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System mebli pracowniczych G4 to funkcjonalne i nieskomplikowane
rozwiązanie do biur oraz sal konferencyjnych. Wiele możliwości
aranżacyjnych, regulacja wysokości, stabilna konstrukcja, łatwość
i szybkość montażu to charakterystyczne cechy tego systemu mebli.
Metalowa rama pod blatem biurka oraz ograniczenie ilości nóg w
podwójnych stanowiskach gwarantują komfort użytkowania
i wysoką stabilność.
The G4 workstation range is a functional and simple solution for
both offices and conference rooms. Versatility, height adjustment,
solid construction and ease of assembly are the most important
characteristics of this range. A metal frame under the desktop
and shared legs in two-person workstations provides both comfort
and stability for operatives.
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Bazując na tej samej ramie pod blatem biurka, w zależności od potrzeb można
zastosować nogi okrągłe lub kwadratowe, z regulacją wysokości,
z opcją zastosowania osłony regulatora, spełniając indywidualne wymagania
użytkownika.
Podwójne stanowisko pracy, dzięki ograniczeniu ilości nóg spełnia wymogi
ergonomicznego stanowiska pracy.
Ścianka międzybiurkowa tapicerowana z listwą funkcyjną może być stosowana
do dzielenia podwójnych stanowisk pracy lub do pojedynczego biurka.
Noga o przekroju
kwadratowym z regulacją
wysokości w zakresie
72-82cm.

Noga o przekroju
kwadratowym z regulacją
wysokości w zakresie
72-82cm z osłoną
regulatora.

Noga o przekroju
okrągłym, z regulacją
wysokości w zakresie
72-88 cm.

Noga o przekroju
okrągłym, z regulacją
wysokości w zakresie
72-88 cm z zamontowaną
osłoną regulatora.

Square shaped leg
with height adjustment
between 72-82cm.

Square shaped leg with
height adjustment between
72-82cm with leg cover.

Cylindrical leg with height
adjustment between
72-88cm.

Cylindrical leg with height
adjustment between
72-88cm with leg cover.

Square or cylindrical legs can be used to suit requirements and appearance.
Every leg is height adjustable and, as an option, adjuster covers can be used
as well.
Double workstations, thanks to shared legs, fulfill the requirements for
ergonomic solutions. Upholstered screens with optional toolbars may be attached
to double or single workstations.
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Dostępność wielu kolorów pozwala zaprojektować biuro
zgodnie z najnowszymi trendami.
Many colours accessible in the range enable to design the
office which follows the latest trends.

2 x 06J65 + 2x 14J03
G4-40 + 4 x G4-58 + 4 x G4-60
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G4-15 + G4-95 + 3 x G4-58 + 3 x G4-60 + G4-10 + 2 x G4-58 + 2 x G4-60 + 2 x G4-61 + 2 x G4-60 + G4-70

Podwójne stanowisko pracy wsparte z jednej strony na
szafkach pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń.

G4-40 + 4 x G4-58 + 4 x G-60 + G4-116 + 2 x G4-58 + 2 x G4-60 + G4-75 + 2 x G4-122 + 2 x 10K17

The use of storage cabinets to support worktops
creates an effective use of space .

Biurka o szerokości od 180 do 120cm, prostokątne
oraz krzywoliniowe, o głębokości 80 lub 60cm pozwalają
na efektywne wykorzystanie pomieszczeń o niewielkich
wymiarach.Zastosowanie osłon czołowych i dostawek
poszerza możliwości aranżacyjne systemu G4.
Desks range in width from 180 cm to 120 cm, rectangular,
wave or crescent shapes, 80 cm or 60 cm deep, enable
effective use of small areas. Modesty panels and desk
extensions make the G4 range even more attractive.
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Konstrukcja stelaża, prosty montaż
nogi za pomocą jednej śruby, uniwersalna
rama, do której można zamontować
nogi okrągłe lub kwadratowe przy
zastosowaniu specjalnych łączników,
stanowi o ekonomiczności systemu G4.
The construction of the universal frame,
which can be made with cylindrical or
square legs, and the simple assembly
of these legs with only one screw using
special connectors, contribute to make
the G4 range great value for money.

System G4 umożliwia tworzenie stanowisk wieloosobowych typu bench.
W zależności od potrzeb można zastosować ścianki międzybiurkowe
lub pozostawić otwartą przestrzeń. Nogi montowane po wewnętrznej
stronie mogą być cofnięte od krawędzi, co ułatwia komunikację
i gwarantuje swobodę pracy.
The G4 range can also be used as a bench system with the option of
screens to seperate the individual work areas. The inner legs can also be
recessed to allow freedom of movement and assist with communication.
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3 x G4-117 + 4 x G4-119 + 4 x G4-120 + 8 x G4-65 + 3 x G4-76 + 4 x G4-121 + 6 x G4-68
3 x G4-117 + 4 x G4-119 + 4 x G4-120 + 8 x G4-65 + 3 x G4-76 + 4 x G4-121

Szeroki wybór stołów konferencyjnych prostokątnych,
kwadratowych, okrągłych oraz owalnych spełnia
różnorodne wymagania użytkowników w zakresie
wyposażenia sal konferencyjnych.
An extensive choice of conference tables: rectangular,
square, round or oval is the perfect solution to any
requirements for conference rooms.

12_13

Zastosowanie osłon czołowych oraz elementów
chromowanych umożliwia zaaranżowanie efektownego
i funkcjonalnego gabinetu menadżera.
Attractive modesty panels and metallic leg features allow
the G4 range to be used in stylish and executive office
environments.
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Biurka i stoły mogą być wyposażone w funkcjonalne elementy poziomego
i pionowego prowadzenia kabli.
Desks and Tables can be equipped with functional cable management,
both horizontal and vertical.
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