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PLURIS znaczy więcej ...

Kolekcja PLURIS gwarantuje różnorodność, elastyczność, ja-
kość wykonania oraz nowoczesny i minimalistyczny design. 
PLURIS redefiniuje każdy aspekt środowiska biurowego in-
tegrując różnorodne style pracy i jest odpowiedzią na dyna- 
miczne zmiany jakie zachodzą w zakresie organizacji prze-
strzeni biurowej.  

PLURIS means more …

The PLURIS collection delivers design choice, adaptability,  
quality manufacturing and modern minimalist design,  
allowing countless combinations from single workstation 
through to benching.
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Blaty z płyty melaminowanej lub płyty MDF 
wykończonej laminatem HPL z profilowaną kra-
wędzią.

Kolekcję zintegrowanych z biurkami komód wy-
posażono w system inteligentnego rozprowadze-
nia okablowania, które zwiększa komfort pracy.

Power and cable management are discretely 
housed within integrated storage elements, 
creating an elegant visual aesthetic. 

Tops can be made of MFC or MDF board fi-
nished with HPL and reversed chamfered edge. 
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Możliwość wyboru aż 6 różnych kształtów ste-
laży pozwala zaprojektować oryginalne i wy-
różniające się biuro. 

PlURIS dzięki swojej modułowej konstrukcji 
doskonale sprawdza się w biurach na planie 
otwartym gdzie dominują stanowiska „bench”.

PLURIS is intelligently designed to ensure  
simplicity of use. It has a clean aesthetic, which 
makes it a functional benching solution for 
open plan spaces. 

The choice of six distinctive frames shapes 
and an array of colours, materials and finishes 
creates nearly endless possibilities for expres-
sing an organization’s character.



Kolekcja PLURIS wzbogacona jest o meble 
i akcesoria, które podnoszą komfort pracy. 
Ławki i donice doskonale dopełniają ciągi ko-
munikacyjne a ekrany międzybiurkowe oraz 
mediaporty podnoszą ergonomię pracy.

Biurka z kolekcji PLURIS można opcjonalnie 
wyposażyć w manualną regulację wysokości  
w zakresie 20 cm. Opcja regulacji dotyczy 
dwóch wariantów stelaży: prostokąt zamknięty 
i prostokąt otwarty.

Opcja przesuwnych blatów zapewnia łatwy  
dostęp do rynny kablowej. Jest to szczególnie 
przydatne w stanowiskach „bench” dedykowa-
nych do pracy zespołowej.

Individuals can modify their workspaces.  
PLURIS offers height adjustability in the ran-
ge of 20cm. This height regulation option is 
available on the Gate and Pier Frame.

Sliding tops are available and allow user-friendly 
access to horizontal cables and plugs. 

Our collection of smart and practical PLURIS  
accessories and additional furniture is especially 
designed to add a personal touch to your work 
environment. Everything you need to work as 
efficiently and organised as possible. From  
modesty panels, rails, lighting, paper trays to 
acoustic screens. 
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For focused work, the Pluris bench with uphol-
stered screens helps to minimise distractions 
and allow concentration. 

Dla zapewnienia komfortu akustycznego 
mamy do dyspozycji kilka opcji tapicerowanych 
ekranów

12 13



14 15



16 17



18 1918 19



20 21



22



www.furniko.pl   I   www.furniko.co.uk   I   www.furnikoconcept.pl
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