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System mebli biurowych CALYPSO to połączenie elegancji i funk-
cjonalności bez konieczności szukania kompromisów. Stelaż  
w kształcie odwróconej litery „T” zakończony starannie wyprofilo-
waną metalową stopą nadaje tym meblom niepowtarzalny cha-
rakter. Dostępny jest także stelaż zakończony stopą chromowaną. 
Stelaż biurek CALYPSO wyposażony jest w system pionowego  
i poziomego rozprowadzenia okablowania. Modułowa konstrukcja 
stanowisk pracy pozwala na dowolną aranżację przestrzeni biura. 
Rozbudowana kolekcja dostawek i łączników znacząco podnosi 
funkcjonalność stanowisk pracy. System CALYPSO dostępny jest  
w pełnej gamie dekorów z oferty FURNIKO.

CALYPSO office furniture system is a combination of elegance 
and functionality, without a necessity to look for a compromise. 
The frame in the upside-down ‘’T’’ letter shape, with carefully pro-
filed metal feet, give a unique character to the system. Chrome 
feet which upgrade the aesthetic value of workstations are an op-
tion. The frame is equipped with a vertical and horizontal cable 
management. A modular construction of workstations enables  
a free space arrangement. A big collection of extensions and joining 
units highly improves the functionality of the whole system. CALYPSO 
is available in the entire range of FURNIKO standard decors.
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SalsaSalsa
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Lekki i przyjazny system SALSA to zarazem nowa koncepcja zagospodarowania przestrzeni biura. Każdy detal 
zaprojektowany został tak, aby zapewnić lekkość konstrukcji i zadbać o wygodę użytkownika. Stelaż w kształcie 
odwróconej litery „Y” połączony belką nośną stanowiącą jednocześnie kanał kablowy zapewnia stabilność biur-
ka. W blatach roboczych wszystkie krawędzie zaokrąglono łagodnym łukiem. Specjalnie wyprofilowana tylna kra-
wędź biurka umożliwia łatwe wyprowadzenie kabli na powierzchnię blatu. Lekkie dopasowane do całości panele 
ścianek i blendy frontowe o zaokrąglonych narożnikach dostępne są w dwóch wariantach: z płyt melaminowanych 
lub z transparentnego tworzywa. Wygodnym i praktycznym uzupełnieniem jest systemowa listwa na organizery biu-
rowe. Na listwie można zamontować między innymi: lampę do oświetlenia stanowiska pracy, tacki na dokumenty, 
stojak na płyty CD, piórnik oraz wiele innych przydatnych akcesoriów. Biurka systemu SALSA dostępne są także  
w wersji z regulacją wysokości blatu roboczego w zakresie 20 cm. 



13

Light and friendly SALSA system is a new concept of office space arrangement. Every detail has been so designed as to 
ensure light construction and comfort for its user. The frame in the upside-down ‘’Y’’ letter shape, joined with a cable man-
agement metal beam, is a stable constructional base of the desk. Edges of tops are slightly rounded. A specially profiled 
back edge of the desk enables an easy introduction of cables onto the top surface. Light partition walls and modesty panels 
with rounded corners are available in two options: made of melamine board or of transparent material. An organizing rail is 
a practical supplementary element of the system. There is a big range of accessories that can be installed on the rail, for 
example: task lamps, trays for documents, CD holders, pen jars, file stands. Desks of the SALSA system are as well avail-
able in the height adjustment option – height adjustment within the range of 20 cm. Basic features of this intriguing modern 
system are: simplicity, functionality and comfort of use.
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TOP OFFICE bis to modułowy system klasycznych 
mebli biurowych. Duża ilość dostępnych biurek  
o zróżnicowanym kształcie blatu umożliwia aran-
żację zarówno standardowych pomieszczeń, jak  
i otwartej przestrzeni biura typu “open space”.  
Biurka systemu TOP OFFICE bis oferowane są zarów-
no w wersji na stelażu metalowym, jak i na konstrukcji 
płycinowej. Stelaż metalowy z nogą w kształcie litery 
T wyposażony jest w kanały na rozprowadzenie oka-
blowania. Rozbudowany zestaw dostawek i łączni-
ków biurek pozwala na idealne dostosowanie stano-
wisk pracy do potrzeb użytkownika.

The TOP OFFICE bis system is a modular 
system of classical office furniture. An ex-
tended set of elements allows a functional 
arrangement of both: standard office rooms 
and rooms of an “open space” type.
Desks of the system are offered in two op-
tions: on a metal rack and on a panel con-
struction. The rack with “T” shape legs has 
a cable management system. A big range 
of extensions and connecting units allows 
an ideal adaptation of workstations to the 
user’s needs.
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Nowoczesny i funkcjonalny system mebli biurowych 
o lekkiej konstrukcji zgodnej z najnowszymi trendami 
wzorniczymi. Umożliwia tworzenie zarówno standardo-
wych jak i mobilnych stanowisk pracy. Charakterystycz-
nym elementem systemu MOBIL@R bis  są wielofunk-
cyjne ścianki typu Multi Panel umożliwiające pionową 
rozbudowę stanowiska pracy. Multi Panel spełnia funk-
cję klasycznej ścianki oddzielającej stanowiska pracy,  
a dzięki zastosowaniu przeźroczystych paneli nie odci-
na dostępu światła. Ponadto stanowi konstrukcję nośną 
dla wielu elementów uzupełniających, takich jak: półka 
pod monitor, skrzynka kablowa, półki na segregatory, 
listwa na organizery itp. 
W systemie MOBIL@R bis dostępne są trzy opcje za-
kończenia stelaża: stopka z regulacją poziomu, bieżni-
kowane kółko do stanowisk mobilnych oraz regulator 
wysokości w zakresie 12 cm.

The MOBIL@R bis system is a modern, functional of-
fice furniture system of a light construction, following 
the newest trends. It enables the creation of stand-
ard stationary workstations and mobile ones as well.  
A multifunctional wall called “Multi Panel” is a very char-
acteristic element of the system. It enables the vertical 
construction of the workstation. It is also a classical 
dividing wall, separating workstations, and thanks to 
the use of transparent materials ensures a very good 
light diffusion. Another function of the “Multi Panel” is 
to be a carrying construction for many supplementary 
items, as for example: under-monitor shelf, cable box, 
shelves for documents, organizer rail and other sup-
plementary elements.
Three options of the rack finishing are available in the 
system: feet with level regulation, castors for mobile 
units, and height adjustment in the range of 12 cm.
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SwingSwing

System SWING to nowa oryginalna forma klasycznych biurek na konstrukcji płycinowej. Efekt wizualnie lekkiej konstrukcji 
uzyskano poprzez podniesienie blatu roboczego ponad panelami bocznymi na metalowych tulejach wysokości 3 cm. 
Przez szczelinę pomiędzy blatem, a panelami można z łatwością w dowolnym miejscu poprowadzić okablowanie.
Indywidualna forma systemu SWING to także zaokrąglone narożniki biurek i dostawek. Pomimo niewielkiej ilości brył 
za pomocą tego oryginalnego systemu można funkcjonalnie wyposażyć praktycznie każdą przestrzeń biurową.
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The SWING system is a new, original form of classical panel desks. The effect of a visually light construction has 
been achieved by rising the work top above side panels. The top is supported on 3 cm high metal muffs. Cables 
can be easily led through the gap between the top and side panels.
Another characteristic feature of the SWING system is a rounded shape of desk corners. With this system any kind 
of office space can be functionally furnished.
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P-roundP-round

Rodzina systemów P-ROUND, to biurka na stelażu ramowym, poprowadzonym wzdłuż krawędzi blatu. W systemie 
P-ROUND do ramy stelaża mocowane są nogi okrągłe o średnicy 50 mm.  Wykorzystując systemowe łączniki i do-
stawki biurka można łączyć w funkcjonalne zestawy.
Biurka i dostawki systemu P-ROUND dostępne są w dwóch wersjach: podstawowej wyposażonej w regulatory w zakre-
sie 2 cm umożliwiające wypoziomowanie i w wersji z regulacją wysokości blatu roboczego w zakresie od 69 do 81 cm.
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The family of P-ROUND systems consists of desks on frame racks. The frame goes along the top edges. In the 
P-ROUND system, 50 mm diameter tubular legs are fixed to the frame. Connecting units and extensions allow to 
join desks into functional sets.
Desks and extensions are available in two options: a basic one with level regulators in the range of 2 cm, and the 
option with height adjustment in the range of 12 cm (69 – 81 cm).
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P-squareP-square

Rodzina systemów P-SQUARE, to biurka na stelażu ramowym, poprowadzonym wzdłuż krawędzi blatu. W systemie 
P-SQUARE do ramy stelaża mocowane są nogi o przekroju kwadratu 40x40 mm.  Wykorzystując systemowe łącz-
niki i dostawki biurka można łączyć w funkcjonalne zestawy.
Biurka i dostawki systemu P-SQUARE podobnie jak P-ROUND dostępne są w dwóch wersjach: podstawowej 
wyposażonej w regulatory w zakresie 2 cm umożliwiające wypoziomowanie i w wersji z regulacją wysokości blatu 
roboczego w zakresie od 69 do 81 cm.



41

The family of the P-SQUARE systems consists of desks on frame racks. The frame goes along the top edges. In the 
P-SQUARE system, legs made of section 40x40 mm are fixed to the frame. Connecting units and extensions allow 
to join desks into functional sets.
Desks and extensions are available in two options: a basic one with level regulators in the range of 2 cm, and the 
option with height adjustment in the range of 12 cm (69 – 81 cm).
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T-roundT-round

T-ROUND i T-SQUARE, to dwa bliźniacze systemy me-
bli pracowniczych o konstrukcji opartej na stelażach 
typu „T” z kolumnami stelaża o przekroju okrągłym lub 
kwadratowym. Biurka obydwu systemów dostępne są 
w  trzech wariantach: bez regulacji wysokości blatu,  
z manualną regulacją w zakresie 20 cm lub z elektrycz-
ną regulacją wysokości umożliwiającą pracę zarówno 
w pozycji siedzącej jak i stojącej.  Blaty biurek dostępne 
są w różnych kształtach i wymiarach.

T- ROUND and T- SQUARE are twin workstation 
systems with a construction based on ‘T’ type frame 
and frame columns either round or square. Desks 
of both of the systems are available in 3 options: 
without height adjustment, with a manual height 
regulation in the range of  20 cm or with electrical 
height adjustment enabling work in both sitting or 
standing position. Desk tops are available in differ-
ent shapes and dimensions.  
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T-roundT-round



48

T-squareT-square

T-ROUND i T-SQUARE, to dwa bliźniacze systemy mebli pracowniczych o konstrukcji opartej na stelażach typu „T”  
z kolumnami stelaża o przekroju okrągłym lub kwadratowym. Biurka obydwu systemów dostępne są w  trzech warian-
tach: bez regulacji wysokości blatu, z manualną regulacją w zakresie 20 cm lub z elektryczną regulacją wysokości umoż-
liwiającą pracę zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej.  Blaty biurek dostępne są w różnych kształtach i wymiarach.
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T- ROUND and T- SQUARE are twin workstation systems with a construction based on ‘T’ type frame and frame 
columns either round or square. Desks of both of the systems are available in 3 options: without height adjustment, 
with a manual height regulation in the range of  20 cm or with electrical height adjustment enabling work in both 
sitting or standing position. Desk tops are available in different shapes and dimensions.  
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LineaLinea

LINEA to nowoczesny system mebli biurowych umożliwiający aranżację stanowisk pracy w układach typu “ław-
ka”. Stanowiska pracy w układach typu “ławka” to idealne środowisko do pracy zespołowej. Centralne usytuowa-
nie stanowisk pracy, brak podziałów i jednocześnie możliwość dowolnej aranżacji własnego stanowiska pracy to 
podstawowe cechy tego typu stanowisk. Uzupełnieniem systemu są specjalne panele z elementem tapicerowa-
nym oddzielające przeciwległe stanowiska pracy oraz przestawne transparentne ekrany umożliwiające oddziele-
nie sąsiednich stanowisk. Biurka wyposażone są w system kanałów kablowych do rozprowadzenia okablowania  
z łatwym dostępem do gniazd mocowanych pod przepustem kablowym.
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LINEA is a modern office furniture system. Elements of the system enable its user to build workstations of the “bench” 
configuration type, which creates a perfect environment for team work. The central location of workstations, the lack 
of division and at the same time the possibility to arrange one’s individual place of work, are the basic characteristics 
of the system. Special panels with upholstered parts and transparent screens are supplementary elements of the 
system. Desks have cable management ducts with an easy access to sockets fixed under the cable inlet.



54



55

LineaLinea
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Conference tablesStoły konferencyjne

Wzajemna komunikacja zarówno pomiędzy pracownikami, jak i zewnętrzna z klientami 
i kooperantami, to jeden z najbardziej istotnych elementów każdej organizacji. Aneksy 
do przeprowadzania spotkań i sale konferencyjne, to miejsca wymagające specjalnie 
do tego celu zaprojektowanych mebli.
Z tego względu nasza kolekcja stołów konferencyjnych jest szczególnie rozbudowana. 
Znajdują się tu stoły zróżnicowane zarówno pod względem wielkości i kształtu blatu, 
jak i stylistyki stelaży. Większość stołów dostępna jest na stelażach w 4 wersjach: na 
stelażu ramowym z nogami o średnicy 50 mm, na stelażu ramowym z nogami kwadra-
towymi 40x40 mm oraz na stelażu kolumnowym z podstawą okrągłą lub kwadratową. 
Do umeblowania dużych sal konferencyjnych oferujemy stoły segmentowe umożliwia-
jące zabudowę dowolnej wielkości zestawów.
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Communication among members of the staff and communication with clients and cooperate part-
ners, is one of the essential elements of every organization. A conference room is a place which 
requires specially designed  furniture.
Our collection of conference tables is highly extended. It includes tables differentiated in many 
ways: size, shape of the top, stylistic line of racks. Most tables are available on racks in four op-
tions: on a frame rack with 50 mm diameter legs, on a frame rack with legs made of 40x40 mm 
square section, and on a column rack with either a round or a square plate base. For big confer-
ence rooms we offer segment tables which make it possible to build table sets of any size.
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Conference tablesStoły konferencyjne
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Call CenterCall Center

Specyficzne wymagania dla stanowisk typu Call Center, to powód dla którego wyodrębniliśmy oddzielny zestaw me-
bli do budowy tego typu stanowisk. Proponujemy dwa typy biurek dla stanowisk typu Call Center: pierwszy z blatami  
o kącie 120 stopni umożliwiającymi zabudowę typu „plaster miodu”, gniazdową lub szeregową, a drugi z biurkami prosty-
mi do zabudowy szeregowej. Blaty biurek mogą być mocowane bezpośrednio do paneli ścianek,  do stelaży ramowych 
lub wsparte na szafkach typu Orga Tower pełniących funkcję wąskich kontenerów o pionowej organizacji przestrzeni.
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Workstations of the Call Center type are a special group among FURNIKO systems. We offer two kinds of desks 
for Call Center workstations: one with 120 degrees tops to create configurations of the “honey comb” type, and the 
other with straight desks for row configurations. Desk tops can be fixed directly to wall panels, to frame racks or can 
be supported on Orga Tower cabinets, which function as narrow pedestals of a vertical space organization.
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Call CenterCall Center



Recepcja to bardzo szczególne miejsce, po-
winna spełniać swoje funkcje reprezentacyjne, 
a jednocześnie musi być funkcjonalna i prak-
tyczna, aby ułatwić pracę i usprawnić komu-
nikację. Recepcje łukowe i proste serii RE do-
stępne są w zarówno z blatem ze szkła 12 mm, 
jak i z płyt MDF wykończonych laminatem HPL  
z profilowaną krawędzią lub z płyt melami-
nowanych. Recepcja VIVIEN, to z kolei pro-
pozycja dla zwolenników prostej, a zarazem 
oryginalnej formy. Masywne elementy recepcji 
VIVIEN połączone są za pomocą tulei dystan-
sowych wykonanych ze stali nierdzewnej.

Reception is a very peculiar place. It should be 
functional but also have a representative func-
tion. Arch reception stands of the RE type are 
available with a 12 mm glass top, MDF board 
top finished with HPL laminate with profiled 
edges or melamine board  top. VIVIEN recep-
tion is  an interesting offer for those who ap-
preciate simple but original design. Massive 
elements of VIVIEN reception are connected 
with stainless steel distance muffs.

64

Reception standsRecepcje
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Reception standsRecepcje

Vivien
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Wardrobes and bookcasesSzafy i regały
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Wardrobes and bookcases

Szafy i regały do archiwizacji i przechowywania dokumen-
tów stanowią uzupełnienie wszystkich oferowanych syste-
mów mebli biurowych. W zależności od wariantu wysokości 
pozwalają na rozmieszczenie od dwóch do sześciu pozio-
mów na segregatory. W ramach jednego spójnego systemu 
dostępne są zarówno regały otwarte, szafy z drzwiami pły-
towymi, szklanymi oraz szafy z zamknięciem żaluzjowym. 

Cabinets and shelves for storing documents 
complete all offered office furniture systems. 
Several height versions allow to install from two 
to six levels for files. One compact system of 
shelves includes different types available: open 
storage units, cabinets with panel doors, with 
glass doors and with tambour door closing.
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Wardrobes and bookcases
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Containers and supplementsKontenery i dodatki
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Containers and supplements

Such units as pedestals, trolleys, partition 
screens and orga accessories make a wide 
range of supplementary furniture that increase 
functionality of workstations. All additional fur-
niture  elements are offered in the same colors 
as the basic furniture systems. Pedestals are 
available in many variants both with metal and 
plastic drawers on strong bearing slides. Some 
pedestal models are also available in an eco-
nomical option with ball-bearing slides.

Do oferowanych systemów dostępna jest cała gama mebli 
dodatkowych, takich jak: kontenery, wózki, panele ścianek 
oraz elementy uzupełniające podnoszące funkcjonalność 
stanowisk pracy. Wszystkie meble i elementy dodatkowe 
produkowane są w tej samej gamie kolorystycznej, co ofe-
rowane systemy mebli.  Kontenery oferowane są w wielu wa-
riantach zarówno z szufladami metalowymi jak i plastikowy-
mi na wytrzymałych prowadnicach łożyskowych. Wybrane 
modele kontenerów dostępne są także w wersji ekonomicz-
nej z szufladami na prowadnicach rolkowych.
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Containers and supplements
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Dekory płyt / Decors

P04 oliwka /
olive

P07 chilli P08 oberżyna /
aubergine

P06 limonka /
lime green

P05 lavenda /
lavender blue

P02 antracyt /
anthracite

P01 jasno szary /
light grey

P00 biały premium /
premium white

P18 wiśnia victoria /
victoria cherry

P17 wiśnia /
cherry

P16 calvados /
calvados

P14 buk bavaria /
bavaria beech

P22 orzech aida /
aida walnut

P21 orzech dijon /
dijon walnut

P20 wiśnia romana /
romana cherry

P13 buk /
beech

P12 dąb rozbielany /
light oak

P19 klon jasny /
light maple

P10 brzoza /
birch

M05 RAL9006 ALU M11 metalik grafitowyM03 RAL7024M02 RAL7045M01 RAL7035

Kolory stelaży / Metal colours





www.furniko.pl

dystrybutor:




