MEBLE
BIUROWE
OFFICE FURNITURE

WIELKIE
PROJEKTY
Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło przedstawić najnowszą ofertę mebli gabinetowych i pracowniczych o podwyższonym
standardzie. Zostały one zaprojektowane z myślą o tym, aby praca przy nich była przyjemna i wygodna, a estetyka, którą wnoszą, pobudzała i inspirowała do tworzenia wielkich, innowacyjnych projektów. Życzę Państwu
spełnienia własnych marzeń i pragnień, które narodzą się w nowych, przyjaznych wnętrzach.

Dear Sir or Madam.
I am very pleased to introduce the latest range of furniture and workstations with a higher standard. They have
been designed with this in order to work with them was pleasant and comfortable, and the aesthetics that contribute, stimulated and inspired to create a great, innovative projects. I hope you fulfill your dreams and desires
to be born in the new, friendly atmosphere.

BARIERY
PUSHING THE LIMITS

Burj Khalifa w Dubaju bije wszelkie rekordy. Wysokość tej budowli to 829
metrów. Całe miasto pokrywa sieć biurowców i apartamentów, a każdy z nich
został stworzony ze szczególną dbałością. Odpowiednio zaprojektowane meble stanowią istotną część biura.
Burj Khalifa in Dubai breaks all records. The overall height of that construction is 829 meters. The whole city is covered with numerous office blocks and
stylish apartments, all built with particular care because the right design of
furniture is a vital part of office equipment.

DUBAJ, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
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ROYAL
Gabinet wpisujący się w najnowsze trendy wzornictwa.
Office following the latest trends.
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ROYAL
STÓŁ KONFERENCYJNY
Perfekcyjny w każdym calu – najwyższa jakość
materiałów

i

solidna

struktura

łączą

się

w wygodną, zachwycającą całość.
Royal - conference table Solid structure and top
quality of materials make a comfortable and
amazing combination.

DO REALIZACJI
FROM THE IDEA TO THE REALIZATION

Charakterystyczna, betonowa ściana spiętrzająca rzekę Kolorado to nie
tylko jeden z symboli Stanów Zjednoczonych. Jednym z najważniejszych
elementów podczas tworzenia jest staranność wykonania i umiejętność
radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Nasi technolodzy i monterzy zostali
wyszkoleni i przygotowani do pracy przy produkcji seryjnej, ale i tworzenia
zupełnie nowych, prototypowych projektów.
Not only is Hoover Dam one of the most recognized symbols of the United
States but it is also proof of the engineers’ crafsmanship. Care and ability to
face new challenges are two immensely important aspects of the production process. Our workers have been properly trained and prepared for mass

ZAPORA HOOVERA, RZEKA KOLORADO, STANY ZJEDNOCZONE

production but also for creating completely new, prototypical projects.
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LINNARI
Nowoczesny

zestaw

gabinetowy

spójną całość.
Modern office complete set.

stanowiący
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OLIMP
Klasyka i elegancja w idealnym zestawieniu.
Perfect combination of elegance and classic.
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MONACO+
Meble

gabinetowe

stwarzające

niezwykłe

możliwości aranżacyjne.
Office furniture providing unusual arrangement
possibilities.

Duńscy projektanci dbają o środowisko. Na morzu północnym rozciąga się
największa na świecie elektrownia wiatrowa. My również dbamy o naszą
planetę. Przez lata funkcjonowania na rynku zdobyliśmy wiele certyfikatów

FARMA
WIND FARM

MORZE PÓŁNOCNE, DANIA

jakościowych, wytrzymałościowych, jak również związanych z ekologią.
On the North Sea there’s the world’s largest wind farm, which tells us that
designers from Denmark care for the natural environment. And so do we.
Over the years, we have been awarded with numerous certificates which
proove that our products bring quality, durability and ecology.
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LOTUS
Kiedy ostatnio czułeś się tak dobrze, wchodząc
do jakiegoś wnętrza?
When did you last feel so good while entering
a room?
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RIO
Design

inspiruje.

Nowoczesna

linia

mebli

dla najbardziej wymagających.
Design inspires. Modern line of furniture for the
most demanding.

DOMINATOR
AERIAL DOMINATOR

Airbus A380 – dwupoziomowy, czterosilnikowy samolot pasażerski.

The Airbus A380 – double-deck, wide-body, four-engine jet airliner. It was

Powstawał on pod czujnym okiem specjalistów, dzięki którym marzenie

made under the watchful eyes of experts, thanks to whom the dream of creat-

o stworzeniu największego samolotu pasażerskiego na świecie stało się

ing the largest airliner to ever cross the skyline became real. Our technologi-

rzeczywistością. Naszą kadrę technologiczną tworzy grupa doświadczonych

cal staff consists of a group of experienced and unusually creative special-

i wyjątkowo kreatywnych specjalistów. Wieloletnie doświadczenie w prow-

ists. Long-standing business experience has made us a reliable partner both

adzeniu działalności uczyniło nas godnym zaufania partnerem w Polsce, jak

in Poland and the entire Europe.

również Europie.
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FOCUS
Elegancki, obszerny i wszechstronny. Poznaj najlepsze strony nowoczesnego gabinetu.
Elegant, spacious and universal. Find out about
advantages of modern office.
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SUMMIT
Sposób na pracę w wyjątkowym miejscu.
It is a way to work in an exceptional place.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej. Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. BM Fabryka Mebli Biurowych zastrzega sobie prawo do zmian technicznych.
This is informational catalogue only. It’s not a commercial offer. Colours shown may differ slightly. BM Office Furniture Manufacturer reserve the right to make technical changes.

