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Biurka i stoły konferencyjne oregon
Meble na nowoczesnym i stylowym stelażu metalowym.
Dwie nogi w formie kwadratu (profil 60x30 mm) z regulacją
wysokości, połączone ze sobą podblatową belką będącą
jednocześnie poziomym kanałem na okablowanie. Stelaż
dostępny jest w kilku kolorach - standardowo srebrny
(pozostałe kolory za dopłatą).
Blat z płyty meblowej laminowanej dostępny w dwóch
grubościach: 18 lub 25 mm.
W biurkach istnieje możliwość zamontowania pleców
(blendy osłaniającej). Plecy montowane są na malowanych
kątownikach, montowanych do spodu blatu. W ofercie plecy
z estetycznej blachy w kolorze stelaża, lub z płyty meblowej
w bogatej kolorystyce.
Dodatki do biurek to dostawki, nadstawki, przegrody
międzybiurkowe, półki na klawiaturę, półki wiszące na akta,
komody oraz pomocniki z szufladami, drzwiami oraz na
jednostki centralne i drukarki.
Stoły konferencyjne w standardzie mają cofnięte nogi
do środka względem boków blatu, co daje możliwość
wsunięcia krzesła.
Cechy charakterystyczne:
•
•
•

Nowoczesny wygląd i wrażenie lekkości mebla przy
solidnej budowie.
Prostota formy - biurka proste w różnych wymiarach
dostępne w ponad 20 kolorach.
Możliwość zamówienia nietypowych mebli bez dopłaty
i wydłużania terminu realizacji.
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SKONTAKTUJ SIĘ

WYBRANE MODUŁY

10 OFFICE meble biurowe oferuje:

OR-BP-140

OR-BPB-140

OR-BPL-140

OR-BPL-160 i OR-DST-120

•
•
•
•
•

meble standardowe, jak i na wymiar
bezpłatną aranżację wnętrza
doradztwo w zakresie planowania przestrzeni
własny transport i montaż doświadczonej ekipy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ekspozycja mebli:
Aleja Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
budynek B, lok. 140, 1 piętro
OR-DST-120

OR-KONF-200

OR-KT-10

OR-KONP-180

OR-KT-11

OR-KONPW-200

OR-KT-12

OR-KT-14

Prosimy o wcześniejsze umówienie się
telefoniczne na spotkanie.
tel. 22 280 90 10, 885 80 10 10
Po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie
w celu obejrzenia ekspozycji mebli i krzeseł,
jesteśmy dostępni:
•
•

OR-KT-120DRZWI

OR-KD-02

OR-WK-234

Cennik i katalog wszystkich modułów

www.10office.pl

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 20:00
sobota w godz. 9:00 – 14:00

tel.
22 280 90 10
tel. kom. 885 80 10 10
e-mail: biuro@10office.pl

