








P rosta, wyrazista forma mebli gabinetowych OSTIN zainspirowana 
została geometrią współczesnej modernistycznej architektury. 

Zaprojektowane dla odbiorcy wymagającego, z ukształtowanym 
gustem, świadomego swych potrzeb i wysokich oczekiwań. 
Uzupełniają i dopełniają osobowość użytkownika.



I ch wyrafinowanie, funkcjonalność oraz konwencja estetyczna sprawiają, 
że przestrzeń biurowa, w której się znajdą nabiera niezwykłej jakości.

Meble OSTIN wypełniają ją kreatywną energią, stymulują i inspirują  
do podejmowania wyzwań, śmiałych, dynamicznych decyzji, otwierają  
szersze horyzonty. Zapewniają komfort, satysfakcję i poczucie luksusu.







K 
ształty biurek i stołów, choć z założenia nowoczesne, przywodzą 
na myśl archetypiczne formy. Biurka mają strukturę płytową, 

wolnostojące lub wsparte na komodach; stoły konferencyjne oparte na  
czterech nogach. Wykonane są z płyty o grubości 43 mm pokrytej melaminą 
lub okleiną naturalną w szerokim wyborze kolorów. Dostojne, pełne  
elegancji bryły wzbogacają oryginalne, dyskretne detale, zauważalne  
dopiero przy bliskim kontakcie z meblami.



K omody i szafy, choć bryły ich z pozoru proste, wyróżniają się 
niezwykłymi rozwiązaniami. Drzwi i czoła szuflad pozbawione 

uchwytów, rozdzielone są charakterystycznymi aluminiowymi 
szczelinami, skomponowanymi w linearną grafikę. Wieńce górne 
wsunięte i opuszczone między boki i fronty zaskakują nietypowym 
wykończeniem – w całości wyklejone  skórą ekologiczną, stanowią 
efektowny, zmysłowy i innowacyjny wyróżnik tego systemu.





S zczególnym, wyrazistym elementem systemu OSTIN są wiszące 
regały – kwadratowy i prostokątny. Poza naturalną  funkcjonalnością, 

ich największą wartością jest niezwykła dekoracyjność – zawieszone na 
ścianie (pojedynczo lub w większych kompozycjach o nieograniczonej  
liczbie kombinacji) wyglądają jak modernistyczna rzeźba, relief  
i z powodzeniem zastępują obrazy, grafiki. Dzięki nim przestrzeń biurowa 
wyłamuje się ze schematów.















A rchitektura szaf i komód zaprojektowana została tak, by tworzyły 
one  szczególnie atrakcyjne wizualnie i spójne kompozycje podczas  

zestawiania z sobą brył o różnych wysokościach. Dodatkowe  
zastosowanie dwóch kolorów na frontach tworzy iluzję  ich wzajemnego 
przenikania. To wyjątkowe i oryginalne rozwiązanie. 
Korpusy szaf wykonane są z płyty pokrytej melaminą lub okleiną naturalną, 
podobnie fronty; dodatkowo zastosować można mdf lakierowany  
(matowo i w połysku) oraz satynowane szkło malowane w ramkach  
aluminiowych – nowość w ofercie.




















