
MEBLE BIUROWE

Oferta biurowa Faber Interiors pozwala kompletnie wyposażyć zarówno duże jak i małe biura o różnym standardzie.

Oferujemy także pełen asortyment do coraz popularniejszych stanowisk home office. 

Nasze meble są eleganckie,  trwałe i ergonomiczne. Ich użytkowanie zapewnia komfort i poprawia wydajność pracy.
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 MEBLE PRACOWNICZEPrzeznaczone do nowoczesnych przestrzeni 

meble biurowe lub modele nawiązujące 

do domowego designu dostępne są 

w szerokiej gamie wariantów, umożliwiając 

aranżacje miejsc pracy o różnym charakterze

- zarówno standardowych jak i home office. 

Biurka podnoszone elektrycznie sprawdzają się 

zarówno we wnętrzach klasycznych, 

jak i nowoczesnych. 

Funkcjonalnie sprostają wymogom nowych form 

organizacji: coworkingom, hot-deskom 

i biurom elastycznym. 

Pozwalają na pracę w trybie sit/stand. 

Miłośnicy klasyki wybrać mogą biurko narożne 

lub tradycyjne biurko biurowe. 

Każdy model wyróżnia się precyzją wykonania 

i wysoką jakością zastosowanych materiałów, 

Oferowane przez nas meble pracownicze spełniają

zasady ergonomii i funkcjonalności, a ich design 

dopełnia aranżację całego wnętrza.



 MEBLE GABINETOWEWystrój gabinetu i stojące w nim 

biurko gabinetowe to ważne elementy 

procesu budowania wizerunku 

współczesnego lidera. 

Dobór odpowiednich mebli stanowi 

klucz do osiągnięcia pożądanego efektu. 

Szefom firm działających w branżach 

opartych na tradycyjnych wartościach 

proponujemy biurka o klasycznym designie. 

Nie bojący się wyzwań nowatorzy sięgnąć mogą

 po nowoczesne biurko gabinetowe, 

wskazujące na innowacyjność i

 odwagę działań jego właściciela. 

Elektryczna regulacja wysokości blatu 

to dodatkowy atut, podnoszący komfort 

i usprawniający codzienną pracę.

Akcesoria uzupełniające takie jak organizery,

media boxy czy systemy zarządzające okablowaniem

nie tylko poprawią porządek, ale również 

 podniosą estetykę tego jakże ważnego miejsca.



 SIEDZISKADobierając siedziska do biura, warto wziąć 

pod uwagę przeznaczenie mebli tego typu.

 Funkcjonalne krzesła biurowe pozostają 

niezbędnym elementem wyposażenia 

ergonomicznego stanowiska. 

Umożliwiają swobodne ruchy przy jednoczesnej 

stabilizacji kręgosłupa.

Inwestycja w ten asortyment jest w rzeczywistości 

troską o sprawność i wydajność pracowników.

W strefach relaksu i wypoczynku siedziska

mają za zadanie sprzyjać odprężeniu, 

ale także zapewnić zastrzyk pozytywnej energii. 

Ustawione w recepcjach pozwalają 

pozytywnie zainicjować kontakt 

gości z firmą, przyczyniając się do budowy

 korzystnego pierwszego wrażenia. 

W obszarach open space z kolei 

stanowią miejsce odpoczynku

 lub pracy w swobodniejszych warunkach. 

W zależności od modelu – i koloru! – 

nasza kolekcja siedzisk odpowiada 

różnym potrzebom.



 MEBLE KONFERENCYJNESala konferencyjna to wyjątkowe miejsce.

To tu rodzą się pomysły.  

To tu współpracownicy omawiają

projekty i analizują dane.

To miejsce pełne skupienia i bardzo 

wymagająca przestrzeń pod względem

meblowym. Meble konferencyjne tu

użyte muszą w pełni odpowiadać

potrzebom pracy zespołowej.

Zapewniamy elastyczne rozwiązania.

Oferujemy zarówno pojedyncze 

stoły konferencyjne o różnych kształtach

i wielkościach, jak i modułowe 

systemy stołów konferencyjnych.

 Nasze rozwiązania pozwalają na różnorodne 

aranżacje przestrzeni i dopasowanie wnętrz

do spotkań tak dużych jak i małych

zespołów,  a także na organizację

konferencji zdalnych lub

prelekcji audytoryjnych. 

 



 RECEPCJERecepcja to wizytówka każdej firmy,

bez względu na jej wielkość. 

To miejsce, z którym klient ma styczność 

zaraz po przekroczeniu progu biura. 

W recepcji załatwia się wiele spraw, 

dlatego powinna być nie tylko 

reprezentacyjna, ale i wygodna oraz funkcjonalna.

Oferowane przez nas lady recepcyjne

cechuje elegancki minimalizm.

Dzięki możliwości zastosowania

podświetlenia i niebanalnej

stylistyce skupiają uwagę, a równocześnie

nie przytłaczają wnętrza i nie dominują go.

Szereg rozwiązań technologicznych

zastosowanych w konstrukcji mebla

ułatwia pracę i dostęp do sprzętów biurowych,

 a modułowość części składowych

pozwala na tworzenie 

stanowisk maksymalnie dostosowanych 

do indywidualnych potrzeb klienta.

Nasze lady wyróżniają się stylem

i dowolnością konfiguracji zarówno

co do funkcji, jak i kolorystyki. 



 AKUSTYKAWażną część naszej oferty stanowią 

produkty o właściwościach akustycznych, 

zapewniających prywatność rozmów i zwiększające 

możliwość koncentracji. 

Kabiny i panele sprawdzą się w biurach

 i miejscach publicznych – wszędzie, 

gdzie hałas może utrudniać rozmowy.

System budek akustycznych umożliwia 

wyznaczanie komfortowych i wielozadaniowych 

przestrzeni.  W zależności od potrzeb mogą 

stać się biurową budką telefoniczną lub wygodnym 

miejscem spotkań dla 2-4 osób, stwarzając warunki 

zarówno do skupionej pracy, 

ważnych rozmów lub zespołowej burzy mózgów. 

Wbudowane oświetlenie i cicha wentylacja 

zapewniają optymalne warunki, a brak podłogi 

ułatwia prowadzenie kabli i konfigurację systemu. 

W hałaśliwych środowiskach, takich jak 

przestrzenie open space czy ciągi komunikacyjne, 

pozwala na koncentrację w ciszy 

lub poufność prowadzonych rozmów, 

stając się alternatywą dla salek

 konferencyjnych i pokojów spotkań.
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www.faberinteriors.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia i inne informacje opublikowane w niniejszej prezentacji podlegają prawom autorskim firmy Faber Interiors. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Faber Interiors jest zabronione.
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