
Biurka i stoły

Made in France

CONECTO



CONECTO | Współczesny projekt oferujący nowe rozwiązania do pracy w grupie. Występuje także jako wysoki stół lub stolik kawowy w 
różnych konfiguracjach, aby dostosować się do różnych profesji.

▪ Wiele elastycznych konfiguracji dla wszystkich środowisk pracy
▪ Idealne dopasowanie do współczesnych przestrzeni 
▪ Swoboda ruchów i indywidualny komfort 
▪ Zorganizowany i łatwy w instalacji system okablowania

Kluczowe zalety:
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▪ Zoptymalizowana konstrukcja 
zapewniająca więcej miejsca pod 
biurkiem

▪ Regulowana wysokość

▪ Wiele opcji zarządzania 
okablowaniem

▪ Opcjonalny system przesuwny 
blatu

▪ Harmonijne wykończenie 
pasujące do innych mebli 
Majencia

▪ Różne akcesoria dla 
użytkowników

Przesuwny 
blat

Kanały 
kablowe

Wbudowana w blat 
klapka na listwę

Magnetyczna 
maskownica do 

kabli

Wbudowana przelotka 
do kabli

Made in France

Biurka - zalety



Zarządzanie kablami

System rozprowadzenia okablowania został tak 
zaprojektowany aby zostawiał jak najwięcej 
miejsca pod biurkiem. Dodatkowe maskownice 
na nogach pomagają utrzymać kable w ryzach, 
pozostawiając estetyczne wykończenie.
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▪ System regulacji wysokości 
dostosowujący się indywidualnie do 
każdego użytkownika.

Regulacja od 650 do 850mm w krokach 
co 10mm

Prostokątny korpus z rury stalowej o 
przekroju 60 x 35 mm i grubości 2 
mm.Łączniki wykonane z blachy fałdowej 
o przekroju 55x30mm i grubości 2mm.

Wszystkie metalowe części są 
montowane za pomocą spawania MIG.

Część regulowana wykonana z rury 
stalowej o przekroju 55 x 30 mm i 
grubości 2 mm.

Regulacja wysokości
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Kształty podstaw

Rodzaje kanałów kablowych

Trapezowa (A) Proste (N) Pętla (O)

Pojedynczy poziomy Podwójny poziomy Podwójny siatkowy Duża pojemność
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Akcesoria
▪ Osłony pozwalają na estetyczne 

wykończenie biurka

▪ Zamontowanie uchwytu na monitor pozwala 
na indywidualne ustawienie ekranu 
(dostępny w sprzedaży osobno)

▪ Uchwyt na komputer stacjonarny, optycznie 
dodaje lekkości, ułatwia sprzątanie oraz 
pozostawia więcej miejsca pod biurkiem 
(dostępny w sprzedaży osobno)

▪ Dzięki systemowi ekranów akustycznych 
Maskot, Conecto tworzy indywidualne 
przestrzenie w biurach typu open space
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Wbudowany w blat stolarki 
konferencyjnej - otwierany z obu 
stron
ze zintegrowanym systemem 
kablowym
Opcjonalnie: 3 gniazda zasilające z 
kablem 3 m i 2 RJ45

Wysuwana jednostka zasilania 
Strona aluminiowa, 3 gniazda 
zasilające z przewodem 3 m i 2 RJ45
Kołysana osłona i lakierowany 
plastikowy rękaw

Przelotka na kable
2 na blat, w kształcie kwadratu, wymiar 
zewnętrzny 120 mm,
o średnicy wewnętrznej 93 mm.
Materiał- plastik w kolorze aluminium

Wbudowana w blat klapka na listwę
Z amortyzatorem zamykania
i szczotką do umieszczenia kabli
Opcjonalnie: 3 gniazda zasilające z 
przewodem 3 m oraz 2 gniazda RJ45 z 
metalowym wspornikiem

Akcesoria
Made in France



Biurka Conecto z powodzeniem można łączyć z innymi meblami Majencia  

Biurka Conecto – nogi proste
Szafy kartotekowe Ecozen
Kontenerki Klea mobilne
Krzesło Drakkar
Szafki depozytowe Story
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Biurka Conecto z powodzeniem można łączyć z innymi meblami Majencia  

Biurko dyrektorskie Conecto – nogi proste
Wyspa Classwood z szufladami
Szafy Classwood
Fotel dyrektorski Cambridge
Stolik konferencyjny Conecto
Krzesło konferencyjne Line tapicerowane

Made in France

Biurko dyrektorskie Conecto – nogi proste, szklany blat
Wyspa Classwood z kontenerkiem
Fotel dyrektorski Cambridge
Krzesło konferencyjne Sedna tapicerowane



Stoły konferencyjne

Modułowa i konfigurowalna gama stołów konferencyjnych 
Conecto to idealne rozwiązanie dla większych pomieszczeń.
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Stoły konferencyjne

Do mniejszych pomieszczeń zaprojektowano rozwiązania stołów o 
różnej wysokości z niezbędnymi akcesoriami.
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Wymiary podstawowe
Blat melaminowany Blat szklany Blat drewniany Szyna aluminiowa
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Noga pętla (O) Noga trapez (A)
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Made in FranceProstokątny korpus z rur stalowych o przekroju 60 x 35 mm i grubości 2 mm.
Łączniki wykonane z blachy fałdowej o przekroju 55x30mm i grubości 2mm.
Wszystkie metalowe części są montowane za pomocą spawania MIG.
Część regulowana wykonana z rury stalowej o przekroju 55 x 30 mm i grubości 2 mm.



Wymiary akcesoriów

Osłona z siatki mesh przykręcana pod blatem
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Osłona metalowa przykręcana pod blatem
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Osłona drewniana – na wsporniku pod blatem
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Poziomy kanał kablowy pojedynczy i podwójny

Poziomy kanał kablowy siatkowy podwójny

Pionowy kanał kablowy magnetyczny Pionowy kanał kablowy zewnętrzny

Przykręcany do centralnej 
aluminiowej szyny na dwuosobowej 
stacji roboczej z szyną 54x61mm

Przyczepiony na magnes do nogi 
30x60mm

Pionowy kanał kablowy o dużej pojemności

Przykręcany do cofniętej nogi 
pośredniej (1600 mm) 92x777mm

Osłonka kablowa na rzep

1m długości 25mm średnicy
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Wykończenia
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Zapytaj o dostępność

➢ Biurka i stoły dostępne są od 
ręki w określonych 
konfiguracjach.
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