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design
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System -eM to bogata kolekcja o prostej, klasycznej formie nadająca wnętrzu ponadczasowej świeżości. Atrakcyjny minimalizm 
biurek oraz stołów konferencyjnych jest zamkniety  w 9 różnorodnych podstqwach.

1. szeroKi wybór podstaw

1. tworzenie stanowisK wieloosobowych
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design

1. Grubość blatu - 25 i 18 mm * Stelaż bez widocznych Spawów
(standard maro)

blAt 25 mm blAt 18 mm*

d2  Buk d1  CZEREŚNIA HAVANAd3  Dąb NApolItANod7  kloN jASNy

d2  gRAfIt d1  oRZECH MARoNId3  popIElU1  bIAły

1. Kolory doKlejKi dla blatU 18 i 25 mm

        

• Stała wysokość biurka 740 mm z opcją poziomowania 

(standard MARo). Regulacja wysokości płynna lub 

skokowa zależnie od wybranego modelu.

• blat o grubości 25 lub 18 mm

        (krawędź blatu laserowo wtapiana w płytę - opCjA)

• Indywidualny charakter – różnorodność kolorystyczna 

(blat, doklejka, stelaż)

• perfekcja wykonania - stelaż bez widocznych spawów
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* przy blacie o grubości 18 mm wysokość biurka zmniejsza się o 7 mm 



www.maro.pl4

17/08/02

KolorystyKa

d1  oRZECH MARoNI d1  CZEREŚNIA HAVANA

d3  Dąb NApolItANod3  popIEl

d2  gRAfIt d2  Buk

d7  kloN jASNyU1  bIAły

d1  oRZECH MARoNI d1  CZEREŚNIA HAVANA

d3  Dąb NApolItANod3  popIEl

d2  gRAfIt d2  Buk

d7  kloN jASNyU1  bIAły

m01  AluMINIuM

m05  gRAfIt

m02  bIAły
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Uwaga! 
bezpłatna możliwość wyboru 
innej doklejki niż kolor blatu.

We wszystkich elementach 
płytowych mebla krawędzie 
zabezpieczamy doklejką wtapianą 
laserowo w strukturę płyty.

otrzymujemy estetykę 
wykończenia elementu - braK 
fUgi Klejowej (patrz str. 4)
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jakość

1. trwałość połączenia laSertec (Standard Maro)

jesteśmy pionierami technologii laserowej 
wykorzystywanej w przemyśle meblarskim. jako 
pierwsi w polsce we wszystkich elementach 
płytowych mebla krawędzie zabezpieczamy 
doklejką laserowo wtapianą w strukturę płyty, 
dzięki czemu zyskujemy zwiększoną trwałość 
połączenia oraz zwiększoną odporność na 
wilgoć, ciepło i uszkodzenia mechaniczne. 
Dzięki technologii laserowej tworzymy idealną 
całość - pozbawioną ciemnej, widocznej fugi 
klejowej krawędź.

standard 
maro

1. pewność połączenia

jako pierwsi na polskim rynku do obróbki rur 
i kształtowników wykorzystujemy laser, dzięki 
czemu otrzymujemy perfekcyjnie proste 
krawędzie. przenikanie się poszczególnych 
elementów stelaża pozwala nam uzyskać 
stelaż o konstrukcji spawanej, gdzie spawy 
wykonane są od środka profila. Zastosowanie 
opatentowanego rozprężnego złącza zapewnia 
dodatkowo wysoką sztywność mebla, a 
połączenia spawane, czy też skręcane pozostaja 
niewidoczne.  W ten sposób uzyskujemy nie tylko 
najbardziej stabilne połączenie na rynku, ale też 
estetykę na najwyższym poziomie.

1. płyta wySokiej jakości

MARo wykorzystuje niemiecką płytę pflEIDERER DE, czyli materiał o 
podwyższonej klasie ścieralności 3A wg normy DIN 14322 – parametr 
podobny do klasy paneli podłogowych.

lasertec
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funkcjonalność i erGonoMia

1. reGulacja wySokości

• płynna (standard MARo: k-eM, o-eM) 740-820 mm

1. Stelaż eGronoMiczny

• stelaż ergonomiczny

Cofnięte od krawędzi biurka belki podpierające blat 
tworzą dodatkowe miejsce na podłokietniki siedziska. Ich 
swobodne wsunięcie pod biurko umożliwia pracę zgodną 
z zasadami ergonomii – przedramiona oparte o blat.

• stelaż ergonomiczny plus

Ergonomiczne wygięcie belek podpierających blat 
umożliwia nie tylko swobodne wsunięcie krzesła z 
podłokietnikami pod biurko, ale zapewnia również 
bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dodatkowa przestrzeń na 
nogi pozwala uniknąć przypadkowych stłuczeń i uderzeń. 

prawidłowe ustawienie biurek ma kluczowe znaczenie dla komfortu pracy i zdrowia pracowników. Regulacja położenia blatu 
pozwala indywidualnie dostosować wysokość biurka do wzrostu użytkowników. Stopki dodatkowo poziomują miejsca pracy, 
gwarantując jego właściwe zamontowanie.

• skokowa (opcja) 650-850 mm
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funkcjonalność i erGonoMia

1. blat przesUwny

1. łatwy doStęp do okablowania

• przelotka

• przelotka ergonomiczna „podłużna”

• mediaport z wyposażeniem 

• blat przesuwny

• przelotka ergonomiczna „łezki”

• przepust kablowy aluminiowy

Mechanizm blatu przesuwnego wzbogacony o przelotki i poziomy kanał kablowy umożliwiają łatwe i estetyczne poprowadzenie 
okablowania. Szeroki kanał kablowy tworzy pod blatem miejsce na listwy prądowe, a blat przesuwny gwarantuje prosty i 
szybki dostęp do mediów.

zesKanUj qr
- zobacz film

https://youtu.be/4Dgr1tZVy8c
https://youtu.be/4Dgr1tZVy8c
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funkcjonalność i erGonoMia

1. przeprowadzenie przewodów

• kanał uchylny (zamknięy i otwarty)

• grzebienie • kanał stały

kanały kablowe umożliwiają estetyczne przeprowadzenie okablowania wpływając na komfort i bezpieczeństwo w miejscu 
pracy. ukrycie przewodów zapobiega niechcianym wypadkom lub uszkodzeniom sprzętu. W biurkach systemu eM istnieje 
możliwość zamontowania kanałów kablowych, pionowych – elastyczny kręgosłup lub specjalna nakładka montowana na 
nogę, oraz kanałów poziomych montowanych pod blatem biurka, w tym kanał uchylny (z możliwością jego otwarcia) i 
kanały nieruchome – kanał stały oraz grzebienie. 

• sprężyna • montowane na nogę• kręgosłup
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1. przeprowadzenie przewodów

funkcjonalność i erGonoMia

• przegroda płytowa o grubości 18 mm • przegroda płytowa (18 mm) z panelem 
tapicerowanym o grubości 11 mm (pin 8)

• przegroda tapicerowana w całosci pokryta takaniną 
dekoracyjną (pin1 lub pin3) z zaokrąglonymi 
narożnikami oraz listwą elastyczną

• przegroda szklana o grubości 12 mm z 
zaokrąglonymi narożnikami

1. przegrody

zesKanUj qr
- zobacz film

• Rodzaje przegród • przegroda szklana z podświetlaną 
grafiką

przegrody międzybiurkowe to klasyczne rozwiązanie pozwalające wydzielić 
odrębne stanowiska pracy, a dzięki temu zachować poczucie prywatności. 
Różne typy przegród, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej dają wybór 
pomiędzy rozwiązaniami tradycyjnymi (np. przegrody płytowe), a nowoczesnymi 
(np. przegrody szklane). Specjalny materiał przegród tapicerowanych pochłania 
dźwięki dając wysoki komfort akustyczny, z kolei nakładane na przegrody płytowe 
grube panele tapicerowane umożliwiają swobodne przypinanie notatek.

https://youtu.be/TU3QggGERLw
https://youtu.be/TU3QggGERLw
https://youtu.be/TU3QggGERLw
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funkcjonalność i erGonoMia

• listwa metalowa z półkami

• półka metalowa A4

• rastrowa wykonana z blachy o grubości 15 mm

• tablica magnetyczna z półkami i panelem

• tablica magnetyczna z półkami 

• płytowa o grubości 18 mm

1. aKcesoria i dodatKi

1. zabUdowy

organizacja stanowiska pracy ma kluczowy wpływ na jej jakość. MARo oRg panel to przemyślane, dobrane do potrzeb 
współczesnych pracowników akcesoria. System różnego typu paneli, zawieszek, półek czy uchwytów mocowanych na 
przegrodach międzybiurkowych porządkuje przestrzeń biurową i podkreśla jej estetykę. 

Cofnięte od krawędzi zabudowy do biurek systemu -eM, gwarantują elegancki wygląd 
miejsca pracy.  W ofercie MARo znajdują się dwa typy zabudów – zabudowa płytowa 
oraz zabudowa rastrowa (otwory okrągłe lub kwadratowe) w kolorach metalu MARo.
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funkcjonalność i erGonoMia

1. meble Komplementarne

• bench z szafką • bench z cargo podbiurkowym • z cargo wysokim

• stół konferencyjny kwadratowy • stół konferencyjny elipsa• stół konferencyjny duży

• z dostawką • z dostawką • z dostawką

• wsparte na szafce • z kontenerem przystawnym • z cargo

System -eM to rozwiązania gwarantujące zachowanie równowagi pomiędzy komfortem pracy, a racjonalnym wykorzystaniem 
przestrzeni biurowej. W zależności od potrzeb biurka systemu eM tworzą indywidualne miejsca pracy bądź stanowiska 
wieloosobowe gwarantujące prywatność lub wspierające wymianę informacji. Inteligentna konstrukcja biurek powoduje, że 
są one komplementarne z systemami szaf i kontenerów. Całość uzupełnia szeroka kolekcja stołów konferencyjnych.



www.maro.pl12

17/08/02

funkcjonalność i erGonoMia

1. blat dopaSowany do zadań

• biUrKa

• Stoły konferencyjne

• dostawKi • łączniki
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System -eM.  biurko k-eM

1. biUrKo K-em

• regulacja płynna (standard 
MARo): 740-820 mm

• regulacja skokowa              
(opcja) 650-850 mm

• stelaż na 4 nogach o przekroju 
kwadratowym 50x50 mm

• mechanizm blatu przesuwnego 
(opcja)
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System -eM.  biurko f-eM

1. biUrKo f-em

• stopki poziomujące (standard 
MARo): +10 mm

• regulacja skokowa              
(opcja) 650-850 mm

• stelaż na 4 nogach o przekroju 
prostokątnym 30x60 mm

• mechanizm blatu przesuwnego 
(opcja)
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System -eM.  biurko o-eM

1. biUrKo o-em

• regulacja płynna (standard 
MARo): 740-820 mm

• regulacja skokowa              
(opcja) 650-850 mm

• stelaż na 4 nogach o przekroju 
okrągłym fi 50 mm

• mechanizm blatu przesuwnego 
(opcja)
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System -eM.  biurko Q-eM

1. biUrKo q-em

• stopki poziomujące (standard 
MARo): +10 mm

• regulacja skokowa              
(opcja) 650-850 mm

• stelaż na 2 nogach zamknię-
tych o przekroju prostokątnym       
30x60 mm

• mechanizm blatu przesuwnego 
(opcja)
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System -eM.  biurko a-eM

1. biUrKo a-em

• stopki poziomujące (standard 
MARo): +10 mm

• regulacja skokowa              
(opcja) 650-850 mm

• stelaż na 4 nogach o przekroju 
prostokątnym 30x60 mm

• mechanizm blatu przesuwnego 
(opcja)
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System -eM.  biurko beta

1. biUrKo beta

• stopki poziomujące (standard 
MARo): +10 mm

• stelaż beta z poziomym                   
i pionowym kanałem kablowym      
(standard MARo)

• podstawa w kształcie litery ”C” 
• blat grubości 25 mm (standard 

MARo)
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System -eM.  biurko lano-c

1. biUrKo lano-c

• stopki poziomujące (standard 
MARo): +10 mm

• pionowy kanał kablowy w nodze

• skokowa (opcja) 650-850 mm • podstawa w kształcie litery 
”C” o przekroju kwadratowym         
65x65 mm
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System -eM.  biurko lano-t

1. biUrKo lano-t

• stopki poziomujące (standard 
MARo) +10 mm

• pionowy kanał kablowy w nodze

• skokowa (opcja) 650-850 mm • podstawa w kształcie litery 
”t” o przekroju kwadratowym         
65x65 mm
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System -eM.  biurko lano-e

1. biUrKo lano-e

• elektryczna (standard MARo) 
       625-1275 mm

• mechanizm elektryczny pod 
blatem

• blat grubości 25 mm (standard)

• podstawa w kształcie litery 
”t” o przekroju prostokątnym          
44x74 mm i elektryczną regulacją 
wysokości (standard MARo) 
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eKologia

• Materiały - Wykorzystywane przez nas surowce pochodzą od dostawców pozyskujących 

drewno z upraw kontrolowanych i przeznaczonych do wycinki, co potwierdzają przyznane 

im certyfikaty ekologiczne – fSC (forest Stewardship Council) oraz pEfC (programme for the 

Endorsment of forest Certification). 

• prodUKcja – Inteligentny park maszynowy oraz połączenie systemów informatycznych z linią 

produkcyjną pozwoliło nam zautomatyzować i zoptymalizować cały proces produkcyjny. 

Nowoczesna technologia to też maksymalna optymalizacja zużycia energii.  

• transport – proekologiczne zarządzanie logistyką oraz optymalizacja przestrzeni zredukowały 

do minimum energię konsumowaną przez transport, zmniejszając tym samym niekorzystny 

wpływ wywierany na środowisko. 

• jakość – jakość produktów MARo przekłada się na ich cykl życia. Dłuższy czas użytkowania 

to mniejsze obciążenie dla środowiska.  ta jakość służy zatem naszym klientom chroniąc 

jednocześnie przyrodę.

• odpady – Zoptymalizowany proces produkcyjny przyczynił się do redukcji odpadów 

poprodukcyjnych. Ich segregacja i recykling zmniejszają ślad ekologiczny zostawiany 

przez MARo. 

świadomość ekologiczna to pierwszy krok do ochrony przyrody. w Maro wyszliśmy z założenia, że środowiska naturalnego 
nie dostaliśmy od rodziców, a jedynie pożyczyliśmy je od naszych dzieci, dlatego myślimy przyszłościowo i działamy 
odpowiedzialnie wymagając nie tylko od siebie, ale również od naszych partnerów. 

1. CERtyfIkAty


