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Strefa Spotkań / 
Meeting Zone /
Besprechungsbereich

Strefa Wsparcia / 
Support Zone /
Organisationsbereich

Strefa Współpracy / 
Cooperation Zone /
Bereich für gemeinsames 
Arbeiten

Strefa Skupienia / 
Concentration Zone /
Bereich für konzentriertes 
Arbeiten

Flipper
design by Mikomax Team

Często w biurach utrzymywane są miejsca, 
które nie są wykorzystywane efektywnie, 
a zajmują znaczną powierzchnię. Rozwią-
zania w takich miejscach, nie są również 
mobilne. Odpowiedzią na te problemy są 
stoły klapowe systemu FLIPPER.

Often our offices have spaces which are 
unused or used inefficiently. Unfortunately, 
such places  take up a lot of space.
Solutions in such areas are often not 
mobile. Unfortunately, this is not cost 
effective use of this office space!

In den meisten Büros gibt es Flächen, die
nutzlos und uneffektiv bleiben. Die
Raumlösungen in diesen Bereichen sind 
oft nicht mobil und nicht variabel. Leider 
beeinflusst diese Situation die Effizienz der 
Räume.
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Funkcjonalne miejsce pracy / 
Functional Workplace / 
Funktionaler Arbeitsplatz

Zintegrowane prowadzenie okablowania poziomego 
i pionowego /
Integrated vertical and horizotal cable management /
Kabelmanagement (vertikal und horizontal)

Możliwość łączenia kolejnych stołów /
Possibility to join next folding tables together /
Tisch-Reihenverbindung

Opcjonalnie możliwość zastowania elektryfikacji 
zamiast przepustu kablowego /
Possibility of electrification instead of cable pass /
Optional: Strom-Data-Box oder Kabeldurchlass

Łatwosć rearanżacji układu dzięki kółkom  
z hamulcami /
Possibility to rearrange table due to casters with 
brakes /
Hervoragende Mobilität durch feststellbare 
Lenkrollen

Przepust kablowy /
Cable pass /
Kabeldurchlass

Możliwość sztaplowania stołów /
Stacking possibility /
Staffelbarkeit
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Gotowe układy /
Ready–made solutions / 
Gestaltungskonzepte

Elementy systemu /
Product range /
Produktübersicht
Stoły składane Flipper /
Folding table Flipper / 
Klapptisch Flipper

Kolorystyka /
Finishes /
Oberflächen
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Kolor płyty /
Decors / 
Dekore

Metal /
Frame / 
Gestell
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ul. Dostawcza 4, 93-231 Łódź
t: +42 272 11 31, f: +42 272 11 39
e:  office@mikomax.pl
w: www.mikomaxsmartoffice.pl

Kim jesteśmy?
Who are we?
Wer sind wir?

Mikomax Smart Office to ekspert 
w tworzeniu nowoczesnych biur 
łączący fachową wiedzę o produkcji mebli 
z autorską koncepcją jej zastosowania we 
współczesnym miejscu pracy

Mikomax Smart Office is an expert
in designing offices, combining its
expertise in office furniture production
with its own concept of implementing
it within a modern office environment 

Mikomax Smart Office ist ein Experte im 
Kreieren von modernen Büros. Das fachliche 
Wissen zur Möbelherstellung wird hier 
mit eigenen Urheberkonzepten über die 
Entstehung von gegenwärtigen Arbeitsbüros 
verknüpft


