LIDER W WYNAJMIE

MEBLI BIUROWYCH I SOCJALNYCH

ZADZWOŃ! +48 608 170 170
Doradzimy jak wybrać najlepsze rozwiązanie

4
Spis treści

Dostawca i producent
mebli biurowych, pracowniczych
oraz socjalnych, obsługujący największe inwestycje budowlane
w kraju
Firma należąca do szwedzko-polskiej Grupy TLC, która swoim
działaniem obejmuje sektor budowlany i przemysłowy na całym
świecie
Kompleksowa obsługa klienta obejmująca sprzedaż, wynajem,
transport, montaż oraz serwis

5
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Biurka / stoły
Kontener podbiurkowy,
tapicerowana przegroda biurkowa

7

Krzesło obrotowe

Wynajem mebli na dowolny czas
Krzesła tapicerowane, plastikowe
Indywidualna oferta dopasowana do potrzeb klienta

8

Regały biurowe
Fachowe doradztwo i obsługa
Szafa aktowa metalowa
Spójność kolorystyczna i nowoczesny design oferowanych mebli
Szafy ubraniowe MR1, MR2

9

Wysoka jakość i trwałość produktów
Wieszak, kosz biurowy
Minimum formalności - szybki czas realizacji
Szafy socjalne metalowa
6 oddziałów w Polsce – Szczecin, Gdańsk, Poznań, Warszawa,
Katowice/Kraków
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Ławka
Klimatyzator

Oferta:
Wynajem mebli
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Naszą ofertę kierujemy głównie do firm korzystających
z tymczasowych biur, szatni, magazynów (takich jak np.
kontenerowe/ modułowe biura budów, zaplecza socjalne
na terenach przemysłowych), jak również do każdego
przedsiębiorcy, który chce stworzyć pojedyncze stanowisko
biurowe lub szybko zorganizować przestrzeń do pracy.
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Sprzedaż mebli
Proponowane przez nas elementy wyposażenia adresujemy do
firm, które oczekują szybkiej i profesjonalnej obsługi w zakresie
stworzenia kompletnego zaplecza biurowego i socjalnego.

2

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym
mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja
produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi
określonymi przez producenta.
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Kontener podbiurkowy

Biurka/stoły

Mobilność i funkcjonalność

Doskonale pasują do każdego wnętrza

Biurka / Stoły

Biurko MR

Minimalistyczna forma doskonale sprawdza się w każdym
wnętrzu m.in. w biurach czy salach konferencyjnych.
Specjalnie opracowany system łączenia nóg z blatem
pozwala na szybki i łatwy montaż oraz demontaż biurek.

Wysokość (mm)

750

Szerokość (mm)

1500

Głębokość (mm)

800

Materiał

Płyta melaminowa o grubości 25 mm - jasny klon

Krawędzie
Duży

Mały

Wysokość (mm)

750

750

Szerokość (mm)

1600

1390

Głębokość (mm)

800

690

Kontener podbiurkowy

Międzybiurkowe panele akustyczne montowane do blatu biurka,
zapewniają komfort na stanowisku pracy, ograniczają hałas
częściowo pochłaniając dźwięki, nie utrudniając jednocześnie
swobodnej komunikacji między pracownikami.

Kontener pozwala na praktyczne zagospodarowanie
powierzchni biurowej, a zamontowane kółka umożliwiają
jego łatwe przemieszczanie. Produkt posiada trzy
szuflady z metalowymi uchwytami. Dostępny również w wersji
z zamkiem centralnym.

Lakierowana, metalowa rama oraz blenda
podbiurkowa w kolorze szarym

Podstawa biurka

Biurko/stół

Tapicerowana przegroda biurkowa

Zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm

1

Biurko / stół duży

2

Tapicerowana przegroda biurkowa

Kontener podbiurkowy

1

Biurko MR*

3

Kontener podbiurkowy

Wysokość (mm)

600

2

Kontener podbiurkowy

4

Krzesło obrotowe

Szerokość (mm)

420

3

Krzesło obrotowe

5

Regał biurowy zamknięty

Głębokość (mm)

520

Materiał

Płyta melaminowa o grubości 25 mm - jasny klon
Cztery pojedyncze, lakierowane metalowe nogi
mocowane do blatu

4

Regał biurowy zamknięty

6

Regał biurowy półotwarty

Materiał

Płyta melaminowa o grubości 18 mm - jasny klon

Podstawa biurka

5

Regał biurowy półotwarty

7

Regał biurowy otwarty

Krawędzie

Zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm

Krawędzie

Zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm

6

Regał biurowy otwarty

8

Szafa ubraniowa MR1

Cechy

Kółka, 3 szuflady, możliwość zamontowania zamka

8
6

5

7

6
4

2

5

1

1

4

3
2

3
* Biurko dostępne jedynie w ofercie sprzedażowej.
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Krzesła tapicerowne, plastikowe

Krzesło obrotowe

Do sal konferencyjnych, biur oraz stołówek

Klasyczne i wytrzymałe

Krzesło obrotowe
Krzesło obrotowe to klasyczny i wytrzymały model fotela
biurowego. Miękkie tapicerowane siedzisko, ergonomicznie
wyprofilowane oparcie oraz wygodne podłokietniki
zapewniają wygodę podczas długich godzin pracy.
Zamontowany w krześle mechanizm ruchowy CPT oraz
podnośnik pneumatyczny umożliwiają płynną regulację
pozwalając na dopasowanie fotela do każdej sylwetki.

Krzesło tapicerowane
Krzesło tapicerowane idealnie nadaje się do sal
konferencyjnych. Zbudowane jest z metalowej ramy oraz
miękkiego, odpornego na ścieranie, tapicerowanego siedziska
i oparcia.
Krzesło obrotowe

1

Biurko / stół duży

630 (szerokość siedziska 460)

2

Biurko / stół mały

Gruba tkanina tapicerskia

3

Tapicerowana przegroda biurkowa

Szaro-czarny

4

Kontener podbiurkowy

CPT

5

Krzesło obrotowe

110 kg

6

Regał biurowy zamknięty

Wysokość (mm)

950-1155

Szerokość (mm)
Materiał
Kolor
Mechanizm
Obciążenie max.
Waga

11,15 kg

7

Krzesło

Regał biurowy półotwarty

Tapicerowane

Plastikowe

Wysokość (mm)

820

800

Szerokość (mm)

545

450

Głębokość (mm)

425

465

Materiał

Gruba tkanina
tapicerskia

PVC

Kolor

Szaro-czarny

Czarny, chromowana
konstrukcja

Krzesło plastikowe
Krzesło plastikowe jest wykonane z trwałego, mocnego
i łatwego w utrzymaniu czystości tworzywa sztucznego.
Doskonale znajduje zastosowanie w szatniach czy stołówkach
pracowniczych.
1

Biurko / stół duży

2

Regał biurowy półotwarty

3

Krzesło tapicerowane

7

3

5

2

1

2

6

1

3

4

6
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Regały biurowe

Szafa aktowa metalowa

Zamknięty, Półotwarty, Otwarty

Doskonałe zabezpieczenie poufnej dokumentacji

Regał

Zamknięty

Półotwarty

Otwarty

Wysokość (mm)

1830

1830

1830

Szerokość (mm)

800

800

800

Głębokość (mm)

340

340

340

Materiał
Krawędzie
Cechy

Regały biurowe

Szafa aktowa metalowa

Regały pozwalają na łatwy dostęp do
przechowywanej dokumentacji. Optymalne
rozmieszczenie półek daje 5 powierzchni
dostosowanych do standardowych wymiarów
segregatora. Częściowe lub pełne zamknięcie
regału pozwala na przechowywanie wrażliwej
dokumentacji. Istnieje możliwość zamontowania
zamka w drzwiach regału.

Metalowa szafa aktowa spełniająca wymogi RODO pozwala
na przechowywanie wrażliwej dokumentacji firmowej,
zabezpieczając ją przed dostępem osób nieuprawnionych.
Posiada 4 przestawne półki dając 5 powierzchni na dokumenty.
W drzwiach zamontowany dwupunktowy zamek blokujący u dołu
i u góry drzwi szafy.

1

Biurko / stół duży

2

Kontener podbiurkowy

3
4

Krzesło obrotowe
Krzesło tapicerowane ISO

Płyta melaminowa o grubości 25 mm - jasny klon
Plecy: biała płyta MDF o grubości 3 mm

5

Regał biurowy zamknięty

Zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm

6

Regał biurowy półotwarty

5 powierzchni na dokumenty

7

Metalowy regał biurowy
Wysokość (mm)

1990

Szerokość (mm)

1000

Głębokość (mm)

435

Materiał
Cechy

Regał biurowy otwarty

blacha stalowa o gr. 0,7 mm
4 przestawne półki , drzwi skrzydłowe, uchwyt
drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt.

1

Biurko MR*

2

Kontener podbiurkowy

3

Krzesło obrotowe

4

Regał biurowy zamknięty

5

Regał biurowy półotwarty

6

Regał biurowy otwarty

7
5

6

6

4
1

1

3

5

4
3

2

2

8

* Biurko dostępne jedynie w ofercie sprzedażowej.
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Szafy ubraniowe MR1 , MR2

Wieszak, kosz biurowy

Kompaktowe szafy ubraniowe

Idealne uzupełnienie

Szafy ubraniowe MR1, MR2

Wieszak

Kompaktowe szafy ubraniowe są praktycznym elementem
umeblowania biura.

Funkcjonalny wieszak, który idealnie sprawdzi się we wszystkich
pomieszczeniach. Wykonany z metalowych rurek malowanych
proszkowo jest trwały i stabilny. Posiada podstawkę z tworzywa
sztucznego oraz chromowaną obręcz przeznaczoną na parasole.

Szafa MR1 wyposażona w półkę oraz drążek przeznaczona jest
głównie do przechowywania okryć wierzchnich.
Szafa dzielona MR2 to uniwersalny mebel do przechowywania
ubrań, jak i dokumentów. Szafa posiada cztery półki tworzące
pięć powierzchni na segregatory oraz drążek umożliwiający
wygodne przechowywanie okryć wierzchnich.

Szafa

MR1

MR2

Wysokość (mm)

1830

1830

Szerokość (mm)

500

800

Głębokość (mm)

500

340

Materiał
Krawędzie
Cechy

Płyta melaminowa o grubości 25 mm - jasny klon
Plecy: biała płyta MDF o grubości 3 mm
Zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm
Drążek, możliwość zamontowania zamka, szafa MR2
posiada półki na segregatory

Kosz biurowy
Biurowy kosz na śmieci wykonany z metalowej siatki powlekanej
czarnym lakierem. Przeznaczony do segregacji wewnętrznej.

1

Biurko / stół duży

2

Biurko / stół mały

3

Tapicerowana przegroda biurkowa

4

Kontener podbiurkowy

5

Krzesło obrotowe

10

6

Regał biurowy zamknięty

Materiał

metal

7

Regał biurowy półotwarty

Kolor

czarny

8

Wieszak

Wieszak
Wysokość (mm)

1860

Szerokość (mm)

FI 625

Kosz biurowy
Pojemność (l)

7
8
3

1

6

2
5
4

10
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Szafy socjalne metalowe

Ławka

Najwyższa trwałość i funkcjonalność

Specjalny systemy otworów wentylacyjnych
zapewniających swobodną cyrkulację
powietrza.

Ławka
Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach
zamkniętych wykonanych z wysokiej jakości
blachy malowanej proszkowo.

Ławka pracownicza doskonale nadaje się do szatni i pomieszczeń
socjalnych. Bardzo trwały mebel wykonany z rurek stalowych
oraz trzech lakierowanych listew drewnianych.

Komora szafy z wewnętrzną przegrodą na
odzież osobistą i roboczą oraz praktyczną
półką.

Drzwi zamykane jednopunktowym zamkiem
cylindrycznym.

Szafy socjalne metalowe
Metalowe szafy socjalne, czyli popularne szafki BHP
to doskonała propozycja dla wszystkich firm, które szukają
funkcjonalnego, ergonomicznego i solidnego wyposażenia,
pozwalającego na bezpieczne przechowywanie ubrań
pracowników.
W ofercie Meblorentu znajdziecie Państwo dwudrzwiowe
szafki socjalne o różnych szerokościach: podstawowe szafki
dwukomorowe oraz szafki dwukomorowe z wewnętrzną
przegrodą pozwalającą na rozdzielenie odzieży osobistej
i roboczej.

Szafa socjalna

Wąska

Szeroka

Wysokość (mm)

1800

1800

Szerokość (mm)

600

800

Głębokość (mm)

500

500

1

Szafa socjalna metalowa

Materiał

2

Ławka

Ilość segmentów

2

3

Biurko / stół mały

Ilość drzwi

4

Krzesło plastikowe

Przegroda w segmencie

blacha stalowa o gr 0,5 mm, kolor RAL7035

Ławka
Wysokość (mm)

475

2

Szerokość (mm)

1600

2

2

Głębokość (mm)

425

nie

tak

Materiał

Rurki stalowe malowane proszkowo, listwy drewniane

4

1
3
2

12
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Propozycje zestawów meblowych

Klimatyzator
2,5 KW oraz 3,5 KW

Klimatyzatory
Klimatyzatory naścienne dzięki funkcji chłodzenia oraz grzania
doskonale sprawdzają się w kontenerach służących jako biura
tymczasowe czy pomieszczenia socjalne, zapewniając wysoki
komfort pracy przez cały rok.

Zalety
Klasa energetyczna A++
Tryb ekonomiczny

Pięciostopniowa regulacja
prędkości wentylatora

Grzanie, Chłodzenie
Wentylacja

Tryb SWING - automatyczny
ruch klap nawiewu w pionie

ZESTAW SOCJALNY KOMFORT

ZESTAW SOCJALNY
Ilość

Rodzaj mebla

Ilość

Rodzaj mebla

8

Szafa BHP

8

Szafa BHP (dzielona)*

3

Ławka

3

Ławka

1

Stół mały

1

Stół mały

2

Krzesło plastikowe

2

Krzesło plastikowe

1

Kosz

1

Kosz

*odzież osobista/robocza

PODSTAWOWE STANOWISKO BIUROWE

KOMFORTOWE STANOWISKO BIUROWE

Ilość

Rodzaj mebla

Ilość

Rodzaj mebla

1

Biurko małe

1

Biurko duże

Tryb POWERFULL - pełna moc dla szybkiego
schłodzenia pomieszczenia

Tryb COMFORT- najdogodniejszy
kierunek strumienia powietrza

1

kontener podbiurkowy

1

kontener podbiurkowy

1

Krzesło konferencyjne

1

Krzesło obrotowe

Automatyczne przełączanie trybu chłodzenia
lub grzania

Automatyczna prędkość wentylatora
- utrzymanie optymalnej temperatury

1

Kosz

1

Kosz

Cicha praca
do 21dBA

Filtr powietrza usuwa unoszące się
w powietrzu cząsteczki kurzu.

KOMFORTOWY ZESTAW BIUROWY DLA 2 OSÓB

PODSTAWOWY ZESTAW BIUROWY DLA 2 OSÓB
Ilość

Rodzaj mebla

Ilość

Rodzaj mebla

2

Biurko małe

2

Biurko duże

2

kontener podbiurkowy

2

kontener podbiurkowy

2

Krzesło tapicerowane

2

Krzesło obrotowe

1

Regał biurowy

1

Regał biurowy

1

Wieszak

1

Szafa na ubrania

2

Kosz

2

Kosz

ZESTAW KONFERENCYJNY

14

ZESTAW DO JADALNI

Ilość

Rodzaj mebla

Ilość

Rodzaj mebla

4

Stół mały

2

Stół duży

12

Krzesło tapicerowane

12

Krzesło plastikowe

1

Wieszak

1

Kosz

1

Kosz
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OBSŁUGUJEMY
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W KRAJU

GDAŃSK
SZCZECIN

WARSZAWA
POZNAŃ

KATOWICE/KRAKÓW

ul. Józefa Marcika 12, 30-443 Kraków

infolinia: +48 608 170 170
tel.: +48 12 345 01 24

e-mail: biuro@meblorent.pl
www.meblorent.pl

