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TUNDRA  to ponadczasowe wzornictwo oparte na pięknie 
naturalnego drewna, wzbogacone o funkcjonalne rozwiąza-
nia. Wszechstronna kolekcja została zaprojektowana z myślą 
o nowoczesnym i strefowym środowisku biurowym. W ko-
lekcji znajdują się stanowiska pracy, wysokie i niskie stoły 
oraz stanowiska touchdown. 

TUNDRA is a timeless design based on the beauty of solid 
wood, enriched with functional solutions. The diverse col-
lection is designed for modern agile office workspace. The 
collection includes  desks, high and low tables and touch-
down workstations. 

2



4 54 5



6 7

Inteligentna zaawansowana technologicznie 
konstrukcja umożliwia wygodny montaż do-
datkowych akcesoriów bez użycia narzędzi. Do 
dyspozycji mamy tapicerowane ekrany aku-
styczne, kosze na okablowanie i uchwyty na 
komputer.

Intelligent and technologically advanced con-
struction enables easy assembly of additional 
accessories without the need of using any 
tools. At your disposal are various types of 
upholstered desk screens, baskets for cable 
management and CPU holders. 

The unique stability of construction is ensured by 
a specially designed connection of metal frame 
and hard oak wood. 

Wyjątkową stabilność konstrukcji zapewnia 
specjalnie zaprojektowane  połączenie metalo-
wej ramy z twardym dębowym drewnem. 
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Dyskretne rozprowadzenie okablowania w jed-
nej z nóg wysokich stołów. 

Discrete cable management in one of the legs 
of a high table. 

Nogi z litego drewna dębowego w wersji wo-
skowanej lub lakierowanej na kolor czarny i bia-
ły z widocznym rysunkiem drewna.

Legs of solid oak wood can be waxed or stained 
in white and black with visible wood structure. 
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For acoustic comfort there are a few types of 
upholstered desk screens at your disposal. 

Dla zapewnienia komfortu akustycznego mamy 
do dyspozycji kilka opcji tapicerowanych ekranów.
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www.furniko.pl   I   www.furniko.co.uk   I   www.furnikoconcept.pl
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