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stoły biurowe STB COMFORT

MALOW

Firma Malow jest czołowym producentem mebli metalowych
w Polsce. Począwszy od 1989
roku, gama produkowanych
przez nas mebli jest synonimem
niezawodności, kreatywności i
funkcjonalności. Dzięki stałym
inwestycjom w technologię
produkcji należymy do czołówki
najbardziej innowacyjnych firm
w kraju.
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Automatyczna linia produkcyjna,
nowoczesne
i
uniwersalne
maszyny
do
obróbki
i
kształtowania blach oraz profili
metalowych, nowe technologie
lakierowania proszkowego, jak
również ciągły nadzór własnej
kadry technicznej zapewnia
wysoką jakość produkowanych
przez nas mebli.

Zapraszamy
Państwa
do
zapoznania się z naszą
najnowszą
linią
stołów
biurowych STB COMFORT.

www.malow.pl

Stoły biurowe STB COMFORT
pozwalają na aranżację biura
według indywidualnych potrzeb
użytkownika.
Praktyczne
i
funkcjonalne zapewniają komfort
pracy przy zachowaniu spójnego
stylu przestrzeni biurowych.
Bogaty wybór wymiarów, form
i kolorystyki pozwoli znaleźć
idealne rozwiązanie do każdego
biura

Mobilne szafki przybiurkowe SZP
oraz dodatkowe wyposażenie
takie jak łączniki stołów i
blendy pozwalają na praktyczne
urządzenie miejsc pracy oraz
pomieszczeń biurowych.

Komfort,
funkcjonalność,
ergonomia – to cechy, za które
klienci cenią metalowe meble
biurowe.

www.malow.pl

3

4

Stoły biurowe STB COMFORT

Kontenerki

Łączniki stołów

Osłony stołów - blendy

Stoły biurowe STB COMFORT mają szerokie zastosowanie: w biurach, gabinetach oraz obiektach typu open-space. Charakteryzują się nowoczesnym designem,
funkcjonalnością oraz ergonomią obsługi.

Mobilne szafki przybiurkowe o sprawdzonej jakości, pozwalają na praktyczne urządzenie pomieszczeń biurowych.

Dzięki zastosowaniu łączników możliwe jest różnorodne
zestawienie stołów, zależnie od powierzchni i kształtu
pomieszczenia. Różne rodzaje oraz kolorystyka blatów
umożliwia odpowiednie dopasowanie wyposażenia do
wnętrza.

Dla większego komfortu użytkowników istnieje
możliwość zamówienia osłon. Osłony te oddzielają nogi
rozmówców oraz pozwalają na przesłonięcie rzeczy
znajdujących się pod biurkiem.
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Stoły biurowe STB COMFORT
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Dzięki swej minimalistycznej formie oraz ponadczasowemu designowi stoły STBM doskonale
pasują do wszystkich wnętrz.
Biurko opiera się na solidnych
nogach o profilu kwadratowym
50 x 50mm.

Blaty stołów wykonane są z najwyższej jakości płyty pokrytej
melaminą o grubości 18mm lub
płyty MDF o grubości 16 mm.
Czarna okleina brzegów blatów
nadaje niepowtarzalny charakter
stołom STB COMFORT.

Nogi stołów wyposażone są w
regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie i wyrównanie wysokości.

Kanał kablowy umieszczony pod
blatem umożliwia w estetyczny
sposób przechowanie kabli, zasilacza lub listwy zasilającej.
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Kontenerki SZP
Dzięki zastosowaniu najwyższej
jakości stali szafki przybiurkowe
SZP są niezwykle trwałe i stabilne. Prowadnice kulkowe zapewniają lekkie i proste wysuwanie
szuflad. Szafki SZPM wyposażone są w centralne zamki zamykające/otwierające wszystkie
szuflady jednocześnie.

Wieniec górny szafek przybiurkowych wykonany jest z płyty
laminowanej lub MDF. Możliwość zastosowania frontów
metalowych lub frontów z płyty
dają możliwość dopasowania
do każdego wnętrza. Kontenerki wyposażone są w 4 skrętne
koła, w tym 2 koła z blokadą.

Dostępne szafki przybiurkowe:

Wyższe szuflady kontenerków
wyposażone są w stopkę - antyprzechył uniemożliwiający przewrócenie się kontenerka.

- niższe (o wys. 520 mm) mogące służyć jako siedzisko,
- wyższe (o wys. 663 mm) pozwalające maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod biurkiem.
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Opcje wyposażenia kontenerka:
- plastikowy piórnik - wkład do
szuflady,
- fronty szuflad z płyty.
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Łączniki stołów
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Dzięki zastosowaniu łączników
możliwe jest różnorodne zestawienie stołów zależnie od
powierzchni oraz kształtu pomieszczenia.

Wszystkie blaty łączników wykonane są z melaminy (18 mm)
lub z płyty MDF (16 mm).

W naszej ofercie znajdą Państwo
2 rodzaje łączników:
- łącznik półokrągły umożliwiający połączenie równolegle
dwóch stołów
- łącznik „ćwiartka” umożliwiający połączenie prostopadłe
dwóch lub więcej stołów.

Kolorystyka blatów:
- popielaty,
- kremowy,
- biały,
- czarny,
- bukowy (dostępny za dopłatą).

Montaż łączników odbywa się
za pomocą wsporników, które
spinają stelaż stołu z blatem co
zapewnia sztywność i wytrzymałość konstrukcji.

Wszystkie blaty posiadają
czarne krawędzie.
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Osłony stołów - blendy
Dla większego komfortu użytkowników istnieje możliwość
zamówienia osłon. Osłony te pozwalają na przesłonięcie rzeczy
znajdujących się pod biurkiem
oraz dodatkowo oddzielają nogi
rozmówców
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Osłona biurka wykonana jest
z blachy metalowej malowanej
proszkowo.
Osłony przykręcane są do blatów za pomocą wsporników posiadających regulację wysokości
w zakresie 56 mm.
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Stoły STB Comfort- głębokość 600

Kontenerki

Stb 1060

Stb 1260

Stb 1460

Stb 1660

Stb 1860

MST 0101010101

MST 0201010101

MST 0301010101

MST 0401010101

MST 0501010101

Wysokość

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

Szerokość

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

Głębokość

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Kod

Stoły STB Comfort - głębokość 800
Oznaczenie

Stb 1080

Stb 1280

Stb 1480

Stb 1680

Stb 1880

MST 0601010101

MST 0701010101

MST 0801010101

MST 0901010101

MST 1001010101

Wysokość

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

Szerokość

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

Głębokość

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

800 mm

Kod

Oznaczenie

Szp 520

Szp 530

Szp 630

Szp 640

MSZP 0101010101

MSZP 0101020101

MSZP 0102030101

MSZP 0102040101

Wysokość

517 mm

517 mm

662 mm

662 mm

Szerokość

417 mm

417 mm

417 mm

417 mm

Głębokość

556 mm

556 mm

556 mm

556 mm

1 szuflada wysoka
1 szuflada niska

3 szuflady niskie

1 szuflada wysoka
2 szuflady niskie

4 szuflady niskie

Kod

Wyposażenie

Osłony tylne - blendy do stołów STB Comfort

Łączniki stołów STB Comfort

Oznaczenie

Oznaczenie

Osłona tylna 10

Osłona tylna 12

Osłona tylna 14

Osłona tylna 16

Osłona tylna 18

Kod

łącznik półokrągły 60

łącznik półokrągły 80

łącznik ćwiartka 60

łącznik ćwiartka 80

XMST 01010101

XMST 01020101

XMST 01030101

XMST 01040101

XMST 01050101

XMST 02060202

XMST 02070202

XMST 03080202

XMST 03090202

Wysokość

330 mm

330 mm

330 mm

330 mm

330 mm

Wysokość

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

Szerokość

846 mm

1046 mm

1246 mm

1446 mm

1646 mm

Szerokość

1200 mm

1600 mm

600 mm

800 mm

Głębokość

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Kod
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Kolorystyka blatów

Kolorystyka stelaży oraz osłon

Wszystkie blaty posiadają czarne krawędzie

biały

kremowy

czarny

szary

buk*

za dopłatą

