
Kontenerki
Organizacja pod ręką



Propozycją na stworzenie 
dodatkowego miejsca 
przechowywania oraz 
praktycznego uzupełnienia 
biurka jest kontener biurkowy. 
Mebel ten doskonale sprawdzi 
się w recepcjach, biurach i 
gabinetach, gdzie swoją 
przestronnością ułatwi 
zaprowadzenie porządku oraz 
umieszczenie wszystkich 
niezbędnych akcesoriów i 
dokumentów w zasięgu ręki. 



Posiadamy w 
sprzedaży 3 rodzaje 
kontenerów o 
różnych funkcjach 
dopasowujących się 
do indywidualnych 
potrzeb użytkownika. 
Wszystkie modele 
stworzone są w stylu 
pasującym do innych 
mebli biurowych 
firmy Majencia.

 Klea 

 Synonyme

 MaBox



Model
Klea

W pobliżu stanowiska pracy lub umieszczony pod biurkiem, kontener 
Klea oferuje łatwe, wydajne i bezpieczne przechowywanie, 
optymalizację przestrzeni roboczej oraz organizacji użytkownika. 
Swoim wyglądem wprowadza nowoczesny akcent w biurze, proste i 
czyste linie współgrają z ideą nowoczesności a różnorodność 
wykończeń pozwala na dopasowanie kolorystyki do każdego wnętrza.



Zalety

Wyjmowany 
piórnik

Centralny 
zamek

Elegancki boczny 
uchwyt po obu 

stronach
Wieszak na 
teczki

▪ Cichy system wysuwania 
szuflad

▪ Szuflada w pełni otwieralna dla 
łatwiejszego dostępu do plików



Klea
Kontener mobilny na kółkach to opcja 
stworzona dla dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia. Wyposażony jest w piąte kółko 
antywywrotne dla lepszej stabilizacji.

Współczesny i ponadczasowy design można 
harmonijnie dopasować laminowanym topem 
do koloru blatu biurka lub stworzyć 
wielofunkcyjny mebel z tapicerowanym 
topem służącym także do siedzenia.

Wymiary: 

- Wersja z metalowym topem : 

562x420x580mm

-Wersja z laminowanym topem :

580x420x580mm



Wykończenia i 
estetyka

Top wykończony 
tapicerowaną poduszką 
do siedzenia

Laminowany top w dwóch 
wykończeniach:
• Drewnopodobne
• Kolor gładki

Malowane proszkowo w 
6 różnych kolorach
• Ciemnoszary
• Biały
• Biały błyszczący
• Srebrny
• Szary
• Czarny

Top metalowy

Różne układy szuflad:
• 3 szuflady do 

przechowywania na 
płasko

• 2 szuflady: mniejsza na 
płasko z opcją 
ruchomego piórnika, 
druga większa z 
wieszakiem na pliki



Klea-
stacjonarny
Kontener stacjonarny montowany do blatu 
biurka lub stawiany bezpośrednio przy nim 
pozwala na stworzenie indywidualnego 
stanowiska pracy ze stałym dostępem.

Jest wyższy, ma więcej opcji przechowywania 
niż mobilny. Wyposażony także w centralny 
zamek dla bezpieczeństwa przechowywanych 
plików.

Laminowany blat kontenera można dopasować 
do koloru blatu biurka.

Wymiary:

-wersja z mocowaniem pod blat 

695x420x580 lub 713x420x780mm

-wersja z topem do blatu 

720x420x580mm lub 740x420x780mm



Wykończenia i 
estetyka

Top laminowany 
dopasowany grubością i 
kolorem do blatu biurka

4 typy szuflad:
• 66 – dwie większe szuflady z 

opcją wieszaka
• 333 – 3 równe szufladki
• 336 – 2 mniejsze szuflady  i 

jedna głębsza z opcją wieszaka 
3333 – 4 równe płaskie 
szufladki

Malowane proszkowo w 
6 różnych kolorach
• Ciemnoszary
• Biały
• Biały błyszczący
• Srebrny
• Szary
• Czarny

Model bez topu 
przystosowany do 
montażu bezpośrednio 
pod blatem biurka



Model 
Synonyme

Model ten zawiera wszystkie zalety kontenera biurkowego.  Powinien znaleźć się 
wszędzie tam gdzie niezbędny jest szybki dostęp do podręcznych akcesoriów. 
Dzięki wbudowanemu piórnikowi utrzymanie porządku w szufladzie jest łatwe i 
przyjemne.
Centralny zamek zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych plików a same szuflady 
wysuwają się lekko, opcjonalnie dostępny także system selektywnego otwierania.



Synonyme

Dzięki szerokiemu wyborowi 
konfiguracji, miękkim łukom i 
starannemu projektowi, Synonyme
spełnia specyficzne potrzeby 
pracowników. Wyposażony w 
poduszkę do siedzenia, zamienia się 
w krzesło do nieformalnych spotkań 
na stanowisku pracy .
Wymiary :
Mobilny - 580x420x580mm

Montowany pod blat –

695x420x580mm lub 713x420x780mm



Zalety

• Blat laminowany lub metalowy

• Model mobilny: 2, 3 lub 4 szuflady

• Model stacjonarny:  3 lub 5 szuflad

• Opcjonalny wieszak na pliki

• Centralny zamek 

• Malowane proszkowo, dostępne 3 różne 
kolory wykończenia

- Biały 

- Srebrny

- Ciemnoszary

Zintegrowany 
piórnik

Centralny 
zamek

Piąte 
kołoprzeciwwywrotne

Wieszak na teczki
Kryte 
prowadnice 
łożyskowe



Model MaBox

MaBox zajmuje niewiele miejsca, ale jego możliwości są ogromne. 
Pozwala na przechowywanie zarówno niezbędnych akcesoriów biurowych jak 
i osobistych rzeczy pracownika. Jego sprytne wyposażenie w kolorowej 
oprawie ma tylko jeden cel: poprawić komfort użytkownika. 

Wymiary : 
Top metalowy – 560x320x583mm

Top z płyty MDF – 565x320x583mm



Zalety
• Kompaktowy – idealny do 

mniejszych przestrzeni

• Pojedynczy front skrywający we 
wnętrzu sprytnie rozwiązany 
układ do przechowywania 
rozmaitych akcesoriów

• Top metalowy lub laminowany

• Do wyboru  2 kolory uchwytu 
czarny i szary

• Ekstrawagancki kolorowy 
środek (czerwony lub czarny)

Wyjmowany piórnik

Wieszak na pliki

Piąte koło 
antywywrotne

Centralny zamek

Pojemnik na butelkę

Elastyczne tasiemki 
podtrzymujące zawartość



Zapytaj o 
dostępność

Dostępny jest  od ręki szeroki 
wybór kombinacji kolorystycznej.


