, 
the only tool needed is an Allen key.
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Product range

Workbenches Stanowiska workbench

Przegląd oferty

W blatach biurek i stanowisk workbench mogą być 
zamontowane przelotki okrągłe z tworzywa oraz metalowe 
przepusty uchylne, dzięki którym przeprowadzenie kabli pod 
blat jest uporządkowane i estetyczne. Dla łatwiejszego dostępu 
do zasilania w blacie można zamontować media porty.

Konstrukcja stanowisk workbench jest analogiczna do 
konstrukcji biurek. Moduł podstawowy to stanowisko pracy 
dla dwóch osób. Można go rozbudować o moduł dodatkowy, 
który dla komfortu użytkowania posiada nogę cofniętą od 
krawędzi blatu o 400 mm. Oba rodzaje modułów można 
swobodnie łączyć ze sobą w jednej aranżacji bez względu na 
to czy są wyposażone w panel górny czy nie, ponieważ ich 
całkowita głębokość zawsze wynosi 1400 lub 1600 mm, 
w zależności od głębokości pojedynczego blatu.

Blaty stanowisk workbench również mogą być wyposażone 
w mechanizm przesuwu, konstrukcję z dystansem lub bez, 
a melamina użyta do wykończenia blatu i obrzeża może być 
w różnych kolorach.

Basic module, 4 legs 
| Moduł podstawowy 4 nogi

Basic module, A-leg 
|  Moduł podstawowy noga A

Additional module with a recessed leg
|  Moduł dodatkowy z cofniętą nogą

Table top dimensions | Wymiary blatu

Types of modules | Rodzaje modułów

Cable management | Organizacja okablowania
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The structure of workbenches is similar to that of desks. 
The basic module is a workstation for two people. It can 
be extended with an additional module which comes with 
two legs recessed 400 mm from table top edge for better 
user comfort. Both types of modules can be freely combined 
with each other within one arrangement, regardless of 
whether they have an upper panel or not, because their total 
depth is always 1400 or 1600 mm, depending on the depth 
of a single table top.

Workbench table tops can also be equipped with a sliding 
mechanism, both for workbench version with or without 
8 mm distance. Different colour for table top and edge is also 
available according to matrix combinations. Types of legs 
are the same as for desks.

Desk and workbench table tops can be fitted with round 
plastic grommets and hinged metal access panels, cables 
under the table top are then well managed without mess 
effect. For easier access to power, media ports can be 
installed in the table top.
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Panels Panele

Panele górne występują w wersji tapicerowanej oraz z filcu 
termoformowanego. Ich wysokość wynosi 480 mm. 

Panel dolny do biurka wykonany jest z płyty dwustronnie 
melaminowanej. Ma wysokość 370 mm. 

Panele górne mogą mieć szerokość licującą z szerokością 
blatu, bądź krótszą, tj. 1200, 1400, 1600 lub 1800 mm. 
Jeżeli panel jest krótszy niż blat, należy zamówić również 
odpowiednio krótszy kanał kablowy poziomy. 

Montaż paneli górnych odbywa się beznarzędziowo poprzez 
wsunięcie panelu w uchwyt podstawowy łączący się 
z uchwytem bazowym. Zastosowanie uchwytu bazowego 
umożliwia jednoczesny montaż panelu górnego oraz 
dolnego, a także poziomego kanału kablowego. Ta unikalna 
konstrukcja została zgłoszona do patentu. 
 
Panele można montować do blatu stałego bez użycia 
uchwytów bazowych, lecz nie ma wtedy możliwości 
jednoczesnej instalacji obu paneli i kanału kablowego 
poziomego.

Product range Przegląd oferty

Fully upholstered upper 
panel for desk
|  Panel górny w pełni 

tapicerowany do 
biurek

Felt upper panel for desk
|  Panel górny z filcu

Modesty panel
| Panel dolny

Fully upholstered upper panel 
for workbench
|  Panel górny w pełni 

tapicerowany do stanowisk 
workbench

Upper panels available as fully upholstered or made  
of thermoPET felt with acoustic properties, both with 
480 mm height.

The modesty panel for a desk is made of melamine faced 
chipboard, with 370 mm height.

Upper panels can have the same width as the table top or 
be shorter, i.e. 1200, 1400, 1600 or 1800 mm. If the panel is 
shorter than the table top, a shorter horizontal wire trunking 
must also be ordered.

Upper panel can be installed without any tool, it is easily 
placed in U-shape bracket which is connected with basic 
bracket directly fixed to desk frame. Set of basic brackets 
allows for fixing upper panel, modesty panel and wire 
trunking at the same time. This unique connection system is 
patent pending. 

Panels can be mounted to a fixed table top without the use 
of basic brackets, but it is then not possible to install both 
panels and horizontal wire trunking at the same time.
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Wire trunkings Kanały kablowe

Przegląd oferty

Biurka i stanowiska workbench zaprojektowano z myślą 
o łatwej i szybkiej integracji z kanałami kablowymi. Kanał 
poziomy wykonany jest z metalu, posiada konstrukcję 
uchylną umożliwiającą szybkie jego otworzenie i łatwy 
dostęp do przewodów. W przypadku biurek, kanał 
kablowy poziomy mocowany jest do zaczepów z tworzywa 
sztucznego zamontowanych do uchwytu bazowego lub 
bezpośrednio do ramy biurka (druga opcja tylko dla blatu 
stałego), natomiast w stanowiskach workbench kanał 
kablowy mocowany jest beznarzędziowo do ramy. Kanał 
poziomy posiada otwory umożliwiające integrację 
z modułowym kanałem kablowym pionowym. 

Kanały kablowe pionowe występują w dwóch wariantach. 
Kanał modułowy może być zintegrowany z kanałem 
poziomym lub zamocowany do blatu, natomiast kanał 
tworzywowy montowany jest bezpośrednio do blatu. 

Product range

Horizontal wire trunking 
for a desk 
|  Kanał kablowy 

poziomy do biurka

Horizontal wire trunking  
for a workbench 
|  Kanał kablowy poziomy 

do stanowiska stanowiska 
workbench

Vertical modular  
wire trunking
|  Kanał kablowy 

pionowy modułowy

Vertical plastic wire trunking
|  Kanał kablowy pionowy 

tworzywowy

Accessories Akcesoria

Wyposażenie dodatkowe biurek i stanowisk workbench 
stanowi piórnik obrotowy wykonany z transparentnego 
tworzywa, montowany pod blatem, a także uchwyty na 
sprzęt: montowany pod blatem uchwyt na komputer oraz 
montowany do krawędzi blatu uchwyt na monitor.

Rotating pencil tray
| Piórnik obrotowy

PC holder
| Uchwyt na komputer

Monitor arm 
| Uchwyt na monitor 

Desks and workbenches are designed for easy and quick 
integration with wire trunkings. The horizontal wire trunking 
is made of metal, due to the tilting mechanism, it can 
be opened quickly for easy access to cables. For desks, 
the horizontal wire trunking is attached to plastic hooks 
mounted to the basic bracket or directly to desk frame (the 
second option is available only for the fixed table top), while 
for workbenches the wire trunking is mounted tool-free to 
the frame. It is available with cut out that allows to integrate 
it with vertical wire trunking.

Vertical wire trunkings are available in two versions. 
A modular one can be integrated with a horizontal wire 
trunking or fixed to the table top, while a plastic one is 
mounted directly to the table top. 

Additional accessories for desks and workbenches include 
a rotating pencil tray made of transparent plastic, fixed 
under the table top, and other equipment: a computer 
holder fixed under the table top and a monitor arm 
assembled to the edge of the table top.
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High tables Stoły wysokie

Blat stołu wysokiego ma kształt prostokąta 
o następujących wymiarach:
• 2000 × 1000 mm
• 1400 × 1000 mm
• 1800 × 900 mm
• 1400 × 900 mm

Wysokość wynosi 1050 mm dla konstrukcji bez dystansu 
i 1060 mm – z dystansem. Dostępne są dwa rodzaje 
podstaw: 4 nogi i noga A, w każdej z opcji ze 
wspornikiem nadającym stabilności. Krawędź nóg 
zlicowana z krawędzią blatu.

Przelotki oraz media porty ulokowane  
w położeniu centralnym.

Product range Przegląd oferty
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Table top dimensions | Wymiary blatu

 Types of legs | Rodzaj podstawy

4 legs | 4 nogi A-leg | Noga A

Table tops available with rectangular shape and following 
dimensions:
• 2000 × 1000 mm
• 1400 × 1000 mm
• 1800 × 900 mm
• 1400 × 900 mm

Table height is 1060 mm for the construction with distance, 
1050 mm – without distance. Two types of base are 
available: 4 legs and A-leg, both with foot support bar which 
strenghtens table stability at the same time. The edge of the 
legs is faced with the edge of the table top. 

Grommets and media ports are located in a central position.
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 Types of legs | Rodzaje podstaw

Conference tables Stoły konferencyjne

Blat stołu wysokiego ma kształt prostokąta o następujących 
wymiarach:
• 1200 × 1200 mm
• 2200 × 1200 mm
• 2800 × 1200 mm
• 3600 × 1200 mm

Wysokość stołów konferencyjnych wynosi 740 mm dla 
konstrukcji bez dystansu i 750 – z dystansem. Podstawa 
dostępna w dwóch kształtach: 4 nogi lub noga A. Nogi 
zewnętrzne zlicowane z krawędzią blatu, nogi środkowe 
cofnięte o 400 mm dla komfortu użytkowania. 

Przelotki oraz media porty ulokowane w położeniu 
centralnym lub prawym i lewym.

Product range Przegląd oferty

Table top dimensions | Wymiary blatu
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4 legs | 4 nogi A-leg | Noga A

Table tops available with rectangular shape and following 
dimensions:
• 1200 × 1200 mm
• 2200 × 1200 mm
• 2800 × 1200 mm
• 3600 × 1200 mm

Table height is 750 mm for the construction with distance, 
740 mm – without distance. Two types of base are available: 
4 legs and A-leg. The outer legs are faced with the edge of 
table top, and the middle legs are recessed by 400 mm for 
comfort of use.

Grommets and media ports are located in a central, or  
right and left position. 
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Finishes | Wykończenia
BI White/CC Black, White RAL 9016, CUZ3B46
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