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13. Meble i wyposażenie biura 13.1 Lampki, zegary

Lampka na biurko Atelier
 • Idealna do pracy w laboratoriach, warsztatach, biurach inżynierskich – nie powoduje 
refl eksów na ekranie komputera i blacie biurka.

 • Posiada trzy energooszczędne świetlówki 14W (Socket G5) 6500K, biel światła dziennego.
 • Natężenie światła 2800 Lux z odległości 35 cm, 1250 lumenów.
 • Klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 16 kWh/1000 h).
 • Posiada statecznik elektroniczny (ECG), który eliminuje miganie, dodatkowo zmniejsza zużycie 
energii oraz wydłuża żywotność żarówki.

 • Mocowana zaciskiem do blatów o grubości maks. 6,5 cm.
 • Zakres obrotu: 360°.
 • Długość ramienia: dolnego 40 cm, górnego 40 cm.
 • Napięcie 220-240 V.
 • Długość przewodów przyłączeniowych: 1,5 m.
 • Wysokość robocza: 40 cm.
 • 2 lata gwarancji.
 • Kolor biały.

Lampka na biurko Atlantic
 • Zawiera energooszczędną żarówkę 11W (Socket G23) 6500K – dostarcza biel światła dziennego.
 • Nie powoduje refl eksów na ekranie komputera i blacie biurka.
 • Natężenie światła 1700 Lux z odległości 35 cm, 840 lumenów.
 • Klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 14 kWh/1000h).
 • Stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem, rozmiar 20x14,5 cm.
 • Długość ramienia: dolnego 34 cm, górnego 33 cm, rozmiar głowicy: około 36x7 cm, 
wysokość robocza: 45 cm.

 • Znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Napięcie 220-240 V.
 • Długość przewodów przyłączeniowych: 1,8 m (wtyczka Euro).
 • 2 lata gwarancji.
 • W dwóch wariantach: mocowana zaciskiem (czarna) 
lub stawiana na biurko (biała i srebrna).

Lampka na biurko Adria
 • Zawiera żarówkę halogenową 11W (Socket G23), 6500K – dostarcza biel światła dziennego.
 • Natężenie światła 1700 Lux z odległości 35 cm, 840 lumenów.
 • Klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 14 kWh/1000 h).
 • Wysokość robocza: 42 cm.
 • Ramię regulowane, maks. długość około 31 cm, rozmiar głowicy: 36x7 cm.
 • Odporna na wstrząsy plastikowa obudowa.
 • Wygodny przełącznik ON/OFF umieszczony na głowicy.
 • Stabilna podstawa z wewnętrznym obciążeniem, rozmiar 23x12 cm.
 • Znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Napięcie 220-240 V.
 • Długość przewodów przyłączeniowych: 1,8 m.
 • 2 lata gwarancji.
 • Kolor srebrny lub czarny.

Lampka na biurko Arc
 • Zawiera żarówkę halogenową 20W (Socket G4), 2700K – dostarcza białe, ciepłe światło.
 • Natężenie światła 640 Lux z odległości 35 cm, 250 lumenów.
 • Klasa energetyczna „D” (ważona konsumpcja energii: 22 kWh/1000 h).
 • Ramię z ruchomym przegubem ułatwiającym ustawienie odpowiedniego kąta oświetlenia.
 • Refl ektor wykonany ze szkła ochronnego.
 • Długość ramienia: 37 cm, średnica głowicy: 9,5 cm, stabilna podstawa o średnicy 13,5 cm 
z gumowymi podkładkami.

 • Wysokość w normalnym ustawieniu roboczym: 35 cm.
 • Napięcie 220-240 V.
 • Długość przewodów przyłączeniowych: 1,7 m.
 • 2 lata gwarancji.
 • Kolor srebrny lub czarny.

Indeks Kolor Cena netto
13.001.6267 biały 660,00

Indeks Kolor Cena netto
13.001.6271 srebrny 158,00
13.001.6272 czarny 158,00

Indeks Kolor Cena netto
13.001.6268 biały 158,00
13.001.6269 srebrny 158,00
13.001.6270 czarny 138,00

Indeks Kolor Cena netto
13.001.6273 srebrny 118,00
13.001.6274 czarny 118,00
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13. Meble i wyposażenie biura13.1 Lampki, zegary
13.2 Fotele i krzesła biurowe

Lampka na biurko Easy
 • Zawiera żarówkę 9W (Socket G23), 6500K – dostarcza biel światła dziennego.
 • Natężenie światła 700 Lux z odległości 30 cm, 615 lumenów.
 • Klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 12 kWh/1000 h).
 • Wysokość robocza: 32 cm, długość ramienia: 28 cm, stabilna podstawa o rozmiarze 12x9 cm.
 • Odporna na wstrząsy plastikowa obudowa.
 • 16 cm, długość refl ektora daje optymalne wykorzystanie światła.
 • Wygodny przełącznik ON/OFF umieszczony na głowicy.
 • Znak zgodności Intertek GS z normami europejskimi dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Napięcie 220-240 V.
 • Długość przewodów przyłączeniowych: 1,8 m.
 • 2 lata gwarancji.
 • Kolor srebrny lub czarny.

Lampka na biurko Offi  ce 
 • Zawiera żarówkę 20W (Socket E27), 4500K – dostarcza neutralne, białe światło.
 • Natężenie światła 1300 Lux z odległości 35 cm, 1120 lumenów.
 • Klasa energetyczna „A” (ważona konsumpcja energii: 20 kWh/1000 h).
 • Obrotowa i składana głowica w rozmiarze 21,5x9 cm – posiada osłonkę przeciwrażeniową, 
poprawiającą komfort pracy.

 • Ramię wykonane z wysokiej jakości aluminium, elegancka stabilna podstawa w kolorze 
antracytu o średnicy 23 cm.

 • W zestawie alternatywny, metalowy uchwyt mocujący do blatów o maks. grubości 5,5 cm.
 • Zakres obrotu: 160°.
 • Długość ramienia dolnego i górnego po 41 cm, wysokość robocza: 54 cm, 
długość refl ektora: 21 cm.

 • Napięcie 220-240 V.
 • Długość przewodów przyłączeniowych: 2 m.
 • 2 lata gwarancji.
 • Kolor srebrno-czarny.

Zegar ścienny Q-CONNECT  
 • Zegar ścienny wykonany z tworzywa sztucznego.
 • Z okrągłą białą tarczą otoczoną ramą i zabezpieczony plastikową szybką.
 • Nowoczesny design oraz czytelna typografi a cyfr.
 • Dwie czarne wskazówki plus jedna – czerwona – sekundowa.
 • Zegar wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany 1 baterią AA.
 • Średnica: 28/37,5 cm.
 • Grubość: 4/5 cm.

Fotel gabinetowy Mefi sto 
Komfortowe siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową. 
Możliwość swobodnego kołysania się. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Regulowana 
wysokość fotela. Regulacja siły oporu oparcia. Wygodne podłokietniki. Podstawa czarna, 
nylonowa. Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie. Gwarancja: 2 lata na fotel, 
4 lata na podnośnik pneumatyczny.

Indeks Kolor Cena netto
13.001.6275 srebrny 90,00
13.001.6276 czarny 90,00

Indeks Kolor Cena netto
13.001.6279 srebrny 298,00

Indeks Kolor Wielkość Cena netto
10.001.6342 srebrny 28 cm 45,50
10.001.6343 czarny 28 cm 44,10
10.001.6344 srebrny 35 cm 60,90
10.001.6345 czarny 35 cm 59,50

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

Indeks Kolor Materiał Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6037 zielony welur M-07 tel.
13.109.6000 czarny welur M-43 tel.
13.109.6001 granatowy welur M-62 tel.
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13. Meble i wyposażenie biura 13.2 Fotele i krzesła biurowe

Fotel gabinetowy Model 8000 
Komfortowe siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową lub imitacją skóry.  
Możliwość swobodnego kołysania się. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Regulowana 
wysokość fotela. Regulacja siły oporu oparcia. Wygodne podłokietniki. Podstawa czarna, 
nylonowa. Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie. Gwarancja: 2 lata na fotel,  
4 lata na podnośnik pneumatyczny.

Krzesło konferencyjne Samba
Siedzisko i oparcie tapicerowane imitacją skóry. Metalowe podłokietniki z nakładkami z ręcznie 
polerowanego drewna w różnych kolorach. Stabilna, metalowa, chromowana rama. Plastikowe 
stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość składowania w stosie – maks. 4 szt. 
Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Gwarancja: 2 lata na krzesło.

Krzesło Perfect GTP 
Miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymałą tkaniną. Ergonomicznie wyprofilowane 
oparcie. Płynnie regulowana wysokość oparcia. Możliwość odchylenia oparcia i jego blokady 
w wybranej pozycji. Regulacja głębokości siedziska. Płynnie regulowana wysokość siedziska za 
pomocą podnośnika pneumatycznego. Stałe podłokietniki. Nylonowa podstawa krzesła. Kółka 
do powierzchni dywanowych w standardzie. Gwarancja: 2 lata na krzesło i 4 na podnośnik 
pneumatyczny.

Krzesło Leon
Komfortowe siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową lub imitacją 
skóry. Możliwość swobodnego kołysania się. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Regulowana 
wysokość krzesła. Regulacja siły oporu oparcia. Wygodne podłokietniki. Podstawa czarna, 
nylonowa. Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie. Gwarancja: 2 lata na krzesło,  
4 lata na podnośnik pneumatyczny.

Indeks Kolor Materiał Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6002 czarny imitacja skóry  V-4 tel.
13.109.6003 brąz imitacja skóry  V-49 tel.
13.109.6004 granat welur M-62 tel.
13.109.6005 czarny welur M-43 tel.

Indeks Kolor Materiał Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6011 czarny imitacja skóry V4 tel.
13.109.6012 brąz imitacja skóry V49 tel.
13.109.6013 brzoskiwnia imitacja skóry V17 tel.
13.109.6014 beż imitacja skóry V46 tel.

Indeks Kolor Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6015 splot czarny C-11 tel.
13.109.6016 splot brązowy C-24 tel.
13.109.6017 ciemnoszary C-38 tel.
13.109.6018 splot czarno-granatowy C-14 tel.

Indeks Kolor Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6006 oparcie czerwone, siedzisko czarne M04/M43 tel.
13.109.6007 oparcie szare, siedzisko czarne M47/M43 tel.
13.109.6008 oparcie granatowe, siedzisko czarne M62/M43 tel.
13.109.6009 oparcie pomarańczowe, siedzisko czarne M15/M43 tel.
13.109.6010 czarny V4 tel.
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13. Meble i wyposażenie biura13.2 Fotele i krzesła biurowe

Indeks Kolor Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6019 splot czarny C-11 tel.
13.109.6020 splot brązowy C-24 tel.
13.109.6021 splot czarno-szary C-73 tel.
13.109.6022 splot czarno-granatowy C-14 tel.

Indeks Kolor Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6026 splot czarny C-11 tel.
13.109.6027 splot ciemnogranatowy C-14 tel.
13.109.6028 splot czarno-szary C-73 tel.
13.109.6029 splot brązowy C-24 tel.

Indeks Kolor Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6030 splot brązowy C-24 tel.
13.109.6031 splot czarno-szary C-73 tel.
13.109.6032 splot ciemnogranatowy C-14 tel.
13.109.6033 splot czarny C-11 tel.

Indeks Kolor Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6023 pomarańczowy EF 808 tel.
13.109.6024 ciemnoszary EF 002 tel.
13.109.6025 granatowy EF 010 tel.

Krzesło Adler
Wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymałą 
tkaniną. Płynnie regulowana wysokość oparcia. Możliwość odchylenia oparcia i jego blokady 
w wybranej pozycji. Regulacja głębokości siedziska. Płynnie regulowana wysokość siedziska 
za pomocą podnośnika pneumatycznego. Stałe podłokietniki. Nylonowa podstawa krzesła.  
Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie. Gwarancja: 2 lata na krzesło i 4 na  
podnośnik pneumatyczny.

Krzesło Iso Chrom 
Wytrzymała rama wykonana z elementów stalowych, chromowana. Miękkie siedzisko i oparcie 
tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną. Profilowane siedzisko umożliwia prawidłową 
cyrkulację krwi podczas siedzenia, zapobiegając uciskowi pod kolanami. Plastikowa osłona 
siedziska zapobiega przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania. Możliwość składowania 
w stosie (maks. 10 szt.). Gwarancja: 2 lata na krzesło.

Krzesło Iso Black 
Wytrzymała rama wykonana z elementów stalowych malowana proszkowo na kolor czarny. 
Miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną. Profilowane siedzisko 
umożliwia prawidłową cyrkulację krwi podczas siedzenia, zapobiegając uciskowi pod kolanami. 
Plastikowa osłona siedziska zapobiega przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania. Możliwość 
składowania w stosie (maks. 10 szt.). Gwarancja: 2 lata na krzesło.

Krzesło Porto GTP Ergo
Komfortowe siedzisko i oparcie. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem 
trudnopalności. Mechanizm pozwalający na blokadę kąta odchylenia oparcia w wybranej 
pozycji. Regulowana wysokość krzesła. Regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby. 
Wygodne podłokietniki. Podstawa czarna, nylonowa. Kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie. Gwarancja: 2 lata na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny.
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13.2 Fotele i krzesła biurowe

Krzesło Pegaz Ergo
Miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymałą tkaniną. Płynnie regulowana wysokość 
oparcia. Możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji. Regulacja głębokości 
siedziska. Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. 
Regulowane podłokietniki. Nylonowa podstawa. Kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie. Gwarancja: 2 lata na krzesło i 4 na podnośnik pneumatyczny.

Krzesło Prestige GTP profil 
Miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymałą tkaniną. Płynnie regulowana wysokość 
oparcia. Możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji. Regulacja głębokości 
siedziska.  Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.  
Stałe podłokietniki. Stabilna, metalowa pięcioramienna podstawa jezdna z nakładkami z tworzywa 
sztucznego. Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie. Gwarancja: 2 lata na krzesło 
i 4 na podnośnik pneumatyczny.

Krzesło Stillo 10 GTP Active-1 
Wysokie, dekoracyjne oparcie. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną 
z atestem trudnopalności. Dynamiczne oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem 
w stosunku 2:1. Regulowana siła oporu oparcia. Płynnie regulowana wysokość siedziska. 
Funkcja Up&Down – płynnie regulowana wysokość oparcia i podparcia lędźwi. Anti-Shock – 
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu. 
Stałe podłokietniki. Stabilna, pięcioramienna nylonowa podstawa. Kółka do powierzchni 
dywanowych w standardzie. Gwarancja 2 lata na krzesło i 4 lata na podnośnik pneumatyczny.

Krzesło Metron 
Komfortowe siedzisko i oparcie. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem 
trudnopalności. Mechanizm pozwalający na blokadę kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. 
Regulowana wysokość krzesła. Regulowana wysokość oparcia za pomocą śruby. Wygodne, 
regulowane podłokietniki. Podstawa czarna, nylonowa. Kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie. Gwarancja: 2 lata na krzesło, 4 lata na podnośnik pneumatyczny.

Indeks Kolor Rodzaj Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6037 beż tkanina EF-809 tel.
13.109.6038 pomarańczowy tkanina YB130 tel.
13.109.6039 szary tkanina EF031 tel.
13.109.6040 czarny tkanina YB009 tel.

Indeks Kolor Rodzaj Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6044 pomarańczowy tkanina EF-808 tel.
13.109.6045 granat tkanina EF-010 tel.
13.109.6046 szary tkanina EF-031 tel.
13.109.6047 kremowy tkanina EF-809 tel.

Indeks Kolor Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6041 splot brązowy C-24 tel.
13.109.6042 splot czarno-granatowy C-14 tel.
13.109.6043 splot czarno-szary C-73 tel.

Indeks Kolor Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6048 splot czarno-granatowy C-14 tel.
13.109.6049 splot czarny C-11 tel.
13.109.6050 splot brązowy C-24 tel.
13.109.6051 splot czarno-szary C-73 tel.
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13.2 Fotele i krzesła biurowe 
13.3 Wieszaki

Fotel MANAGER
Komfortowe siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz ekoskórą lub skórą naturalną. Możliwość 
swobodnego kołysania się. Blokada oparcia w pozycji do pracy. Regulowana wysokość fotela. Regu-
lacja siły oporu oparcia. Wygodne podłokietniki. Podstawa czarna, nylonowa. Kółka do powierzchni 
dywanowych w standardzie. Gwarancja: 2 lata na fotel, 4 lata na podnośnik pneumatyczny.

Krzesło Cortina Chrome 
Wytrzymała rama wykonana z elementów stalowych, chromowana. Siedzisko i oparcie 
wykonane z tworzywa sztucznego. Niebrudzące stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem. 
Krzesło łatwe do utrzymania w czystości. Możliwość składowania w stosie (maks. 8 szt.). 
Gwarancja: 2 lata na krzesło.

Wieszak Arizona
Wykonany z metalowych, chromowanych lub malowanych proszkowo rur. Posiada uchwyt  
na parasole i podstawkę na ściekającą z nich wodę. Wysokość 187 cm. Stabilna podstawa  
o średnicy 62 cm, 8 uchwytów na ubrania. Gwarancja: 2 lata.

Krzesło składane Polyfold 
Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Metalowa rama krzesła malowana proszkowo 
na kolor czarny. Możliwość składowania po złożeniu krzesła. Gwarancja: 2 lata na krzesło.

Indeks Kolor Rodzaj Symbol tapicerki Cena netto
13.109.6052 czarny ekoskóra PU01 tel.
13.109.6053 beż ekoskóra PU02 tel.
13.109.6054 ciemny brąz ekoskóra PU03 tel.
13.109.6055 czarny skóra naturalna SP01 tel.

Indeks Kolor Cena netto
13.109.6056 czarny tel.
13.109.6057 granatowy tel.
13.109.6058 czerwony tel.

Indeks Kolor Cena netto
13.109.6059 czerwony tel.
13.109.6060 niebieski tel.
13.109.6061 czarny tel.

Indeks Kolor Cena netto
13.109.6034 czarny tel.
13.109.6035 alu tel.
13.109.6036 chrom tel.
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