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Biurka w systemie P-SQUARE posiadają konstrukcję na ste-
lażu ramowym. Blaty przytwierdzane są do metalowej ramy 
wykonanej z kształtowników stalowych o przekroju 40x20 mm. 
Do ramy stelaża przykręcane są nogi o przekroju kwadratu 
40x40 mm. Dzięki takim rozwiązaniom otrzymujemy bardzo 
stabilną i wytrzymałą konstrukcję.

Desks in the P_SQUARE system are based on a frame rack con-
struction. Tops are fixed to a metal frame made of 40x20 mm 
sections. 40x40 mm metal legs are screwed to the frame. 
This solution ensures a very stabile construction.

Desks of the P-ROUND system are based on a frame rack con-
struction. Tops fixed to a metal frame are made of 40x20 mm 
sections. 50 mm diameter tubular legs are fixed to the frame. 
The whole construction is very stabile.

Biurka w systemie P-ROUND posiadają konstrukcję na stela-
żu ramowym. Blaty przytwierdzane są do metalowej ramy wy-
konanej z kształtowników stalowych o przekroju 40x20 mm. 
Do ramy stelaża przykręcane są nogi rurowe o średnicy 50 mm. 
Dzięki takim rozwiązaniom otrzymujemy bardzo stabilną i wy-
trzymałą konstrukcję.
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Wytrzymała konstrukcja stołu P-SQUARE/ 
P-ROUND zapewnia pełną stabilność dla bla-
tów pojedynczych i podwójnych. 

A robust construction of the P-SQUARE/  
P-ROUND desk guarantees full stability of both 
single and double desks. 

Opcje nóg stołu P-SQUARE i P-ROUND:
Opcja 0 – regulacja poziomu w zakresie 2 cm,
Opcja 1 – regulacja wysokości w zakresie 69-81 cm, 
Opcja 2 – stelaż na kółkach, 2 kółka z hamul-
cem, 2 kółka bez hamulca. 
Dla opcji 1 z regulacją wysokości dodatkowo  
zastosowane są osłony regulatorów.

P-SQUARE & P-ROUND desk frame options: 
Option 0 – adjustment in the range of 2 cm,
Option 1 – height regulation between 69-81 cm,
Option 2 – frame with castors, 2 castors with 
breaks and 2 castors without breaks 
For option 1 with height regulation additional 
covers are available. 

Pełna integracja z meblami do przecho-
wywania, takimi jak: dostawne kontenery  
i szafy Cargo oraz kontenery podblatowe.
 
Full integration with storage furniture such as 
side pedestals, Cargo cabinets and under desk 
pedestals. 
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Listwę lub ramę organizacyjną można wypo-
sażyć w ergonomiczne akcesoria ułatwiające  
organizację pracy. 

Organization rail can be fitted with ergonomic 
accessories for every day use.

Dopełnieniem systemów  P-Round i P-Square 
są specjalnie zaprojektowane ergonomiczne 
elementy wyposażenia stanowiska pracy, któ-
re ułatwiają instalację komputera PC oraz pro-
wadzenie okablowania pod blatem.
 
P-Round & P-Square systems can be supple-
mented with smart and ergonomic workstation  
accessories for comfortable installation of 
CPUs and cable management. 
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www.furniko.pl   I   www.furniko.com   I   www.furnikoconcept.pl
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