
SalsaSalsa

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. 

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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