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stoły biurowe STB COMFORT

MALOW

Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych
w Polsce. Pocz¹wszy od 1989
roku, gama produkowanych
przez nas mebli jest synonimem
niezawodności, kreatywności i
funkcjonalności. Dziêki sta³ym
inwestycjom w technologiê
produkcji nale¿ymy do czo³ówki
najbardziej innowacyjnych ﬁrm
w kraju.
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Automatyczna linia produkcyjna,
nowoczesne
i
uniwersalne
maszyny
do
obróbki
i
kszta³towania blach oraz proﬁli
metalowych, nowe technologie
lakierowania proszkowego, jak
równie¿ ci¹g³y nadzór w³asnej
kadry technicznej zapewnia
wysok¹ jakośæ produkowanych
przez nas mebli.

Zapraszamy
Pañstwa
do
zapoznania siê z nasz¹
najnowsz¹
lini¹
sto³ów
biurowych STB COMFORT.

www.malow.pl

Sto³y biurowe STB COMFORT
pozwalaj¹ na aran¿acjê biura
wed³ug indywidualnych potrzeb
u¿ytkownika.
Praktyczne
i
funkcjonalne zapewniaj¹ komfort
pracy przy zachowaniu spójnego
stylu przestrzeni biurowych.
Bogaty wybór wymiarów, form
i kolorystyki pozwoli znaleźæ
idealne rozwi¹zanie do ka¿dego
biura

Mobilne szafki przybiurkowe SZP
oraz dodatkowe wyposa¿enie
takie jak ³¹czniki sto³ów i
blendy pozwalaj¹ na praktyczne
urz¹dzenie miejsc pracy oraz
pomieszczeñ biurowych.

Komfort,
funkcjonalnośæ,
ergonomia – to cechy, za które
klienci ceni¹ metalowe meble
biurowe.

www.malow.pl
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Sto³y biurowe STB COMFORT

Kontenerki

£¹czniki sto³ów

Os³ony sto³ów - blendy

Sto³y biurowe STB COMFORT maj¹ szerokie zastosowanie: w biurach, gabinetach oraz obiektach typu open-space. Charakteryzuj¹ siê nowoczesnym designem,
funkcjonalności¹ oraz ergonomi¹ obs³ugi.

Mobilne szafki przybiurkowe o sprawdzonej jakości, pozwalaj¹ na praktyczne urz¹dzenie pomieszczeñ biurowych.

Dziêki zastosowaniu ³¹czników mo¿liwe jest ró¿norodne
zestawienie sto³ów, zale¿nie od powierzchni i kszta³tu
pomieszczenia. Ró¿ne rodzaje oraz kolorystyka blatów
umo¿liwia odpowiednie dopasowanie wyposa¿enia do
wnêtrza.

Dla wiêkszego komfortu u¿ytkowników istnieje
mo¿liwośæ zamówienia os³on. Os³ony te oddzielaj¹ nogi
rozmówców oraz pozwalaj¹ na przes³oniêcie rzeczy
znajduj¹cych siê pod biurkiem.
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Sto³y biurowe STB COMFORT

6

Dziêki swej minimalistycznej formie oraz ponadczasowemu designowi sto³y STBM doskonale
pasuj¹ do wszystkich wnêtrz.
Biurko opiera siê na solidnych
nogach o proﬁlu kwadratowym
50 x 50mm.

Blaty sto³ów wykonane s¹ z najwy¿szej jakości p³yty pokrytej
melamin¹ o grubości 18mm lub
p³yty MDF o grubości 16 mm.
Czarna okleina brzegów blatów
nadaje niepowtarzalny charakter
sto³om STB COMFORT.

Nogi sto³ów wyposa¿one s¹ w
regulowane stopki umo¿liwiaj¹ce wypoziomowanie i wyrównanie wysokości.

Kana³ kablowy umieszczony pod
blatem umo¿liwia w estetyczny
sposób przechowanie kabli, zasilacza lub listwy zasilaj¹cej.
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Kontenerki SZP
Dziêki zastosowaniu najwy¿szej
jakości stali szafki przybiurkowe
SZP s¹ niezwykle trwa³e i stabilne. Prowadnice kulkowe zapewniaj¹ lekkie i proste wysuwanie
szuﬂad. Szafki SZPM wyposa¿one s¹ w centralne zamki zamykaj¹ce/otwieraj¹ce wszystkie
szuﬂady jednocześnie.

Wieniec górny szafek przybiurkowych wykonany jest z p³yty
laminowanej lub MDF. Mo¿liwośæ zastosowania frontów
metalowych lub frontów z p³yty
daj¹ mo¿liwośæ dopasowania
do ka¿dego wnêtrza. Kontenerki wyposa¿one s¹ w 4 skrêtne
ko³a, w tym 2 ko³a z blokad¹.

Dostêpne szafki przybiurkowe:

Wy¿sze szuﬂady kontenerków
wyposa¿one s¹ w stopkê - antyprzechy³ uniemo¿liwiaj¹cy przewrócenie siê kontenerka.

- ni¿sze (o wys. 520 mm) mog¹ce s³u¿yæ jako siedzisko,
- wy¿sze (o wys. 663 mm) pozwalaj¹ce maksymalnie wykorzystaæ przestrzeñ pod biurkiem.
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Opcje wyposa¿enia kontenerka:
- plastikowy piórnik - wk³ad do
szuﬂady,
- fronty szuﬂad z p³yty.
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£¹czniki sto³ów
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Dziêki zastosowaniu ³¹czników
mo¿liwe jest ró¿norodne zestawienie sto³ów zale¿nie od
powierzchni oraz kszta³tu pomieszczenia.

Wszystkie blaty ³¹czników wykonane s¹ z melaminy (18 mm)
lub z p³yty MDF (16 mm).

W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo
2 rodzaje ³¹czników:
- ³¹cznik pó³okr¹g³y umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie równolegle
dwóch sto³ów
- ³¹cznik „æwiartka” umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie prostopad³e
dwóch lub wiêcej sto³ów.

Kolorystyka blatów:
- popielaty,
- kremowy,
- bia³y,
- czarny,
- bukowy (dostêpny za dop³at¹).

Monta¿ ³¹czników odbywa siê
za pomoc¹ wsporników, które
spinaj¹ stela¿ sto³u z blatem co
zapewnia sztywnośæ i wytrzyma³ośæ konstrukcji.

Wszystkie blaty posiadaj¹
czarne krawêdzie.
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Os³ony sto³ów - blendy
Dla wiêkszego komfortu u¿ytkowników istnieje mo¿liwośæ
zamówienia os³on. Os³ony te pozwalaj¹ na przes³oniêcie rzeczy
znajduj¹cych siê pod biurkiem
oraz dodatkowo oddzielaj¹ nogi
rozmówców

12

Os³ona biurka wykonana jest
z blachy metalowej malowanej
proszkowo.
Os³ony przykrêcane s¹ do blatów za pomoc¹ wsporników posiadaj¹cych regulacjê wysokości
w zakresie 56 mm.
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Sto³y STB Comfort- g³êbokośæ 600

Kontenerki

Stb 1060

Stb 1260

Stb 1460

Stb 1660

Stb 1860

MST 0101010101

MST 0201010101

MST 0301010101

MST 0401010101

MST 0501010101

Wysokośæ

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

Szerokośæ

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

G³êbokośæ

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Kod

Sto³y STB Comfort - g³êbokośæ 800
Oznaczenie

Stb 1080

Stb 1280

Stb 1480

Stb 1680

Stb 1880

MST 0101010101

MST 0201010101

MST 0301010101

MST 0401010101

MST 0501010101

Wysokośæ

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

Szerokośæ

1000 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

G³êbokośæ

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

Wysokośæ

517 mm

517 mm

662 mm

662 mm

Szerokośæ

417 mm

417 mm

417 mm

417 mm

G³êbokośæ

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

Wyposa¿enie

Os³ony tylne - blendy do sto³ów STB Comfort

£¹czniki sto³ów STB Comfort

Oznaczenie

Oznaczenie

Os³ona tylna 10

Os³ona tylna 12

Os³ona tylna 14

Os³ona tylna 16

Os³ona tylna 18

Kod

³¹cznik pó³okr¹g³y 60

³¹cznik pó³okr¹g³y 80

³¹cznik æwiartka 60

³¹cznik æwiartka 80

XMST 01010101

XMST 01020101

XMST 01030101

XMST 01040101

XMST 01050101

XMST 02060202

XMST 02070202

XMST 03080202

XMST 03090202

Wysokośæ

330 mm

330 mm

330 mm

330 mm

330 mm

Wysokośæ

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

745÷770 mm

Szerokośæ

846 mm

1046 mm

1246 mm

1446 mm

1646 mm

Szerokośæ

1200 mm

1600 mm

600 mm

800 mm

G³êbokośæ

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Kod
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Kolorystyka blatów

Kolorystyka stela¿y oraz os³on

7SZYSTKIEÒBLATYÒPOSIADAJæÒCZARNEÒKRAWĂDZIE

bia³y

kremowy

czarny

szary

buk*

za dop³at¹

Zapraszamy do wspó³pracy
MALOW Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 114A
16-400 Suwa³ki
58-200 Dzierżoniów, ul. Staszicatel.
24A-1
87 566 07 02
tel. 74 831 30 15, 74 831 30 16 fax 87 566 07 19
marketing@malow.com.pl
www.tezap.pl, email: tezap@tezap.pl
www.malow.pl

