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System mobilnych stołów
konferencyjnych Flib

Flib conference table system

Jest zwinny, szybki i potrafi błyskawicznie dopasować się do
każdej sytuacji. System stołów konferencyjnych Flib umożliwia
dowolne zaaranżowanie pomieszczeń w ciągu kilku chwil. Jest
mobilny, funkcjonalny i wyjątkowo łatwy w obsłudze. Dzięki niemu
przestrzeń można zmienić dosłownie kilkoma ruchami. A kiedy
nie jest potrzebny zajmuje niewiele miejsca, czekając na kolejne
zadania.

With agility and speed, it can instantly adapt to any situation.
The Flib conference table system enables the free arrangement of rooms in a matter of minutes. It’s mobile, functional
and exceptionally easy to use. Thanks to Flib a space can be
rearranged with literally a few movements. And when it is not
needed, it takes up very little room waiting for its next job.
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Zebranie

Meeting

Podczas spotkania wewnętrznego przydatny jest przestronny
stół konferencyjny, na którym zmieszczą się nie tylko laptopy,
ale i napoje czy przekąski. Flib potrzebuje kilku chwil by stać
się takim stołem. Miejsce, w którym odbędzie się długa narada,
nawet w wieloosobowym gronie, może powstać niemal wszędzie.
Przestrzeń służąca do pracy daje się modyfikować płynnie, na bieżąco. Łatwo ją powiększać i zmniejszać w zależności od potrzeb,
które w czasie długich zebrań mogą zmieniać się kilkakrotnie.
Bo Flib kwestię przestrzeni bierze na siebie. Dlatego miejsce przestaje być jakimkolwiek ograniczeniem – uczestnicy zebrania mogą
się teraz skupić wyłącznie na pracy.

During an in-house meeting, it is useful to have a spacious
conference table with room for not only laptops, but also drinks
or snacks. Flib requires only a few minutes to become such a
table. A place where a long consultation will be held, even with
a large group, can be set up almost anywhere. A work area can
be smoothly modified as you go. It is easy to enlarge or reduce
according to your needs which may change during a long meeting. With Flib space is no longer any sort of limitation – as users
will now be concentrate exclusively on their work.

Stoły na kółkach można łatwo połączyć tworząc jedną przestrzeń roboczą. Miejsce na
co dzień służące do pracy szybko staje się salą konferencyjną z wygodnym stołem dla
wszystkich uczestników spotkania.

Tables on castors can be easily joined together to create one work area. A place
that is normally used for everyday work can quickly become a conference hall
with a convenient table.

ważny element zespołu

an important part of the team

Szkolenie

Training

System Flib to nieprzeciętna mobilność. Dzięki temu zaaranżowanie miejsca, w którym ma się odbyć szkolenie jest kwestią kilku
ruchów. Składane stoły z uchylnym blatem są zawsze gotowe do
użycia. Różne elementy systemu dają możliwość osiągnięcia najbardziej efektywnego układu blatów roboczych, w zależności od
tego, jakie są wymagania konkretnego szkolenia. Podczas kursu
ważne jest by sala przystosowana była do rozmiaru grupy – zbyt
wiele mebli tworzy niepotrzebny dystans, zbyt mało powoduje
dyskomfort słuchaczy. Ale Flib nie zna tego problemu. Gdy nie
jest potrzebny natychmiast usuwa się w cień. W ten sposób Flib
zmienia znaczenie słowa „przemeblować”. Teraz już nie brzmi to
groźnie. I nie jest trudną pracą fizyczną.

The Flib system means mobility. Thanks to this system, arranging an area where training can be held is only a question of a
few movements. Folding tables are always ready to use. Different
elements of this system make it possible to achieve the most
effective arrangement of table workspace, according to the needs
of a particular training session. During a course it is important
that the room be suited to the size of the group - too much
furniture creates an unnecessary distance, too little creates discomfort for the listeners. But Flib knows no such problem. When
it is not needed, it can be removed immediately to the sidelines.
In this way Flib gives new meaning to the word “refurnish”.
It no longer sounds so threatening. And it doesn’t involve any
hard physical labour.

Jedną z największych zalet systemu stołów konferencyjnych Flib jest możliwość łatwego
ich składania. Wyjątkowo prosto jest je magazynować, albo odsunąć na bok, gdy wolna
przestrzeń jest potrzebna tylko na chwilę. Dzięki temu spotkania czy szkolenia można
prowadzić znacznie łatwiej i szybciej.

One of the greatest assets of the Flib conference table system is the ease with which
the tables can be folded up. It is exceptionally easy to store them or move them aside
when an open space is needed. Thanks to this meetings or training sessions can be
conducted much more easily and quickly.

dobrze się prezentuje

attractive presentation

Spotkanie robocze

Work meetings

Potrzeba szybkiego, luźnego spotkania może pojawić się nagle.
Dobrze mieć wówczas pod ręką Fliba, który błyskawicznie się
rozkłada, tworząc komfortowe, funkcjonalne miejsce dla krótkiej
rozmowy, burzy mózgów, a nawet tworzenia wstępnych szkiców,
planów, rysunków lub notatek. Dzięki kółkom stół Flib jest mobilny, więc jeśli spotkanie niespodziewanie się przedłuży, można bez
trudu przenieść je w inne miejsce bez konieczności przenoszenia
porozkładanych dokumentów, komputerów i innych akcesoriów. To mebel, który na bieżąco dostosowuje się do potrzeb
użytkowników.

The need for a quick meeting can arise at any time. When
this happens Flib is good to have on hand as it can be set up
instantly, creating a comfortable, functional place for brief
conversation, brain-storming, or even creating rough sketches,
plans, drawings or notes. Thanks to its castors, Flib is mobile,
so if the meeting is unexpectedly extended it is possible to
move it someplace else without having to pick up and carry the
documents, computers or other accessories which have been
spread out on the table. This is furniture that adapts to the
users’ needs as they arise.

Krótka, owocna rozmowa może odbyć się zawsze i wszędzie. Jeśli nagle wyniknie
potrzeba spontanicznego spotkania Flib natychmiast pomoże je zaaranżować.
W kilka chwil stworzysz przestrzeń wygodną i przyjazną wspólnej, twórczej pracy.

A brief conversation can take place anytime, anywhere. If the need for a spontaneous
meeting suddenly arises, Flib immediately helps to arrange it. In a few minutes you
will create a convenient, friendly space for creative work.

swoboda sprzyja pomysłom

freedom encourages ideas

Prostota i funkcjonalność

System Flib to tylko kilka elementów. Ale są one tak funkcjonalne,
mobilne i łatwe w użyciu, że pozwalają na wiele różnych aranżacji przestrzeni. Dzięki temu jedno pomieszczenie można w kilka
chwil przekształcić z sali konferencyjnej w miejsce dostosowane do prowadzenia szkoleń lub w miejsce dynamicznych spotkań
pracowników. Nigdy nie odbywa się to jednak kosztem komfortu.
Elementy służące do łączenia stołów gwarantują wygodę i bezpieczeństwo każdego układu. Niewątpliwą zaletą systemu jest to, iż
jego elementy można łatwo złożyć i przechowywać na niewielkiej
przestrzeni. Dzięki uchylnym blatom stoły konferencyjne Flib zajmują niewiele miejsca podczas magazynowania.

Simplicity and functionality

The Flib system incorporates only a few elements. But they are
so functional, mobile and easy to use that they allow for many
different space plans. Thanks to this, one room can be transformed in a few minutes from a conference hall into a place for
training sessions or employee meetings. The elements which
link the tables together guarantee convenience and safety in
every layout. An undoubted asset of this system is that its elements can be folded up and stored in a small area. Thanks to
their flip tops the Flib conference tables take up very little space
during storage.

Na spodniej stronie blatów stołów i łączników znajdują się specjalne metalowe
klamry, dzięki którym stoły można łatwo ze
sobą zestawiać, powiększając jednocześnie ich powierzchnie roboczą. Aby ułatwić
łączenie stołów za pomocą łączników,
na powierzchni ich blatów umieszczono
dodatkowo cztery metalowe elementy,
ułatwiające dopasowanie krawędzi blatów.
Łączenie elementów systemu jest proste
i intuicyjne, a zastosowane rozwiązania
umożliwiają tworzenie dowolnych układów
stołów zależnie od potrzeb.

On the underside of the tabletops and
connectors there is a special metal lock,
thanks to which the tables can be easily
combined with each other to enlarge the
work surface. In order to facilitate the
joining of tables with the help of connectors, four additional metal elements are
located on their surface, making it easy to
fit the tabletop edges together. It is simple
and intuitive to connect the system’s elements, and depending on your needs, this
solution enables the creation of any table
layout.

Flib M01

Flib M02

150 × 70 cm

w ymiary blatu
tabletop dimensions

75 / 105 cm

w ysokość (stół rozłożony/złożony)
height (table opened/folded)

Flib M04
160 × 80 cm
75 / 110 cm

Flib M03
w ymiary blatu
tabletop dimensions

160 × 80 cm

w ysokość (stół rozłożony/złożony)
height (table opened/folded)

75 / 110 cm

Flib M05
w ymiary blatu
tabletop dimensions
w ysokość (stół rozłożony/złożony)
height (table opened/folded)

Flib F06
70 × 70 cm

160 × 90 cm
75 / 110 cm

w ymiary blatu
tabletop dimensions
w ysokość (stół rozłożony/złożony)
height (table opened/folded)

Flib F07
w ymiary łącznika

connector dimensions

Rodzina mobilnych, składanych stołów
konferencyjnych Flib składa się ze stołów
dostępnych w 5 różnych kształtach blatów
oraz 2 blatów pełniących funkcję łącznika
o kącie 90 stopni. Szybkie powiększanie
przestrzeni konferencyjnej możliwe jest
dzięki zestawianiu blatów prostokątnych
oraz półowalnych. Wszystkie stoły zbudowane są z podstawy jezdnej w wersji ALU
lub chromowanej na 4 kółkach o średnicy
65 mm. Dwa z nich to kółka z hamulcem.
Do konstrukcji zamontowany jest uchylny
blat obustronnie laminowany o grubości
25 mm, który po złożeniu umożliwia efektywne składowanie stołów.
Stoły dostępne również na stopkach.

80 × 80 cm

w ymiary łącznika

connector dimensions

The Flib family of mobile, folding conference tables consists of tables available in
5 different shapes, as well as 2 tabletops
serving as connectors for 90 degree
angles. The quick enlargement of conference space is possible thanks to the
combination of rectangular and oval tabletops. All the tables are built on a moveable
base in an ALU or chrome version, with
4 castors (65 mm). Two of these castors are
equipped with a brake. Mounted on this
construction is a laminated on both sides
flip top, 25 mm thick, which can be folded
up to enable effective storage of the tables.
Tables available also on glides.

160 × 80 cm
75 / 110 cm

w ymiary blatu
tabletop dimensions
w ysokość (stół rozłożony/złożony)
height (table opened/folded)
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