
Szafy biurowe
Made in France



Story - NOWY ROZDZIAŁ W GRUPIE MEBLI BIUROWYCH. 

Inspiracją do projektu były mieszkania co 
sprawia, że meble Story tworzą 
przyjazną atmosferę w miejscu pracy. 

Jednocześnie zapewniają niezbędną 
przestrzeń do przechowywania oraz 
przemyślaną funkcjonalność, dlatego 
meble Story to idealny „towarzysz” 
pracownika na co dzień. 

Rozszerzona, konfigurowalna i 
wielofunkcyjna oferta, która znajdzie 
swoje miejsce we wszystkich 
przestrzeniach biurowych i z łatwością 
uzupełni pozostałe kolekcje mebli 
Majencia.
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STORY Gama zaprojektowana tak aby jak najlepiej dopasować się do każdej profesji.
Meble wykonane są z płyty wiórowej melaminowanej. 

Możliwość ukrycia 
okablowania w dolnej 
półce

Drzwi na dwóch 
typach okuć:
- Zawiasy otwierane 

110o

- Zawiasy otwierane 
155o

4 rodzaje uchwytu 
dostosowane do każdej 
kolekcji mebli Majencia

Drzwi z cichym 
domykiem

Szafka depozytowa 
zabezpieczona 3 
cyfrowym szyfrem

Regały 
bibliotekowe Poręczna wysuwana 

wieża dostawiana do 
biurka z różnymi 
układami półek i 
wykładanym 
piórnikiem

Drzwi 
otwierane lub 
przesuwne

Drzwi 
zabezpieczone 
zamkiem na klucz
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Szafka depozytowa 
z kieszenią na 
pocztę



Zarządzanie kablami
Sprytnie rozwiązany system do ukrycia kabli 
wewnątrz szaf.
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Rodzaje uchwytów dopasowane do innych kolekcji mebli Majencia 

Uchwyt ConectoUchwyt Origami Uchwyt Uniwersalny Uchwyt Eklipse

Made in France



Wykończenia
Ekskluzywne dwustronne wykończenie, które 
ożywi otoczenie i nada mu wyjątkowego 
charakteru.

Dostępne kolory:

Niebieski         Musztarda         Pieprz

Rafia                 Żelazo        Szary księżyc

Biały                Basalt Szary jasny

Made in France



Wykończenia
Ekskluzywne dwustronne wykończenie, które ożywi 
otoczenie i nada mu wyjątkowego charakteru.

Dostępne kolory drewnopodobne:

Akacja            Dąb naturalny

Orzech włoski         Klon jasny

Made in France



Wymiary

Szafka depozytowa

Szafki – drzwi otwierane Szafki – drzwi przesuwne

Nadstawka

Made in France



Wymiary
Tower

Made in France



Story + Eklipse
Biurka Eklipse

Krzesła Drakkar

Szafy Story

Pufy Softwork

Szafy Story z łatwością dopasowują się do wszystkich serii mebli Majencia.
Made in France



Story + Oxo

Szafy Story

Regały i siedziska Oxo

Pufy Softwork

Ekrany Maskot

Made in France



Made in France

Oxo – MODUŁOWA SZYBKA REKONFIGURACJA

Nowe wyzwania jakie czekają na współczesne 
firmy: elastyczność przestrzeni i wszechstronność, 
mobilność pracowników.
Oxo to rozwiązanie, które sprosta wszystkim tym 
wyzwaniom.
Oxo pozwala każdemu przejąć kontrolę nad swoim 
środowiskiem pracy dzięki prostemu i intuicyjnemu 
systemowi montażu.
Składająca się z wielu modułów ta nowa gama 
będzie w stanie ewoluować i błyskawicznie 
dostosowywać się do Twoich potrzeb. 
Użytkownik staje się moderatorem swojego 
otoczenia, aby dostosować moduły do własnych 
indywidualnych potrzeb.



oxo Modułowe szafki zaprojektowane z myślą o łatwej rekonfiguracji pomieszczenia.
Meble wykonane są z płyty wiórowej melaminowanej. 

Wygodny uniwersalny 
uchwyt

Drzwi 
otwierane pod 
kątem 110o

Opcjonalne poduszki 
na siedziska

Made in France

Drzwi zabezpieczone 
zamkiem z kluczem

Wyjątkowe przejrzyste 
wykończenie tylnej 
ściany szafki plexiglass Regały bez tylnej 

ścianki

Ekskluzywne 
dwustronne 
wykończenie

Łatwe piętrowanie 
szafek i ustawianie 
ich wg potrzeb 
dzięki systemowi 
bez użycia narzędzi

Estetyczny i funkcjonalny 
prześwit 6 mm w poziomie i 
pionie między modułami 

Amortyzowane 
drzwi uchylne

Drzwi 
przesuwne



Zarządzanie kablami
Sprytnie rozwiązany system do ukrycia kabli 
wewnątrz dolnej półki

Made in France



System montażu bez 
użycia narzędzi
Innowacyjny system w kształcie litery X 
pozwala na szybką rekonfigurację szaf i 
regałów bez użycia narzędzi.

Szybko i bezproblemowo można dostosować 
układ przestrzeni w dynamicznie 
zmieniających się pomieszczeniach.

Made in France



Przykłady konfiguracji
Made in France



Zalety
✓ Prosta, przyjemna i beznarzędziowa

zasada montażu 

✓ Ekskluzywne dwustronne 
wykończenie

✓ Nieskończona możliwość konfiguracji

✓ Możliwość połączenia z innymi seriami 
mebli Majencia

✓ Mogą być zastosowane w różnych 
przestrzeniach zarówno biurowych jak 
i w poczekalniach czy salach 
konferencyjnych

Kąt otwarcia 
110o

Cylindry 
regulowane

Zamek z 
wyjmowanym 

bębenkiem

Opuszczane 
drzwiczki z 
amortyzacją

Made in France



Wykończenia
Ekskluzywne dwustronne wykończenie, które 
ożywi otoczenie i nada mu wyjątkowego 
charakteru.

Dostępne kolory:

Niebieski         Musztarda         Pieprz

Rafia                 Żelazo        Kaszmir

Biały

Made in France



Wymiary modułów poziomych

Moduł dolny - szafka 

Moduł górny - regał

Moduł górny – szafka, drzwi opuszczane 

Moduł dolny - regał

Moduł górny – drzwi przesuwneModuł pośredni – nośnik blatu umieszczony na module dolnym

(Eklipse i Origami)

Made in France



Wymiary modułów pionowych

Szafka otwarta Szafka zamykana

Bez półek Z półkami Drzwi otwierane Model mieszany

Made in France



Oxo może być z powodzeniem wykorzystane w przestrzeniach nieformalnych
Made in France



Oxo w przestrzeni biurowej
Made in France



Oxo w towarzystwie 
innych mebli Majencia
Regały i szafki Oxo

Biurko Eklipse

Szafy Story

Siedzisko Softwork

Made in France



Classwood – PONADCZASOWA KLASYKA

Szafy biurowe Classwood to klasyczny styl 
połączony z niezawodnymi rozwiązaniami 
zaprojektowanymi i wyprodukowanymi we 
Francji.

Classwood to odpowiedź na współczesne 
wymagania dotyczące codziennej pracy w 
biurze.

Solidne, funkcjonalne i estetyczne szafy 
dostosowane do konkretnych potrzeb w 
przestrzeni biurowej. Mimo upływu czasu i 
zmieniającej się mody, wciąż prezentują się 
świetnie i zapewniają odpowiednią prezencję 
dla firmy.

Made in France



CLASSWOOD Eleganckie wykończenia i tradycyjny styl połączone z funkcjonalnością

Kontenerki mobilne 
wyposażone w 5 kółko 
antywywrotne,
z 2 lub 3 szufladami

Wieża prawostronna i 
lewostronna.
Indywidulana lub 
podzielona na dwa 
stanowiska z wieloma 
konfiguracjami półek 
wewnątrz

Wykończenia z płyty 
melaminowanej

2 typy uchwytów 
dopasowane do kolekcji 
Majencia

Układ półek pozwala na 
maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni

zaokrąglony prostokątny

Made in France



Wieża Classwood to pomysłowe rozwiązanie na funkcjonalny podział przestrzeni w biurze.
Jej zastosowanie pozwoli na łatwy dostęp do najważniejszych dokumentów przy czym zamknięcie na 
klucz zapewni im bezpieczne przechowywanie. Z powodzeniem można je łączyć z biurkami z innych serii 
produktów Majencia.

Biurko podwójne Conecto z ekranem 1200mm

Wieża Classwood – 715x450mm

Regał Classwood – 715x450mm

Biurko podwójne Conecto z ekranem 1200mm

Wieża Classwood – 1125x450mm

Kontenerek Klea z topem - 562x420x580mm

Made in France



Rodzaje wnętrza podręcznej wieży:

Podzielona na dwa 
sąsiadujące stanowiska

Dwa regały

Mniejsze szafki Z piórnikiem

Made in France



Wyspa przy biurku dyrektorskim

Wyspa Classwood prawostronna - 1200x480mm

Szafa Classwood 1000x800mm

Biurko Conecto

Fotel Cambridge

Wyspa Classwood lewostronna - 2000x570x600mm

Biurko Conecto ze szklanym blatem 

Fotel Cambridge

Made in France



Moduł dostawny

To bardzo dobre rozwiązanie na 
wykorzystanie przestrzeni wokół biurka.

Poręczne szafki i regały dobrze współgrają z 
otoczeniem biurka ułatwiając dostęp do 
dokumentów np. w segregatorach.

Dodatkowo można je połączyć z szafami 
aktowymi Filea.

Made in France



Mobilny pomocnik
Mobilna wyspa to świetne rozwiązanie np. w sali konferencyjnej gdy potrzebny jest szybki dostęp do 
niezbędnych broszur czy akcesoriów socjalnych.

Made in France



Wykończenia
Ekskluzywne klasyczne wykończenie

Akacja            Dąb naturalny        Jasny szary

Orzech włoski       Dąb blonde Szary mysi

Wenge z mali       Klon kanadyjski      Klon jasny

Made in France



Wymiary

Wieża niska

Szafy Kontenerki mobilne i stacjonarne
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Zapytaj o dostępność modeli

Szafy dostępne są od ręki w ograniczonej ilości.

Made in France


