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SANDISS to kolekcja mebli 
biurowych, wykonanych  
z naturalnych materiałów:  
drewna i sklejki. Jej nazwa 
pochodzi od nazwy miasta  
- Sędziszowa Małopolskiego  
(wcześniej: Sandissów), gdzie 
mieści się jedna z naszych 
fabryk. Inspiracją do stworzenia 

kolekcji była wyjątkowa tradycja 
produkcyjna miasta. Połączenie 
doświadczeń przemysłu 
lotniczego, jachtowego  
czy meblarskiego stanowi 
doskonałą bazę dla inno-
wacyjnych projektów. Ideą, jaka 
stoi za SANDISS, jest poprawa 
jakości pracy biurowej.  

Naszą intencją było stworzenie 
środowiska, w którym 
kreatywność, wydajność 
pracy i dobre samopoczucie 
pracowników są naturalną 
konsekwencją tego, w jaki sposób 
zaaranżowano funkcjonalnie 
przestrzeń.

SANDISS is a collection of office 
furniture which is created out of 
natural materials such as wood 
and plywood. The collection’s name 
derives from the name of the city 
where one of our factories is located. 
It is Sędziszów Małopolski - (earlier 
Sandissów). Our collection was 
inspired by the unique tradition of 
producers in our city. The industries 
like aviation, yacht and furniture 

combined together give an excellent 
basis for innovative projects. 
Our idea is a slight change in the 
functional office work model. We 
intend to create an environment 
in which creativity; work efficiency 
and well-being of employees are a 
natural consequence of the fact how 
the space is arranged.



SANDISS oznacza bardziej 
efektywne wykorzystanie 
przestrzeni roboczej. Akcesoria 
piśmiennicze i biurowe można 
wygodnie ułożyć w tzw. 
„piórniku” na biurku. Dokumenty 
można ułożyć w pojemnych 
kontenerkach, szafach czy 
szufladach. Nawet najniższe 
półki z łatwością pomieszczą 

segregatory z dokumentami. 
Powierzchnia biurka może  
zostać dodatkowo powiększona  
o pomocnik, będący dodatkowym  
blatem roboczym. Dzięki tym  
rozwiązaniom, wszystkie 
niezbędne do pracy materiały 
mogą być pod ręką, ale 
jednocześnie będą zawsze 
ułożone w idealnym porządku.

Nowe, lepsze biuro: łatwe przechowywanie

fotel AprIl

SANDISS means the use of 
workspace that is more efficient. 
You can more conveniently arrange 
writing and office accessories 
in our “Pencil case” on the desk. 
Documents can be placed in 
capacious containers, cabinets or 
drawers. Even the lowest shelves 
can hold file folders easily. The 
surface of the desk can also be 

extended with a desk trolley, 
which actually is an additional 
tabletop. Thanks to these solutions 
all necessary materials for work 
can be just by your hand. Yet, at 
the same time they will always be 
arranged in perfect order.

A new, better office: easy storage
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A new, better office: easy storage
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Podstawowymi narzędziami 
pracy w biurze są urządzenia 
elektroniczne (komputery 
stacjonarne, laptopy, tablety, 
smartfony, etc.). Wadą tych 
urządzeń jest to, że większość 
z nich wykorzystuje kable, 
ładowarki i zasilacze, na które 
w tradycyjnych biurach nie 
ma miejsca. SANDISS pomaga 
rozwiązać ten problem. Kable 
można schować, prowadząc je 
frezowaniem w nogach biurek, 
a większe elementy, jak np. 
zasilacze,  mogą być dyskretnie 

ukryte pod blatem. Akcesoria 
chwilowo nieużywane najlepiej 
jest umieścić w „piórniku” 
swojego biurka. Łatwo go wyjąć 
i używać samodzielnie, dlatego 
trzymanie w nim niezbędnego 
okablowania, przejściówek  
i ładowarek do danego 
urządzenia pomaga efektywnie 
i szybko przenosić sprzęt 
pomiędzy pokojami w biurze.

Nowe, lepsze biuro: łatwe przechowywanie
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The standard devices for work in 
the office are desktop computers, 
laptops, tablets, smartphones and 
other electrical appliances. Their 
disadvantage is that for most of them 
cables, chargers and power supplies 
are necessary. However seldom 
is there any space structured for 

them in traditional offices. SANDISS 
resolves this issue. The cables can 
be tucked in through the ducts in 
the legs of the desks, whereas larger 
elements such as power supplies 
can be discreetly hidden under 
the counter. It is best to put the 
accessories that are not used at the 

moment in the “pencil case”  
of your desk. You can take it out  
at ease and use it somewhere else. 
Thus keeping the necessary cabling, 
adapters and chargers for given 
appliances in the “pencil case” helps 
to efficiently and quickly move the 
devices between rooms in the office.

A new, better office: 
easy storage



SANDISS jest wyjątkową 
kolekcją, gdzie materiały, 
wykorzystane do produkcji, 
zostały wybrane z myślą 
o wyjątkowych cechach 
funkcjonalnych i estetycznych.
Naturalne drewno zapewnia 
meblom doskonałą trwałość.  
Ze względu na pozytywny 
wpływ, jaki wywiera na organizm 
ludzki, w SANDISS ten materiał 
jest wykorzystany na ogromną 
skalę – od nóg, przez blaty  
i fronty, aż po plecy szaf i szafek. 

Dzięki temu, pracownicy biurowi 
będą bardziej zrelaksowani, 
bardziej odporni na stres i mniej 
impulsywni. 

W przypadku blatów stołów 
i biurek SANDISS oddajemy 
w ręce klientów kilka różnych, 
efektownych wariantów 
wykończenia. Wykończenie 
drewna w górnej części może 
różnić się od tego w dolnych 
partiach, co daje interesujący 
wizualnie efekt. Zwolennicy 

stylu skandynawskiego chętnie 
sięgną po jasny laminat – to 
rozwiązanie dodatkowo ma 
pewien atut: ten materiał jest 
niezwykle przyjemny w dotyku  
i jednocześnie odporny na plamy, 
w tym także „odciski palców”. 

Nowe, lepsze biuro:
najlepsze materiały
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SANDISS is an unique collection 
for which materials used in 
production have been selected 
because of exceptional functional 
and aesthetic features. Natural 
wood provides furniture with the 
greatest durability. Due to the 
positive influence on the human 
body we use it in SANDISS to a 
large extent – starting from legs, 
through countertops and fronts, 
to the back of wardrobes and 

cabinets. This is why your office 
employees will be more relaxed, 
more stress resilient and less 
impulsive.

As far as SANDISS table tops and 
desks are concerned we provide 
customers with several different, 
effective finish options. The wood 
finish in the upper part may differ 
from the one in lower parts.  
It gives a visually interesting effect. 

Fans of the Scandinavian style will 
gladly reach for the light laminate. 
There is a certain advantage in this 
solution, because this material is 
extremely pleasant to the touch 
and also stain resistant, including 
“fingerprints”.

A new, better office: the best materials
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Nowe, lepsze biuro: personalizacja

SANDISS to kolekcja  
o charakterze otwartym. 
ostateczne zdanie w zakresie 
aranżacji, wykończenia czy 
wariantu wykonania danego 
elementu, ma zawsze klient. 
Przykładowo, wymiary stołów  
są traktowane jako wyjściowe  
– dla lepszego dopasowania  
do charakteru pomieszczenia, 
mogą zostać zmienione. 

standard 160–180 cm max 240 cm

standard 110 cm max 120 cm

standard 160–180 cm max 240 cm

standard 80 cmmax 120 cm

SANDISS is a collection opened 
to customer’s opinion regarding 
the arrangement, finish or variant 
of given element. For instance, 
the dimensions of the tables are 
treated as the standard ones - but 
they can be changed to suit better 
the character of your room.

A new, better office: personalization
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Dostępna lokalizacja pojedynczego piórnika  
w blacie biurka: A, B, C, D, E lub F

Dostępna lokalizacja dwóch piórników 
w blacie biurka: A+C lub D+F

Lokalizację „piórników” także 
możesz dostosować do swoich 
preferencji. Pojedynczy moduł 
można osadzić w jednym  
z 6 dostępnych slotów.  
W przypadku dwóch piórników, 
do wyboru jest jedna z dwóch 
kombinacji, przedstawionych 
na diagramie. Opcjonalnie, 
w lokalizacji piórnika możesz 
zamówić i umieścić mediaport.

The location of “pencil cases” 
can also be customized to your 
preferences. A single module can 
be embedded in one of six slots 
available. In case of two pencil 
cases, one of two combinations 
presented in the diagram is 
available. Optionally, you can order 
a media port and place it in the 
slot of the “pencil case”.

Available location of a single pencil case:
A, B, C, D, E or F

Available location of two pencil cases:
A + C or D + F
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PL-A

PL-O

Nowe, lepsze biuro: personalizacja

Biurka SANDISS mogą być 
wykonane w jednym z dwóch 
wariantów podstawy: PL-A 
(nogi skośne) i PL-O (drewniana 
podstawa zamknięta). Oba 
warianty posiadają ten sam blat 
i zapewniają równie wysoką 
stabilność mebla. Zupełnie 
inaczej wpływają jednak na 
geometrię wnętrza.

nogi

SANDISS desks can be produced 
in one of two variants: PL-A 
(oblique legs) and PL-O (wooden 
closed base). These variants have 
the same top and they both ensure 
the highest furniture stability. 
However, they affect the geometry 
of the interior in a completely 
different way.

LEgS



blaty

•	 sklejka	
•	 laminat	aksamitny,	laminat	odporny	

na	ślady	po	palcach

•	 fornir	dębowy •	 płyta	wiórowa,	doklejka	ze	sklejki
•	 laminat	super	matt

narożniki	stołów	konferencyjnychnarożniki	biurek	na	nodze	PL-o narożniki	biurek	na	nodze	PL-a

• plywood
• scratch-free, fingerprint-resistant  

and silk-smooth lamination 
(colours as per the Paged palette)

• oak veneer 
(colouring as per the Paged palette)

• chipboard with plywood lipping
• super matt laminate  

(colours as per the Paged palette)

COrNErS OF CONFErENCE TABLESDESk COrNErS WITH PL-O LEg DESk COrNErS WITH PL-A LEg

A new, better office: personalization

TOPS
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dostawka

Nowe, lepsze biuro: stoły konferencyjne

ADD-ON

A new, better office: conference tables



orgaNizery

ukryta ryNNa Na kable

frezowNie w Nogach

dostawka

OrgANISEr

HIDDEN CABLE DuCT

CABLE HOLES

ADD-ON
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Burze mózgów, narady  
i prezentacje wymagają  
skupienia i komfortowych 
warunków pracy. Stoły 
konferencyjne SANDISS  
mogą zostać wykonane  
na indywidualny wymiar. 

Umieszczenie w blacie  
organizerów ułatwia 
przechowywanie długopisów  
i urządzeń mobilnych. Rynna  
pod powierzchnią blatu, 
połączona z frezowniem, 
ukrytym po wewnętrznej stronie 
nóg pozwala na dyskretne 
schowanie kabli, a co za tym 
idzie – optymalne wykorzystanie 
dostępnej przestrzeni roboczej.

SANDISS conference tables 
will make your brainstorming, 
deliberations and presentations 
more comfortable. Their size can 
be adjusted to your individual 
needs. The organisers let you store 
your pens and mobile devices 
much easier. The cable duct 
beneath the table top is a part of 
discreet cable management system 
that allows you to work optimally 
and without any disturbances. 



StóŁ KONFERENCyjNy 
PL-AK ZP 
(PIóRNIK)

dąb, buk, sklejka liściasta

    

740 1100 1600 / 1800  

ilość osób
6

waga netto
47 / 51 kg

materiał blat: 
1 wersja: wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat CPL super matt
2 wersja: płyta wiórowa fornirowana okleiną dębową, obrzeże doklejka 
dębowa
3 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat aksamitny (odporny 
na ślady po palcach)
4 wersja: sklejka liściasta fornirowana okleiną dębową
5 wersja: sklejka liściasta, laminat aksamitny (odporny na ślady po 
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

materiał rynna: 
drewno lite buk, sklejka

blat: 
wstawka z drewna litego z 2 organizerami

cechy charakterystyczne
możliwość dołożenia dostawki, pod blatem  
rynna na przewody w kolorze czarnym, frezowanie  
w nogach umożliwiające poprowadzenie przewodów;

StóŁ KONFERENCyjNy 
PL-AK 
(PEŁNy BLAt)

dąb, buk, sklejka liściasta

    

740 1100 1600 / 1800  

ilość osób
6

waga netto
47 / 51 kg

materiał blat: 
1 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat CPL super matt
2 wersja: płyta wiórowa fornirowana okleiną dębową, obrzeże doklejka
dębowa
3 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat aksamitny (odpor-
ny na ślady po palcach)
4 wersja: sklejka liściasta fornirowana okleiną dębową
5 wersja: sklejka liściasta, laminat aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

materiał rynna: 
drewno lite buk, sklejka

cechy charakterystyczne: możliwość dołożenia dostawki; frezowanie 
w nogach umożliwiające poprowadzenie przewodów; pod blatem 
rynna na przewody

CONFERENCE tABLE 
PL-AK ZP
(WIth INSEt AND 2 ORgANISERS)

plywood, oak, beech

    

740 1100 1600 / 1800

seats
6

nett weight
47 / 51 kg

material: 
1. version: chipboard with plywood
lipping, laminate CPL super matt
2. version: chipboard with plywood
or oak lipping, oak veneer
3. version: chipboard with plywood
lipping,velvet laminate
(fingerprint resistant)
4. version: plywood, oak veneer
5. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

material/cable duct: 
solid beech wood, plywood

inset and organisers: 
solid oak wood 

CONFERENCE 
tABLE PL-AK BP
(WIthOut ORgANISER)

plywood, oak, beech

    

740 1100 1600 / 1800  

seats
6

nett weight
47 / 51 kg

material: 
1. version: chipboard with plywood
lipping, laminate CPL super matt
2. version: chipboard with oak veneer, 
oak lipping, 
3. version: chipboard with plywood
lipping, velvet laminate
(fingerprint resistant)
4. version: plywood, oak veneer
5. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

material/cable duct: 
solid beech wood, plywood
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DOStAWKA PL-AK

sklejka liściasta, dąb

    

740  1100 800>1100

ilość osób
3

waga netto
51 kg

materiał blat: 
1 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat CPL super matt
2 wersja: płyta wiórowa fornirowana okleiną dębową, obrzeże doklejka
dębowa
3 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat aksamitny (odporny na
ślady po palcach)
4 wersja: sklejka liściasta fornirowana okleiną dębową
5 wersja: sklejka liściasta, laminat aksamitny (odporny na ślady po palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

materiał rynna: 
drewno lite buk, sklejka

cechy charakterystyczne
można dokładać do stołów konferencyjnych lub zestawić ze sobą dwie dostawki tworząc 
stół 2200x1100(80); przy zestawionych dwóch dostawkach jest konieczna rynna na 
przewody

CONFERENCE tABLE ADD-ON

plywood, oak

    

740 1100 800>1100

seats
3

nett weight
51 kg

material: 
1. version: chipboard with plywood
lipping, laminate CPL super matt
2. version: chipboard with plywood
or oak lipping, oak veneer
3. version: chipboard with plywood
lipping,velvet laminate
(fingerprint resistant)
4. version: plywood, oak veneer
5. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

material/cable duct: 
solid beech wood, plywood

inset and organisers: 
solid oak wood 

features: 
possibility to add to conference table or to create a table 2200x1100 (80) mm by putting 
two add-ons together. In case of putting two add-ons together, cable duct is necessary.
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StóŁ KONFERENCyjNy PL-AK
Z DWIEMA DOStAWKAMI OWALNyMI  

ORAZ Z DREWNIANą WStAWKą Z ORgANIZERAMI

CONFERENCE tABLE PL-AK WIth ADD ONS 
 (WIth INSEt AND 2 ORgANISERS) 
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Nowe, lepsze biuro: biurka

fotel bIg tUK

A new, better office: desks
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Ciekawym elementem kolekcji 
SANDISS jest pomocnik (add-on  
unit) połączony z nogą biurka. 
Dzięki temu, ten dodatkowy 
blat może być ustawiony pod 
różnymi kątami, zgodnie  
z preferencjami użytkownika. 
Pomocnik, w zależności 
od potrzeb, może zostać 
zamówiony w wersji  
z szufladą lub bez.

fotele bIg tUK 5

SANDISS Add-On Unit  
mounted with the desk’s  
leg is an interesting element  
of the collection. This additional  
table top can be set at different 
angles – all to the user’s 
preferences. The Add-On Unit  
is available with or without  
a drawer.
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SANDISS BIuRKO PL-A
(PIóRNIK)

dąb, buk, sklejka liściasta

    

740 800 1600 / 1800  

ilość osób
1

waga netto
42 / 47  kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta
fornirowana okleiną dębową
2 wersja: sklejka liściasta, laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

materiał rynna: 
drewno lite buk, sklejka

materiał piórnik: 
drewno lite dąb

SANDISS BIuRKO PL-A

dąb, buk, sklejka liściasta

    

740 800 1600 / 1800  

ilość osób
1

waga netto
42 / 47  kg

materiał blat: 
1 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat CPL super matt
2 wersja: płyta wiórowa fornirowana okleiną dębową,obrzeże doklejka 
dębowa
3 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat aksamitny (odpor-
ny na ślady po palcach)
4 wersja: sklejka liściasta fornirowana okleiną dębową
5 wersja: sklejka liściasta, laminat aksamitny (odporny na ślady po 
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

materiał rynna: 
drewno lite buk, sklejka

cechy charakterystyczne
możliwość dołożenia pomocnika; opcjomalna możliwość montażu 
panelu przedniego; frezowanie w nogach umożliwiające poprowadze-
nie przewodów; rynna na przewody wykonana z litego buku i sklejki, 
barwiona na czarno; w blacie wykonanym ze sklejki (wersja 4 i 5) 
możliwość zastosowania „organizera / piórnika”

DESK PL-A

plywood, oak, beech

    

740 800 1600 / 1800 

seats 
1
 

nett weight
42 / 47  kg

material: 
1. version: chipboard with plywood
lipping, laminate CPL super matt
2. version: chipboard with plywood
or oak lipping, oak veneer
3. version: chipboard with plywood
lipping,velvet laminate
(fingerprint resistant)
4. version: plywood, oak veneer
5. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

material/cable duct: 
solid beech wood, plywood

features:
possibility to use add-on unit; optional front 
panel; cable duct made of solid beech wood 
and plywood, in black colour; in table
top made of plywood (version 4 and 5) 
possibility to use „organiser”

DESK PL-A
(PENCIL hOLDER)

plywood, oak, beech

    

740 800 1600 / 1800  

seats 
1

nett weight
42 / 47  kg

material: 
1. version: plywood, oak veneer
2. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

material/cable duct: 
solid beech wood, plywood

inset and organisers: 
solid oak wood

features:
possibility to use add-on unit; optional front 
panel; cable duct made of solid beech wood 
and plywood, in black colour; in table
top made of plywood (version 4 and 5) 
possibility to use „organiser”
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BIuRKO PL-O
(PIóRNIK)

dąb, sklejka liściasta

    

740 800 1600 / 1800

ilość osób
1

waga netto
48 / 54 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta
fornirowana okleiną dębową
2 wersja: sklejka liściasta, laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

materiał piórnik: 
drewno lite dąb

materiał rynna:
drewno lite dąb

BIuRKO PL-O

dąb, sklejka liściasta

    

740 800 1600 / 1800

ilość osób
1

waga netto
48 / 54 kg

materiał blat: 
1 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat CPL super matt
2 wersja: płyta wiórowa fornirowana okleiną dębową,obrzeże doklejka 
dębowa
3 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat aksamitny (odporny
na ślady po palcach)
4 wersja: sklejka liściasta fornirowana okleiną dębową
5 wersja: sklejka liściasta, laminat aksamitny (odporny na ślady po palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

materiał rynna:
drewno lite dąb

cechy charakterystyczne
opcjomalna możliwość montażu panelu przedniego, rynna na przewody 
z litego drewna dębowego stanowiąca podzespół z nogami, w blacie 
wykonanym ze sklejki (wersja 4, 5) mozliwość zastosowania „organizera 
/ piórnika”

DESK PL-O

plywood, oak

    

740 800 1600 / 1800

seats 
1

nett weight

48 / 54 kg

material: 
1. version: chipboard with plywood
lipping, laminate CPL super matt
2. version: chipboard with plywood
or oak lipping, oak veneer
3. version: chipboard with plywood
lipping,velvet laminate
(fingerprint resistant)
4. version: plywood, oak veneer
5. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

DESK PL-O
(PENCIL hOLDER)

plywood, oak

    

740 800 1600 / 1800

nett weight
48 / 54 kg

material: 
1. version: plywood, oak veneer
2. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

inset and organisers: 
solid oak wood
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SZAFKA POMOCNIK R-07L/R-07p

dąb, buk, sklejka liściasta

    

650 430 1200

wys. szuflad
100, 140, 183

waga netto
48 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat aksamitny (odporny na ślady po palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

drzwi przesuwne
zamek szuflad centrlany
prowadnice cichy domyk
kluczyk łamany

cechy charakterystyczne
występuje jako wersja prawa (z szufladami po prawej stronie)  
i lewa (z szufladami po lewej stronie)

SIDEBOARD R-07L/R-07P FOR PL-A DESK

plywood, oak

    

650 430 1200

drawers height:
100, 140, 183

nett weight
48 kg

material: 
1. version: plywood, laminate CPL
super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

doors: 
sliding

slides: 
soft closing system

lock: 
drawers with central lock

key: 
folding
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POMOCNIK BIuRKA PL-A

dąb, buk, sklejka liściasta

    

570 550 1200

waga netto
20 kg

materiał blat: 
1 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat CPL super matt
2 wersja: płyta wiórowa fornirowana okleiną dębową,obrzeże doklejka 
dębowa
3 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze sklejki, laminat aksamitny (odpor-
ny na ślady po palcach)
4 wersja: sklejka liściasta fornirowana okleiną dębową
5 wersja: sklejka liściasta, laminat aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga / rynna:
drewno lite dąb

materiał szuflada: 
drewno lite dąb

prowadnice: 
soft closing system „VERSALITE PLUS”

zamek: SISO

cechy charakterystyczne
szuflada zamykana

ADD-ON uNIt FOR PL-A DESK

plywood, oak

    

570 550 1200

nett weight · waga netto
20 kg

material: 
1. version: chipboard with plywood
lipping, laminate CPL super matt
2. version: chipboard with plywood
or oak lipping, oak veneer
3. version: chipboard with plywood
lipping,velvet laminate
(fingerprint resistant)
4. version: plywood, oak veneer
5. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

material/drawer: 
solid oak wood 

slides: 
soft closing system „VERSALITE PLUS”

lock: 
SISO
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froNt pANel fp

sklejka liściasta

    

300 25 1600 / 1800

waga netto
5 / 6 kg

materiał blat: 
1 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze
sklejki, laminat CPL super matt
2 wersja: płyta wiórowa
fornirowana okleiną dębową,
obrzeże doklejka dębowa
3 wersja: płyta wiórowa, doklejka ze
sklejki, laminat aksamitny (odporny
na ślady po palcach)
4 wersja: sklejka liściasta
fornirowana okleiną dębową
5 wersja: sklejka liściasta, laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach) 

cechy charakterystyczne
możliwość dowolnej konfiguracji położenia i 
mocowania panelu w biurkach

PANEL góRNy WB

sklejka liściasta

    

400 25 1600 / 1800

waga netto
12 / 14 kg

materiał blat: 
1 wersja: płyta wiórowa, doklejka
ze sklejki, laminat CPL super matt
2 wersja: płyta wiórowa
fornirowana okleiną dębową,
obrzeże doklejka dębowa
3 wersja: płyta wiórowa, doklejka
ze sklejki, laminat aksamitny
(odporny na ślady po palcach)
4 wersja: sklejka liściasta
fornirowana okleiną dębową
5 wersja: sklejka liściasta, laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

cechy charakterystyczne
możliwość oddzielania powierzchni roboczej 
biurek stojacych razem

froNt pANel fp

plywood, oak

    

300 25 1600 / 1800

nett weight
5 / 6 kg

material: 
1. version: chipboard with plywood
lipping, laminate CPL super matt
2. version: chipboard with plywood or
oak lipping, oak veneer
3. version: chipboard with plywood
lipping,velvet laminate (fingerprint
resistant)
5. version: plywood, velvet laminate
(fingerprint resistant)

uPPER PANEL WB

plywood, oak

    

400 25 1600 / 1800

nett weight
12 / 14 kg

material: 
1. version: chipboard with plywood
lipping, laminate CPL super matt
2. version: chipboard with plywood
or oak lipping, oak veneer
3. version: chipboard with plywood
lipping,velvet laminate
(fingerprint resistant)
4. version: plywood, oak veneer
5. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

features:
possibility to separate the working surfaces 
of desks standing together
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StóŁ FI 1100 PL-AK

dąb, sklejka liściasta

    

740 1100 1100

ilość osób
4

waga netto
26 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat
CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir
dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

tAble fI 1100 PL-AK

plywood, oak

    

740 1100 1100

seats 
4

nett weight
26 kg

material/top: 
1. version: plywood, laminate
CPL super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 
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Nowe, lepsze biuro: łatwe przechowywanie 

A new, better office: easy storage



FOtEL B-DuB
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Wygodna praca biurowa  
z SANDISS to m.in. wygodne 
przechowywanie. Nawet najniższe 
półki w kontenerkach i szafkach  
z łatwością pomieszczą segregatory 
z dokumentami. Biurka mogą zostać 
wyposażone w pojemne piórniki, 
gdzie można rozłożyć wszystkie 
niezbędne urządzenia i akcesoria.  
Ciekawym rozwiązaniem jest 
możliwość wyjęcia piórnika  
i wykorzystywania go jako  
przenośny „holder”.

SANDISS means convenient 
storage. Even the lowest shelves 
of the containers or cabinets 
will easily contain file binders. 
The desks can be equipped with 
large pencil cases in which you 
can put all necessary devices and 
accessories. The possibility of 
removing the organiser and  
using it as a portable “holder”  
is an interesting solution.
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KONtENER R-08
NA KóŁKACh

dąb, sklejka liściasta

    

520 430 415

wys. szuflad
100, 140, 183

waga netto
21 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat
CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir
dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

zamek centrlany

prowadnice cichy domyk

kluczyk łamany

cechy charakterystyczne
kółka skrętne, możliwość zestawienia z pomocnikiem 
biurka PL-A bez szuflady

MOBILE PEDEStAL R-08

plywood, oak

    

520 430 415

drawers height:
100, 140, 183

nett weight
21 kg

material: 
1. version: plywood, laminate CPL
super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

slides: 
soft closing system

lock: 
central lock

key: 
folding
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REgAŁ NISKI R-02
Z PRZESuWNyMI DRZWIAMI 

dąb, sklejka liściasta

    

740 430 1500 

waga netto
50 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat
CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir
dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

prowadnice 
cichy domyk „SYS-LINE S” HETTICH

cechy charakterystyczne
szafka z drzwiami przesuwnymi mozliwość zamknięcia lewej i prawej 
strony

REgAŁ WySOKI R-01
Z OtW. DRZWIAMI

dąb, sklejka liściasta

    

1200 430 1200 

waga netto
68 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat
CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir
dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

zawiasy cichy domyk SISO
zamek dwuryglowy SISO

cechy charakterystyczne
drzwi zamykane zamkiem

LOW BOOKCASE R-02

plywood, oak

    

740 430 1500

nett weight
50 kg

material: 
1. version: plywood, laminate
CPL super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

slides: 
soft closing system „ SYS-LINE S” HETTICH

tALL BOOKCASE R-01

plywood, oak

    

1200 430 1200

nett weight
68 kg

material: 
1. version: plywood, laminate CPL
super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

hinges: 
soft closing system SISO

lock: 
two cylinder lock SISO
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REgAŁ R-03

dąb, sklejka liściasta

    

1970 430 800

waga netto
62 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat
CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir
dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

cechy charakterystyczne
regulacja półek ( 3 poziomy)

BOOKCASE R-03

plywood, oak

    

1970 430 800

nett weight
62 kg

material: 
1. version: plywood, laminate CPL
super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 
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REgAŁ R-04
Z DRZWIAMI

dąb, sklejka liściasta

    

1970 430 800

waga netto
79 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat
CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir
dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dąb

zawiasy cichy domyk SISO
zamek dwuryglowy SISO

cechy charakterystyczne
drzwi zamykane zamkiem, regulacja półek ( 3 poziomy)

BOOKCASE R-04
WIth DOORS  

plywood, oak

    

1970 430 800

nett weight
79 kg

material: 
1. version: plywood, laminate CPL
super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

hinges: 
soft closing system SISO

lock: 
two cylinder lock SISO
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SZAFA AKtOWA R-05

dąb, sklejka liściasta

    

1970 430 800

waga netto
82 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat
CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir
dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dab

zawiasy cichy domyk SISO

zamek „baskwilowy” SISO

cechy charakterystyczne
drzwi zamykane zamkiem, wewnątrz 4 półki, 
regulacja półek ( 3 poziomy)

FILE CABINEt R-05

plywood, oak

    

1970 430 800

nett weight
82 kg

material: 
1. version: plywood, laminate CPL
super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

hinges: 
soft closing system SISO

lock: 
espagnolette SISO

features:
4 removable shelves with height adjustment 
(3 levels)
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SZAFA R-06
gArDerobIANA

dąb, sklejka liściasta

    

1970 430 800

waga netto
70 kg

materiał blat: 
1 wersja: sklejka liściasta laminat
CPL super matt
2 wersja: sklejka liściasta, fornir
dębowy
3 wersja: sklejka liściasta laminat
aksamitny (odporny na ślady po
palcach)

materiał noga: 
drewno lite dab

wieszak wieszak wysuwny

zawiasy cichy domyk SISo

zamek “baskwilowy” SISO

cechy charakterystyczne
drzwi zamykane zamkiem, wewnątrz 1 półka i wieszak na ubrania

WARDROBE CABINEt R-06

plywood, oak

    

1970 430 800

nett weight
70 kg

material: 
1. version: plywood, laminate CPL
super matt
2. version: plywood, oak veneer
3. version: plywood, velvet
laminate (fingerprint resistant)

material/leg: 
solid oak wood 

hanger: 
pull out

hinges: 
soft closing system SISO

lock: 
espagnolette SISO
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AprIl 4

    

790 556 535 455 545

nett weight · waga netto
9 kg

design · projekt: 
Nikodem szpuNar

seat · siedzisko: 
upholstered · tapicerowane

AprIl 5

    

810-920 635 635 470-580 560-670

nett weight · waga netto
9 kg

design · projekt: 
Nikodem szpuNar

seat · siedzisko: 
upholstered · tapicerowane

hOLO 5

     

960-850 560 630 450-560 630-740

netto weight · waga netto
9 kg

design · projekt: 
Nikodem szpuNar

seat · siedzisko: 
upholstered · tapicerowane

back · oparcie:
upholstered · tapicerowane

bIg ArIA 5 W

beech · buk / oak · dąb

    

810 560 550 460-570

netto weight · waga netto
10 kg

design · projekt: 
dario polaco

back · oparcie:
veneer on the back  
of the backrest
· gładki tył oparcia

seat · siedzisko: 
upholstered · tapicerowane

underneath of the seat · spód siedziska: 
upholstered · tapicerowane

Nowe, lepsze biuro: kompatybilne z kolekcją Paged Design

A new, better office: compatible with the Paged Design collection
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tUK 4

 

    

810 560 550 440 620

nett weight · waga netto
10 kg
box volume · objętość opakowania
0,30
pcs per box · ilość w kartonie
1 
pcs per container · ilość w kontenerze
152 

design · projekt: 
Nikodem szpuNar

seat · siedzisko: 
upholstered · tapicerowane

back · oparcie:
upholstered · tapicerowane

tUK 5

               

825-935 580 600  445-565  636-745

nett weight · waga netto
10 kg
box volume · objętość opakowania
0,30
pcs per box · ilość w kartonie
1 
pcs per container · ilość w kontenerze
152 

design · projekt: 
Nikodem szpuNar

seat · siedzisko: 
upholstered · tapicerowane

back · oparcie:
upholstered · tapicerowane

bIg tUK 4

    

895 640 570 440 700

nett weight · waga netto
10 kg
box volume · objętość opakowania
0,35
pcs per box · ilość w kartonie
1 
pcs per container · ilość w kontenerze
120 

design · projekt: 
Nikodem szpuNar

seat · siedzisko: 
upholstered · tapicerowane

back · oparcie:
upholstered · tapicerowane

bIg tUK 5

    

895 640 570 440 700

nett weight · waga netto
10 kg
box volume · objętość opakowania
0,35
pcs per box · ilość w kartonie
1 
pcs per container · ilość w kontenerze
120 

design · projekt: 
Nikodem szpuNar

seat · siedzisko: 
upholstered · tapicerowane

back · oparcie:
upholstered · tapicerowane

The SANDISS collection does 
not include seating furniture. 
Even though, it fits perfectly with 
selected models of Paged chairs 
and armchairs from your contract 
offer.
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BIuRKO PL-A

BIuRKO PL-O 

StóŁ KONFERENCyjNy (Z ORgANIZEREM)

KONtENER NA KóŁKACh R-08
SZAFKA POMOCNIK  
DO BIuRKA PL-A (LEWy/PRAWy) REgAŁ NISKI R-02 REgAŁ WySOKI R-01 REgAŁ R-03 REgAŁ Z DRZWIAMI R-04

SZAFA AKtOWA R-05
/ SZAFA gARDEROBIANA R-06

StóŁ KONFERENCyjNy DOStAWKA PL-AK 

StOLIK OKRągŁy

froNtpANel 

SZAFKA POMOCNIK (L/P) DO BIuRKA PL-A DOStAWKA DO BIuRKA PL-A PANEL góRNy WB 

desk PL-A

desk PL-O

conference table Pl-aK ZP

mobile pedes tal R-08 sideboard r-07L/r-07P  
for PL-a desk

low bookcase R-02 tall bookcase R-01 bookcase 80 R-03 bookcase 80 wi th doors r-04
file cabine t 80 R-05 
/ waRdRobe cabine t R-06 

conference table add -on

table fi 1100 Pl-aK

front pan el fp

sideboard r-07L/r-07P for PL-a desk sideboard r-07L/r-07P for PL-a desk upper panel WB



Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie 
stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 
23.04.1964 r. (Dz. u. 2014 r. poz. 121). Z uwagi na ograniczenia 
wynikające z techniki druku, kolory zamieszczone w niniejszym 
katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych 
mebli. Artykuły dekoracyjne prezentowane na zdjęciach 
aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie są oferowane 
przez Paged Meble S.A. z siedzibą w jasienicy do sprzedaży. 
Wszystkie dane i informacje zawarte w katalogu należy traktować 
jako  aktualne w miesiącu kierowania katalogu do druku (tj. 
wrzesień 2018 r.). Wymiary zostały zaokrąglone do pełnych 
centymetrów. 

Paged Meble S.A. z siedzibą w jasienicy informuje, iż z uwagi 
na procesy produkcyjne oraz technologiczne, jak również ze 
względu na strukturę drewna i oklein naturalnych posiadających 
zróżnicowane odcienie, kolorystykę, słoje i promienie rdzeniowe 
oraz rysunek w zależności od warunków siedliskowych drzewa, 
z którego zostały pozyskane, a także z uwagi na różnorodność 
partii towarowych mogą wystąpić różnice w odcieniach koloru 
poszczególnych mebli, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk 
tego samego wyrobu, w ramach mebli z danej kolekcji mebli 
oferowanych przez Paged Meble S.A. z siedzibą w jasienicy.

Różne gatunki drzew, a także struktura, usłojenie  
i różnice odcieni naturalnego drewna mają wpływ  
na absorbowanie bejcy w procesie barwienia.  

Próbka stanowi jedynie fragment  
drewna i ma charakter poglądowy.  
Nie należy oczekiwać idealnej kopii.

blaty

blaty / Nogi / PióRNiki / wstawki DRewNiaNe (w blatach koNfeReNcyjNych) ryNNa Na kable

laminat super matt 
biały W0748

laminat aksamitny 
antracytowy UT750 

laminat aksamitny 
biały WT748  

216
dąb bielony

063
buk czarny100

dąb naturalny
F00
naturalny matowy

987
dąb miodowy
 

Przykładowe kolory, inne kolory dostępne na żądanie.

This catalogue is for informational purposes only and does not 
constitute an offer within the meaning of the Civil Code Act of Dz. 
u. 2014 r. poz. 121. Due to the limitations of printing technology, 
the colors shown in this catalogue may differ from the actual colors 
of furniture. Decorative items shown in the pictures are merely 
decoration arrangement and are not offered for sale by Paged 
Meble SA with headquarters in Jasienica. All data and information 
in this catalog should be consider binding in the month of printing 
(September 2018). Dimensions have been rounded to the nearest 
centimeters.

Paged Meble S.A. with its registered office in Jasienica hereby informs 
that due to the production processes and technologies as well as 
due to the structure of wood and natural veneers characterised by 
different shades, colours, rings, medullary rays and design depending 
on the habitat conditions of the tree from which they have been 
produced and because of the diversity of batches of goods, there may 
be certain differences in the shades of colours of particular pieces 
of furniture even in case of purchasing several pieces of the same 
product from a given furniture collection offered by Paged Meble S.A. 
with its registered office in Jasienica.

laminate super matt white 
W0748

laminate velvet  
anthracite UT750

laminate velvet 
white WT748 

The sample is provided as a guide only.  
Therefore an exact match can not be guaranteed.

white oak

DESk TOP

black beech
natural oaknatural matt honey oak

Samples of colour, other colours available on request.

DESk TOP / LEgS / OrgANISErS / WOODEN INSErTS (IN CONFErENCE COuNTErS) CABLE DuCT

file cabine t 80 R-05 
/ waRdRobe cabine t R-06 

216
063

100F00 987
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