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Elastyczność to najważniejsza cecha SQart. Dlatego poszerzy-
liśmy system o nowe elementy, tworzące wersję gabinetową 
– SQart Managerial. Zbudowane na nodze płytowej meble 
pozwalają wyróżnić w biurowej przestrzeni część przeznaczoną 
dla managera. Nowe elementy SQart są bardziej stateczne, 
a nawet dostojne. Ale nadal pracują dla Ciebie – w służbie 
wygody, funkcjonalności i mobilności.

Niezależnie od tego, pod jakim kątem spojrzeć, SQart jest 
doskonały. To system meblowy dopasowany do wszystkich 
wymagań. Architekta, bo oferuje niezliczone rozwiązania 
funkcjonalne. Sprzedawcy, bo zestawienia komponuje się 
z elementów prostych, wygodnych i dostarczanych błyskawicz-
nie. W końcu Klienta – dzięki swojej doskonałej jakości. 

Teraz SQart spełni również oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających managerów – tworzy stabilną i bardzo wygodną 
podstawę pracy dla Ciebie i całego Twojego zespołu.

Flexibility is the most important feature of SQart. For that 
reason we have extended the system with new components to 
create an executive version of the system: SQart  Managerial. 
Slab-end leg furniture distinguishes area designated for 
the manager within office space. New SQart components 
are nobler, even dignified. Yet they still work for you in the 
 service of comfort, functionality and mobility.

SQart is perfect, whatever angle you take. It is a  furniture 
system suited to everyone’s requirements: architect’s, because 
it offers countless functional solutions, salesman’s, because 
sets can be composed of simple and comfortable components 
delivered in no time at all, and client’s, because of its excel-
lent quality. 

Now SQart will meet the expectations of even the most 
demanding managers: it provides a stable and very comfort-
able base for your work and that of your team.

SQart Managerial  
– nowy w zespole 

SQart Managerial  
– new in the team
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Biuro jednoosobowej firmy, samodzielnego prawnika, 
konsultanta czy doradcy personalnego zaprojektowano jako 
pomieszczenie, w którym znajduje się gabinet oraz stół kon-
ferencyjny. Duży nacisk został położony na jakość i estetykę 
wyposażenia. Minimalistyczny wystrój wskazuje na rzeczo-
wość i fachowość właściciela biura. Projekt pomieszczenia 
stawia człowieka i jego kompetencje w centrum przestrzeni. 
Fornirowane biurko na drewnianych nogach oraz stół konfe-
rencyjny zachowują ten sam styl i charakter, dzięki czemu 
unika się hierarchizacji przestrzeni. Klient jest tutaj tak samo 
ważny, jak właściciel biura, a miejsce rozmów to jedynie 
przedłużenie stanowiska pracy specjalisty. Umieszczone w tle 
szafy są zarówno miejscem przechowywania dokumentów, 
jak i stanowią ramy, w które ujęty jest człowiek pracujący 
przy stole. Wykonane z wysokiej jakości materiałów stanowią 
doskonałą oprawę reprezentacyjną dla siedzącego za biurkiem 
menedżera.

Najważniejszy jest człowiek It is people who matter most

This freelance professional’s, independent lawyer’s, con-
sultant’s or personal advisor’s office has been designed as 
a workplace with a conference table. A lot of attention has 
been paid to the quality and aesthetics of furnishing. The 
minimalist décor represents the no-nonsense attitude and 
professionalism of the person in charge. The design brings 
into focus the professional and his or her expertise. It is 
the person who stands out at the centre of the design. The 
veneered desk on wooden legs and the conference table are 
in the same style and of the same character, which does away 
with any hierarchy in this space. The client is as important as 
the office owner, and the conference area is merely an exten-
sion of the expert’s working space. The cabinets, situated in 
the background, serve as document storage and also provide 
an excellent framing for the manager behind his or her desk.

Wykończenia mebli / furniture finishes:  
CB Beech Colombo  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Q6, Colombo 1.032 (Mojito 616, 712)6



Port EVOLINE jest montowany w blacie. Posiada system 
wysuwu. Występuje w wielu kombinacjach ilości 
i konfiguracji gniazd elektrycznych, audiomedialnych 
i internetowych.  Prezentowany na zdjęciu port EVOLINE 
posiada 3 gniazda 230 V oraz dwa gniazda RJ45.

The evoline port is fitted in the table, on a slide-out 
panel. It is offered in numerous system combinations, 
quantities and configurations of power, audiovisual 
and internet sockets. The evoline port, as presented 
in the photograph, has three 230 v sockets and two 
RJ45 sockets.
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Estetyczna przelotka na kable dostępna 
jest w kolorach: białym, czarnym i alu. 
Jej wymiar zewnętrzny: 95 × 95 mm.

An elegant cable outlet available in white, 
black and alu colours.  External dimen-
sions: 95 × 95 mm.

W systemie SQart występują dwa rodzaje 
uchwytów: duży: 232 × 25 × 8 mm i mały: 
113 × 25 × 8 mm. Uchwyt mały stosuje 
się w szafach z drzwiami uchylnymi. 
Pozostałe szafy wyposażone są 
w uchwyty duże. 

Two types of handles are available 
in the SQart system: large handles: 
232 × 25 × 8 mm and small handles: 
113 × 25 × 8 mm. Small handles are used 
for hinged door cabinets. All other 
 cabinets are equipped with large handles. 
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Wykończenia mebli / furniture finishes:  
CB Beech Colombo  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Q6, Colombo 1.032 (Mojito 616, 712)





Niewielki gabinet wymaga wiele pracy podczas aranżacji wnę-
trza. Najdrobniejsza część przestrzeni ma znaczenie i musi być 
optymalnie wykorzystana. Z SQart Managerial łatwo osiągnąć 
maksimum. SQart Managerial małą salkę konferencyjną zamie-
nia w wygodne i przyjazne miejsce twórczych spotkań. Nieduży 
gabinet głównej księgowej przekształca w funkcjonalną prze-
strzeń pełną szafek, które nie przytłaczają, a dają możliwość 
doskonałego porządku. Utrzymanie ładu w dokumentach 
staje się proste, ich segregowanie intuicyjne. To ułatwia dobre 
planowanie pracy i zwiększa jej efektywność. Przestrzeń staje 
się klarowna i zapraszająca – dzięki temu praca jest po prostu 
wielką przyjemnością.

Creativity is key when arranging a small managerial space. 
The smallest gaps must be utilised to get the most out of 
your workspace. With SQart Managerial it is easy to achieve 
maximum results. SQart Managerial will change a small con-
ference room into a comfortable and friendly space for those 
creative meetings. SQart Managerial will transform a small 
box office into an environment that can be a completely styl-
ish and functional space filled with useful storage system. 
SQart Managerial storage makes documents organisation and 
filing completely intuitive. This in turn allows for good work 
planning and improves efficiency – the space becomes clear 
and inviting.

Twórcza przestrzeń Creative Space

Wykończenia mebli / furniture finishes:  
LV Havana, BI white  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Soti SI 07, SI 00, Havana 1.076 (Diplomat B226, B117, B312)12
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Każda sala konferencyjna bez mobilnego pomocnika 
Caddy jest niekompletna. Niewielki Caddy pomoże pod-
czas większego spotkania czy krótkiej narady. Żaluzja 
dostępna w kolorze białym oraz alu. 

Any conference room is incomplete without mobile 
Caddy. The small Caddy will come in helpful  during 
both a big conference and a short meeting.  Available 
colours of the tambour doors are white and aluminium. 

Szeroki, jak na system mebli gabinetowych, product range sprawia, 
że SQart Managerial dopasuje się do każdego managera. Główna 
księgowa z pewnością doceni szafy z zawieszkami na dokumenty 
z pełnym wysuwem. W jej rozrachunkach oferta mebli SQart okaże się 
ekonomiczna dzięki możliwości łączenia melaminy i forniru. 

The product range offers a wide range of solutions for an executive 
furniture system and makes SQart Managerial adaptable to any 
manager’s needs. Fully extendable filing drawers make the whole 
system easy to use on those particularly busy days. SQart furniture 
is both economical but will turn heads thanks to the combination of 
melamine and veneer. 

16





Wykończenia mebli / furniture finishes:  
LV Havana, BI white  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Soti SI 07, SI 00, Havana 1.076 (Diplomat B226, B117, B312)





Są klienci zasługujący na szczególne wyróżnienie. Klienci 
zamożni, wymagający obsługi najwyższej klasy, w najwyższej 
klasy wnętrzu. SQart Managerial jest rozwiązaniem dla firm, 
które chcą godnie przyjąć właśnie takich klientów. To meble 
stonowane i eleganckie, klasyczne, ale i nowoczesne. Meble 
przyciągające uwagę, ale nie krzykliwe. Budujące wnętrze 
z dobrym klimatem, ale nie narzucające się. Dzięki SQart 
Managerial stworzysz miejsce wyjątkowe i prestiżowe. 
Stworzysz przestrzeń, która będzie doskonałym, subtelnym 
uzupełnieniem najwyższej jakości obsługi i najwyższej 
klasy usług. 

Some clients deserve a special distinction. These are clients 
who require top class services in top class interiors. SQart 
Managerial is a perfect solution for companies wishing to 
receive such clients with due respect. The furniture is soft and 
elegant. It is classic yet modern. It attracts attention but is not 
gaudy. With SQart Managerial you can create a unique and 
prestigious space. You can create a space that will be a perfect 
and subtle complement to your quality service. 

Elegancka wizytówka Elegant Showpiece

Wykończenia mebli / furniture finishes:  
NT Tabac Cherry, BZ Basalt Grey  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Blazer CUZ49, CUZ53 (Belite 3213, 6102, Belise 110)20



Wszystkie typy kontenerów są wyposa-
żone w szuflady metalowe z systemem 
cichego domykania szuflad i w zamek 
centralny z funkcją Stop Control Plus 
(możliwość wysunięcia na raz tylko jed-
nej szuflady oraz niezależnie piórnika). 

All pedestals are fitted with metal draw-
ers with a soft-close system and central 
lock with a Stop Control Plus system 
(you can pull out only one drawer at 
a time, with an independently pulled 
out pencil drawer). 

Różnorodność i funkcjonalność szaf 
z rodziny SQart uporządkuje każdy 
rodzaj dokumentów. 

The diversity and functionality of 
SQart cabinets will introduce order to 
all of your documents, whatever type 
they are.



Wykończenia mebli / furniture finishes:  
NT Tabac Cherry, BZ Basalt Grey  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Blazer CUZ49, CUZ53 (Belite 3213, 6102, Belise 110)





Wykończenia mebli / furniture finishes:  
NT Tabac Cherry, BZ Basalt Grey  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Blazer CUZ49, CUZ53 (Belite 3213, 6102, Belise 110)





Doświadczenie jest ogromną zaletą. Udowadniamy to, projek-
tując i produkując meble SQart. W każdej firmie pracownikiem 
równie cennym jak entuzjastyczna młodzież, jest manager 
z długim stażem. SQart Managerial to system idealny dla 
takich osób. Dobór szlachetnych i stonowanych materiałów 
podkreśla prestiż ludzi na kierowniczych stanowiskach. 
W meblach SQart Managerial zadbaliśmy o każdy szczegół, 
myśląc o wygodzie i dopasowaniu do specyficznych wymagań 
seniorów – potrzeby ciszy i spokoju, dobrego naświetlenia 
gabinetu i elastyczności pozwalającej na efektywny wypoczy-
nek w czasie przerw w pracy.

Experience is a great asset. We prove it by designing and man-
ufacturing our SQart furniture range. A long-serving employee 
is just as valuable to every company as the enthusiastic youth. 
SQart Managerial is a perfect system for such positions. The 
selection of refined and soft materials emphasises the pres-
tige of those occupying management positions. With SQart 
Managerial furniture we have taken care of every detail, with 
comfort and adjustment to seniors’ specific requirements in 
mind: the need for good lighting conditions and flexibility 
allowing for effective relaxation during breaks. 

Wykorzystaj doświadczenie Make Use of the Experience 

Wykończenia mebli / furniture finishes:  
OA American Nut  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Q12, Black 1.043, Lucia YB 088 (Mojito 616, Studio)26



SQart Managerial pozwala tworzyć w biurze intymne miejsca,  
dopasowane do indywidualnych potrzeb konkretnych osób.  Dojrzali 
pracownicy mają specyficzne wymagania dotyczące  aranżacji 
przestrzeni – gdy będziesz o nich pamiętać, zaskoczy Cię jakość 
i wydajność pracy seniora.

SQart Managerial provides the opportunity to create private areas 
inside the office which are adjusted to individual needs of individual 
people. Mature employees have specific requirements regarding 
space arrangement: if you keep that in mind, you will be surprised 
with the quality and productivity of a seniors’ work.
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Wykończenia mebli / furniture finishes:  
OA American Nut  
Wykończenia siedzisk / seatings finishes:  
Q12, Black 1.043, Lucia YB 088 (Mojito 616, Studio)





Perfekcyjnie spasowane krawędzie 
poszczególnych elementów SQart 
Managerial już na wejściu prezentują 
solidność i dbałość o szczegóły podczas 
produkcji. 

Right from the off, the perfectly fitting 
edges of individual SQart Managerial 
components demonstrate the solidity 
and attention to detail exercised during 
the production process. 30





BIURKA | desKs
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Biurka
Blaty biurek wykonane są z 25 mm płyty meblowej fornirowanej lub dwustronnie 
laminowanej (klasa E1). Występują w 4 kształtach: prostokątnym, blat zaokrąglony 
z tyłu, blat zaokrąglony obustronnie oraz blat podwójna fala. Podstawowym elemen-
tem konstrukcyjnym biurek jest rama standardowo przymocowana do blatu. Nogi 
biurek, kanały kablowe, dostawki oraz panele montowane są bezpośrednio do ramy. 
Eliminuje to możliwość uszkodzenia elementów wykonanych z płyty meblowej. Do 
biurek systemu SQart Managerial przeznaczone są dwa rodzaje podstaw, dwie nogi 
płytowe lub 4 nogi drewniane, kwadratowe. 

Desks
The desktops are made of 25 mm thick, either veneered or double side laminated 
chipboard (class E1). They are available in 4 shapes: rectangular, back rounded top, 
top rounded on both sides, and double-wave desk top. A frame, which is fitted to 
the desktop is the basic construction element of the desks. The legs, wire trunking, 
desk extensions and modesty panels are fitted directly to the frame. This method 
also eliminates any possible damage to the parts made of chipboard. For SQart 
Managerial desks are dedicated two types of bases – two slab-end legs or 4 square 
wooden legs. 
 

Nogi drewniane nadają przestrzeni dyskretny urok. Prosta 
forma podkreśla piękno i funkcjonalność mebla. Nogi 
drewniane dedykowane są tylko do blatów fornirowanych. 
Tabliczka ID w przypadku biurek SQart Managerial posiada 
wkładkę fornirowaną w kolorze blatu.

Wooden legs impart a sense of discreet charm to spaces. 
The simple form emphasizes beauty and functionality of the 
piece. They are dedicated exclusively to veneered desktops. 
In SQart Managerial system the ID plate has a veneered 
insert the colour of the desktop.

Nogi płytowe dają teraz nie tylko stabilną i bardzo wygodną 
podstawę pracy zespołu, ale również osoby, która nim kieruje. 
47 mm grubości nogi z pewnością nie pozwoli zachwiać tej 
równowagi. 

Slab-end legs offer not only a stable and extremely comfort-
able base for the work of the team, but also for its head. That 
stability is bound to be firmly maintained with the 47 mm 
thick slab-end leg. 

100
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KONTENERY | pedestAls
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Kontenery 
Kontenery występują w dwóch podstawowych wersjach: kontenery mobilne o wyso-
kości 57,5 cm oraz kontenery stacjonarne o wysokości 72 cm. Kontenery mobilne 
dostępne są w wersji z 4 kółkami. Kontenery stacjonarne posiadają dwie niezależne 
opcje podstawy: metalowy cokół oraz 4 stopki. Kontenery wykonane są z 18 mm płyty 
meblowej (wyjątek stanowi pokrywa kontenera stacjonarnego, której grubość wynosi 
25 mm) fornirowanej lub w kombinacji fornir + melamina (wieniec oraz fronty konte-
nerów fornirowane, korpus melaminowany). Różne konfiguracje zagospodarowania 
kontenerów tworzą ich bogatą ofertę:
› Piórnik + 3 szuflady
› Piórnik + 4 szuflady
› Piórnik + 1 szuflada + 1 szuflada z zawieszką na dokumenty
› Piórnik + 2 szuflady + 1 szuflada z zawieszką na dokumenty 
› Piórnik + 2 szuflady z zawieszkami na dokumenty 
Wszystkie kontenery wyposażone są standardowo w szuflady metalowe z zamkiem 
centralnym posiadającym funkcję Stop Control Plus oraz w system cichego domyka-
nia. Szuflady z zawieszkami na dokumenty występują w opcji z pełnym wysuwem. 
Kontenery nie posiadają uchwytów. Ich funkcję pełni 15 mm szczelina pomiędzy 
frontem szuflady a bokiem kontenera.

Pedestals 
There are two basic pedestal models: mobile pedestals (57.5 cm high) and desk 
high pedestals (72 cm high). Mobile pedestals are available in 4 castors models. 
The free standing items have two independent base models: metal plinth or 4 feet. 
Pedestals are made of 18 mm thick veneered chipboard (expect from the top of 
the free standing one – 25 mm thick) or a combination of veneer + melamine (top 
and front veneered, carcass is melamine coated). The pedestal offer has multiple 
configurations: 
› Pencil drawer + 3 drawers
› Pencil drawer + 4 drawers
› Pencil drawer + 1 drawer + 1 filing drawer
› Pencil drawer + 2 drawers + 1 filing drawer
› Pencil drawer + 2 filing drawers
All pedestals have metal drawers with a central lock, soft closing system and anti 
tilt. The filing drawers are fully extendable and can be opened by the use of the 
side opening.

Stoły konferencyjne 
System SQart Managerial oferuje stoły konferencyjne na nogach drewnianych, jako 
element kompletnej oferty mebli gabinetowych. Blaty stołów konferencyjnych wyko-
nane są z 25 mm płyty meblowej, fornirowanej wykończeniami z grupy fornirów +4 
(zamkniętoporowych).

Conference tables 
The SQart Managerial system offers conference tables on wooden legs as part of 
the complete executive furniture offer. The conference tabletops are made of 25 mm 
chipboard veneered with closed-pore veneer finishes (group +4). 

Dostawki
Dostawki powiększające obszar roboczy biurka, wyposażone w ramę montowane są 
bezpośrednio do ramy biurka. Dostępne są w szerokościach 80 i 100 cm oraz posia-
dają jedną nogę płytową. 

Desk extensions 
Desk extensions are used to extend the office workspace and fitted directly to the 
desk frame. They are available in widths of 80 and 100 cm and have one slab-end 
leg. 

Panele
W systemie SQart Managerial nie mogło zabraknąć prostego, lecz ważnego elementu 
w ofercie – panelu dolnego, wykonanego z 18 mm płyty meblowej fornirowanej lub 
dwustronnie laminowanej (klasa E1). Panel dostępny dla każdej szerokości biurka 
(160, 180, 200 cm).

Panels 
The SQart Managerial system also includes a simple yet important component, 
a modesty panel made of 18 mm chipboard veneered or laminated on both sides 
(class E1). The panel is available for each desk width (160, 180, 200 cm).
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Szafy
Cała rodzina systemu SQart i SQart Managerial to również szeroka gama typów 
szaf. W ofercie znajdują się: szafy z drzwiami przesuwnymi, żaluzjowymi, uchyl-
nymi, szklanymi uchylnymi, regały, szafy ubraniowe oraz szafy z szufladami. Szafy 
wykonane są z 18 mm płyty meblowej fornirowanej (klasa E1). Dostępne są także 
w kombinacji fornir + melamina – wieniec oraz fronty szaf/regałów (o ile występują) 
fornirowane, korpus melaminowany. Plecy szaf tworzy 12 mm płyta meblowa klasy 
E1. Drzwi szaf szklanych wykonane są ze szkła satynowanego, a drzwi żaluzjowe 
z tworzywa sztucznego. Szafy z drzwiami uchylnymi wyposażone są w zawiasy szyb-
kiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz posiadają system cichego domykania 
drzwi. Metalowe szuflady i ramy w szafach z szufladami posiadają pełny wysuw 
i przeciwwagę. Wszystkie szafy mają dwa typy podstaw: metalowy cokół (dostępny 
w kolorze czarnym lub alu) lub stopki. 

Cabinets
The whole SQart and SQart Managerial product family includes also a broad range 
of cabinets. In the portfolio you will find sliding doors, tambours, hinged double 
door, hinged glass double door, open-shelving, wardrobe and lateral drawer 
cabinets. The cabinets are made of 18 mm veneered chipboard (class E1). They are 
also available in a combination of veneer + melamine – top and front (if applicable) 
veneered, carcass is melamine coated. The back panel is made of 12 mm chipboard 
class E1. The glass door is made of satin glass and the tambour fronts of plastic. 
The hinged door cabinets are equipped with fast-assembly hinges with an easy 
adjustability function and soft closing system. The metal drawers and the frames 
for files are fully extendable. All cabinets have two types of base: either a metal 
plinth (available in black or alu) or feet. 

Meble uzupełniające
Caddy – wielofunkcyjne szafki mobilne. Blat dolny i górny wykonane są z 25 mm płyty 
meblowej fornirowanej. Pozostałe elementy mają grubość 18 mm. Drzwi otwierają się 
dzięki mechanizmowi push-to-open oraz posiadają niezależne zamki jednopunktowe. 
Żaluzja dostępna w kolorze białym lub alu. 

Stoliki mobilne – przeznaczone do pracy siedzącej lub spotkań na stojąco. Blaty: 
kwadratowy z zaokrąglonymi rogami lub okrągły, wykonane są z 25 mm płyty meblo-
wej fornirowanej lub obustronnie laminowanej (klasa E1). Stoliki posiadają hamu-
lec. Występują w opcjach bez regulacji wysokości oraz z pneumatyczną regulacją 
wysokości.

Auxiliary furniture 
Caddy – multifunctional mobile units. The tops and shelves are made of 25 mm 
veneered chipboard. The carcase is 18 mm thick. Their door opening system is 
based on a push-to-open mechanism and they are fitted with independent one-
point locks. The tambour is available in white or alu colour.

Mobile tables – designed for working in a sitting or standing position. The rounded 
corners square or round tops are made of 25 mm veneered or laminated on both 
sides chipboard (class E1). The tables are equipped with brake castors. Pneumatic 
height adjustability is an option. 
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Paleta wykończeń Finishings

mELAmINA +1 | melAmine +1

BZ grey basalt

NE maple

mp platinummS slate BI whiteCC black

LN beech natur LV beech havana CB beech colombo LK classic cherry

fORNIRY ZAmKNIęTOpOROwE +4 | veneeRs closed poRe lAcqueRed +4

OA american nutBC bamboo 

fORNIRY OTwARTOpOROwE +5 | veneeRs open poRe lAcqueRed +5

CZ blackBI white AL aluminium ST satinato white

mETAL | metAl SZKłO | GlAss

NB beech bright CV calvados NN ecco nut NT tabac cherry NG wenge

Kolory wykończeń w katalogu mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. 
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w kolorystyce,  
wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. 

Colour patterns illustrated here may differ from the originals. 
The producer reserves the right to change colours, design  
and dimensions of the products presented in the catalogue.
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