
eRange. Szczególnie doskonały



Każdy szczegół znaczy dla nas 
bardzo wiele. Dlatego  eRange 
 składa się z bardzo wielu deta-
li, które łączy jedno –  perfekcja. 
W eRange najwyższa jakość to 
standard. Wiemy, że umiesz 
to docenić. W końcu sukces 
– taki, jak Twój – osiągają tylko 
perfekcjoniści.



Wzornictwo eRange’a  
inspirowane jest  dizajnem 
najbardziej pożądanych 
na  rynku w dziedzinie 
 nowoczesnych technologii, 
na wskroś ergonomicznych 
 produktów Apple.



Stworzenie systemu, który miał wyróżniać się wzornictwem spośród 
 innych konkurencyjnych systemów gabinetowych zlecono dwójce 
młodych i doskonale zapowiadających się projektantów  
z Platform Studio.

Gernot Oberfell i Jan Wertel praktykowali u mistrza 
Rossa Lovegrove (pasjonat biologii, projektant iMaca 
 Apple). Obecnie wspólnie prowadzą studio projektowe 
w Londynie.

Są młodzi, ambitni i już zauważeni. Jedna z ich prac 
( Fractal) zasila stałe zbiory Metropolitan Museum  
of Art w Nowym Jorku.



eRange to system współczesny, ale ponadczasowy. „e” nawiązuje do  
najnowocześniejszej  elektroniki, ale oznacza też esencjonalny – kluczowe  
są dla nas drobiazgi. W eRange  najdrobniejsze  szczegóły są zamknięte  
w niezwykłej, pełnej stylu formie –  dynamicznej, a stonowanej.



eRange to system wystudiowany. 
 Nowoczesny, ale nie krzykliwy. 
 Wygodny i ergonomiczny, ale 
 elegancki. To system dla managerów, 
którzy wymagają od innych i potrafią 
wymagać od siebie. W eRange nie 
ma nic zbędnego. Nawet najmniejszy 
element ma wielkie znaczenie  
– składa się na elegancką, ale  
bardzo świeżą całość. 
I dyskretną. Bo ludzie z prawdziwą 
klasą nie muszą się afiszować.



Organiczne zaokrąglenia, zredukowana, prosta forma,  
nowoczesna kolorystyka, najstaranniej zaprojektowana  
funkcjonalność i estetyka podkreślająca indywidualizm.



Płeć ma duży wpływ na metody pracy i bez wątpienia, kobiety i mężczyźni 
różnią się pod względem stylów zarządzania. 
Jedno jest pewne – w eRange każdy znajdzie coś dla siebie.





Komfort pracy. 
Samootwierające się szuflady ze stuprocentowym wysuwem  
otwierają i zamykają się bez wysiłku i bez irytującego hałasu.



Drzwi płytowe i szklane pozbawione są uchwytów,  
wyposażone natomiast w mechanizmem „push to open”  
oraz okucia najwyższej klasy.



Doskonały cable management w eRange to cecha  
wykorzystywana przez jego użytkowników każdego dnia.



eRange – product range.
praca indywidualna

Biurka prostokątne Biurka zaokrąglone z tyłu Biurka zaokrąglone 
obustronnie

Biurka zintegrowane z side boardem (prostokątne oraz zaokrąglone z tyłu)



eRange – product range.
spotkanie

Moduły zewnętrzne i wewnętrzne pozwalają na budowę stołów konferencyjnych 
o nieograniczonej długości. Dostępne jako akcesoria chowane porty elektryczne 

uporządkują każde spotkanie. 



eRange – product range.
przechowywanie

Szafy  
z drzwiami płytowymi

Szafy  
z drzwiami szklanymi

Regały



eRange – product range.
przechowywanie

Side Boardy mobilne  Kontenery mobilne



eRange – product range.
kolorystyka

Korpusy blatów, nogi biurek oraz stołów konferencyjnych,  
a także cokoły w szafach, side boardach, kontenerach wykonane są z MDFu  

dostępnego w 3 kolorach: białym, szarym oraz czarnym.



eRange – product range.
kolorystyka
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beech 
natur

bc
bamboo
nowość

lH
beech 
honey

AE
klon

oA
american nut
nowość

rAl 9003 rAl 7012 rAl 7021

lv 
beech 
havana

cb  
beech 
colombo

lk 
beech classic cherry
nowość

bG 
beech 
grey



eRange – product range.
kolorystyka

m
el

am
in

a
sz

kł
o

sk
ór

a

s1

si
szkło białe
rAl 9003
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szkło szare
rAl 7012

sG
szkło czarne
rAl 7021

ms
slate

– wnętrza szuflad kontenera w standardzie
–  w side boardzie w opcji +4 /+1 oraz +5 /+1:  

półki, wieńce dolny i górny
–  w szafach w opcji +4 /+1 oraz +5 /+1:  

półki, wieńce dolny i górny, plecy



eRange. skrojony na miarę



www.bnos.com


