
LEAF_POD sofa free
LP SFF 0

1 2 3 4 5

LP SFF 100

LP SFF 101L LP SFF 102

LP SFF 110 LP SFF 111L

Rozmiar oparcia: S (szerokość 800mm)

LP SFF 112 LP SFF 110 + TB410M

Konstrukcja KOD PLN

●

Stoliki (elementy sofy)

Blat płyta laminowana (cena za 1 szt) TB410M ○ +361

Blat HPL (cena za 1 szt) TB410H ○ +657

Stoliki mogą występować tylko w miejscu bez podłokietnika. Nie ma możliwości zamontowania razem z podłokietnikiem.

W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu blatu (strona prawa, lewa lub z obu stron)

RE1V ○ +475

RM1CC ○ +760

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Sofy i fotele Leaf_pod dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej

W sofach z jednym podłokietnikiem należy w zamówieniu wskazać miejsce montażu - prawa (R) lub lewa(L) strona (patrząc z perspektywy osoby 

siedzącej)

Konstrukcja i cokół malowane proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Stopki

Mediaport cena za 1 szt (możliwość zastosowania 1 lub 2 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron).

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

LP SFF 0
1 843 1 899 1 981 2 241

sofa 650 mm bez oparcia

Grupa cenowa

bond, fenno,

keimo, sawana

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

3 433
sofa 1200mm bez oparcia

LP SFF 101 L/R
2 843 3 039 3 318 4 205

sofa 1200mm z 1 podłokietnikiem (bez oparcia)

LP SFF 100
2 413 2 561 2 769

4 973
sofa 1200mm z 2 podłokietnikami (bez oparcia)

LP SFF 110
3 013 3 226 3 527 4 486

sofa 1200mm z oparciem S

LP SFF 102
3 272 3 517 3 866

5 256
sofa 1200mm z oparciem S i 1 podłokietnikiem

LP SFF 112
3 872 4 182 4 624 6 026

sofa 1200mm z oparciem S i 2 podłokietnikami

LP SFF 111 L/R
3 442 3 703 4 074

4 986

5 841

6 696

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

2 490

3 815

4 673

5 527
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LEAF_POD sofa free
LP SFF 200

1 2 3 4 5

LP SFF 201 LP SFF 202

LP SFF 210 LP SFF 220

LP SFF 211L LP SFF 221L

LP SFF 212 LP SFF 222 LP SFF 220 + TB410M Rozmiar oparcia: S (szerokość 800mm)

M (szerokość 1200mm)

Konstrukcja KOD PLN

●

Stoliki (elementy sofy)

Blat płyta laminowana (cena za 1 szt) TB410M ○ +361

Blat HPL (cena za 1 szt) TB410H ○ +657

Stoliki mogą występować tylko w miejscu bez podłokietnika. Nie ma możliwości zamontowania razem z podłokietnikiem.

W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu blatu (strona prawa, lewa lub z obu stron)

RE1V ○ +475

RM1CC ○ +760

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Sofy i fotele Leaf_pod dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej

Grupa cenowa

bond, fenno,

keimo, sawana

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

LP SFF 200
2 653 2 819 3 050 3 788

sofa 1600mm bez oparcia

LP SFF 201 L/R
3 085 3 298 3 599 4 558

sofa 1600mm z 1 podłokietnikiem (bez oparcia)

LP SFF 202
3 512 3 776 4 149 5 328

sofa 1600mm z 2 podłokietnikami (bez oparcia)

LP SFF 210
3 254 3 484 3 808 4 839

sofa 1600mm z oparciem S

LP SFF 220
3 381 3 643 4 012 5 192

sofa 1600mm z oparciem M

LP SFF 211 L/R
3 683 3 964 4 355 5 610

sofa 1600mm z oparciem S i 1 podłokietnikiem

LP SFF 221 L/R
3 809 4 121 4 561 5 961

sofa 1600mm z oparciem M i 1 podłokietnikiem

LP SFF 212
4 112 4 441 4 905 6 379

sofa 1600mm z oparciem S i 2 podłokietnikami

LP SFF 222
4 237 4 599 5 110 6 733

sofa 1600mm z oparciem M i 2 podłokietnikami

W sofach z oparciem S i/lub jednym podłokietnikiem należy w zamówieniu wskazać miejsce montażu tych elementów - prawa (R) lub lewa(L) 

strona (patrząc z perspektywy osoby siedzącej)

Stopki

Konstrukcja i cokół malowane proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport cena za 1 szt (możliwość zastosowania 1 lub 2 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron).

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

4 208

5 065

5 922

5 377

5 770

6 234

6 625

7 089

7 482
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LEAF_POD sofa free
LP SFF 300

1 2 3 4 5

LP SFF 301 LP SFF 302

LP SFF 320 LP SFF 330

LP SFF 321L LP SFF 331L

LP SFF 322 LP SFF 332 LP SFF 330 + TB410M Rozmiar oparcia: M (szerokość 1200mm)

L (szerokość 1600mm)

Konstrukcja KOD PLN

●

Stoliki (elementy sofy)

Blat płyta laminowana (cena za 1 szt) TB410M ○ +361

Blat HPL (cena za 1 szt) TB410H ○ +657

Stoliki mogą występować tylko w miejscu bez podłokietnika. Nie ma możliwości zamontowania razem z podłokietnikiem.

W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu blatu (strona prawa, lewa lub z obu stron)

RE1V ○ +475

RM1CC ○ +760

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Sofy i fotele Leaf_pod dostarczane są w formie częściowo zdemontowanej

Grupa cenowa

bond, fenno,

keimo, sawana

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

LP SFF 300
3 032 3 213 3 467 4 279

sofa 2000mm bez oparcia

LP SFF 301 L/R
3 461 3 692 4 016 5 050

sofa 2000mm z 1 podłokietnikiem (bez oparcia)

LP SFF 302
3 890 4 170 4 563 5 819

sofa 2000mm z 2 podłokietnikami (bez oparcia)

LP SFF 320
3 757 4 036 4 429 5 685

sofa 2000mm z oparciem M

LP SFF 330
3 846 4 139 4 557 5 887

sofa 2000mm z oparciem L

LP SFF 321 L/R
4 187 4 515 4 977 6 454

sofa 2000mm z oparciem M i 1 podłokietnikiem

LP SFF 331 L/R
4 274 4 618 5 106 6 656

sofa 2000mm z oparciem L i 1 podłokietnikiem

LP SFF 322
4 616 4 994 5 526 7 226

sofa 2000mm z oparciem M i 2 podłokietnikami

LP SFF 332
4 703 5 097 5 653 7 426

sofa 2000mm z oparciem L i 2 podłokietnikami

W sofach z oparciem M i/lub jednym podłokietnikiem należy w zamówieniu wskazać miejsce montażu tych elementów - prawa (R) lub lewa(L) 

strona (patrząc z perspektywy osoby siedzącej)

Stopki

Konstrukcja i cokół malowane proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport cena za 1 szt (możliwość zastosowania 1 lub 2 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron).

accessoire_SD, 

steelcut trio_SD

4 756

5 612

6 466

6 316

6 539

7 171

7 397

8 027

8 253
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LEAF_POD sofa free
Blaty - łączniki sof

LP LTB 45 LP LTB 60 -2/3

LP LTB 90 LP LTB 180

Blaty nie występują jako niezależne elementy - zastosowanie tylko do połączenia 2lub 3 sof w zestaw

Stoliki

LP TB F650F

LP TB F650L LP TB F650F - stolik wolnostojący

LP TB F650L - stolik do połączenia 2 sof - wyposażony w komplet łączników

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Przykładowy układ

2 x LP SFF 220 + LP LTB 60-2

769
połączenie 2 sof pod kątem 60°

LP LTB180

HPL (gr.10 mm)

połączenie 2 sof pod kątem prostym

LP LTB60-3
504 769

1237
połączenie 2 sof w lini prostej

LP LTB90
898

LP LTB60-2
504

526

połączenie 3 sof pod kątem 60°

HPL (gr.10 mm)

LP LTB45
487 723

połączenie 2 sof pod kątem 45°

Rodzaj blatu
Płyta laminowana 

(gr.18mm)

596

1453
650 x 650 x 360 mm

Stopki

Rodzaj blatu
Płyta laminowana 

(gr.18mm)

LP TB F650F
786

LP TB F650L
844 1511

650 x 650 x 360 mm
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LEAF_POD 'focus_pod s' H1
LPE FS H1

Możliwość uzupełnienia zestawu o biurko regulowane LP HR1

LPS FS H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 1 blat (1200 x 700mm) z płyty laminowanej

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)
E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT1 LP CM H S ○ +161

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

LPS F S H1
6 603

(h: 1310mm)

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie 

Synergy lub Blazer

5 884

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Ładowarka indukcyjna

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do 

organizacji przewodów.

Cena zestawu

LPE F S H1

(h: 1310mm)

Stopki

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Cena zestawu
Zestaw z blatem z 

płyty laminowanej
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LEAF_POD 'focus_pod m' H1
LPE FM H1

Możliwość uzupełnienia zestawu o biurko regulowane LP HR2

LPS FM H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 1 blat (1600 x 700mm) z płyty laminowanej

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)
E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT2 LP CM H L ○ +184

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Stopki

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Ładowarka indukcyjna

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do 

organizacji przewodów.

Cena zestawu
Zestaw z blatem z 

płyty laminowanej

LPS F M H1

Cena zestawu

LPE F M H1

(h: 1310mm)

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie 

Synergy lub Blazer

6 127

6 936
(h: 1310mm)

Powyższe ceny są cenami PLN NETTO - nie zawierają podatku VAT ● STANDARD        ○ OPCJA

72



LEAF_POD 'focus_pod xl' H1
LPE FXL H1

Możliwość uzupełnienia zestawu o biurko regulowane LP HR2

LPS FXL H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 1 blat (1600 x 700mm) z płyty laminowanej

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)
E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT2 LP CM H L ○ +184

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Cena zestawu
Zestaw z blatem z 

płyty laminowanej

LPE F XL H1

(h: 1310mm)

Stopki

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Ładowarka indukcyjna

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do 

organizacji przewodów.

Cena zestawu
Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie 

Synergy lub Blazer

10 225

LPS F XL H1
11 034

(h: 1310mm)
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LEAF_POD 'snake_pod' H1
LPE SN2 H1

Możliwość uzupełnienia zestawu o 2 biurka regulowane LP HR1

LPS SN2 H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 2 blaty (1200 x 700mm) z płyty laminowanej

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)
E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT1 (1szt) LP CM H S ○ +161

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Cena zestawu
Zestaw z blatem z 

płyty laminowanej

LPS SN2 H1

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Ładowarka indukcyjna

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do 

organizacji przewodów.

Stopki

LPE SN2 H1

(h: 1310mm)

Cena zestawu

11 477
(h: 1310mm)

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie 

Synergy lub Blazer

10 039
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LEAF_POD 'snake_pod' H1
LPE SN3 H1

Możliwość uzupełnienia zestawu o 3 biurka regulowane LP HR1

LPS SN3 H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 3 blaty (1200 x 700mm) z płyty laminowanej

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)
E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT1 (1szt) LP CM H S ○ +161

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Stopki

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Ładowarka indukcyjna

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do 

organizacji przewodów.

Cena zestawu
Zestaw z blatem z 

płyty laminowanej

LPS SN3 H1

Cena zestawu

LPE SN3 H1

(h: 1310mm)

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie 

Synergy lub Blazer

14 194

16 351
(h: 1310mm)
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LEAF_POD 'double_pod' H1
LPE DB H1

Możliwość uzupełnienia zestawu o 2 biurka regulowane LP HR2

LPS DB H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 2 blaty (1600 x 700mm) z płyty laminowanej

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT2 LP CM H L ○ +184

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

LPS DB H1
15 251

(h: 1310mm)

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie 

Synergy lub Blazer

13 633

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do 

organizacji przewodów.

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)

LPE DB H1

(h: 1310mm)

Ładowarka indukcyjna

Cena zestawu

Stopki

Cena zestawu
Zestaw z blatem z 

płyty laminowanej
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LEAF_POD 'manager_pod 1' H1
LPS MN1 H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 1 blat (1600 x 700mm) oraz 2 półki (1600 x 450mm) z płyty laminowanej

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT2 LP CM H L ○ +184

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Cena zestawu
Zestaw z blatem z 

płyty laminowanej

LPS MN1 H1
15 120

(h: 1310mm)

Stopki

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do 

organizacji przewodów.

Ładowarka indukcyjna

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB
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LEAF_POD 'manager_pod 2' H1

1 2 3 4

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 1 blat (D: 800 mm) z płyty laminowanej 

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Mediaport montowany do sofy (cena za 1 szt)

RE1V ○ +475

RM1CC ○ +760

E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu.

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT2 LP CM H L ○ +184

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona

LPS MN2 H1

Ładowarka indukcyjna

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Stopki

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron).

zestaw z sofą w tkaninie:

 - 1 sofę (szerokość 1600mm) z oparciem, 1 podłokietnikiem (w wybranej grupie cenowej) + stolik TB 

410M (blat płyta laminowana)

LPS MN2 H1
17 975 18 287 18 727 20 127

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Cena zestawu

bond, fenno,

keimo, sawana

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

(h: 1310mm)
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LEAF_POD 'sofa_pod s' H1
LPS SC S H1

1 2 3 4

LPS SU S H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Stopki

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

RE1V ○ +475

RM1CC ○ +760

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Mediaport cena za 1 szt (możliwość zastosowania 1 lub 2 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron).

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

 - 1 sofę (szerokość 1200mm) z oparciem i 2 podłokietnikami (w wybranej grupie 

cenowej)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

LPS SC S H1
8 726 9 036 9 478 10 880

(h: 1310mm)

LPS SU S H1
9 756 10 066 10 508 11 910

(h: 1310mm)

Cena zestawu

zestaw z sofą w tkaninie:

bond, fenno,

keimo, sawana

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona
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LEAF_POD 'sofa_pod m' H1
LPS SC M H1

1 2 3 4

LPS SU M H1

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Stopki

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

RE1V ○ +475

RM1CC ○ +760

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Mediaport cena za 1 szt (możliwość zastosowania 1 lub 2 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron).

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

 - 1 sofę (szerokość 1600mm) z oparciem i 2 podłokietnikami (w wybranej grupie 

cenowej)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

LPS SC M H1
9 334 9 696 10 207 11 830

(h: 1310mm)

LPS SU M H1
10 364 10 726 11 237 12 860

(h: 1310mm)

Cena zestawu

zestaw z sofą w tkaninie:

bond, fenno,

keimo, sawana

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzona
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LEAF_POD 'chat_pod 1' H1
LPS CH1 H1

1 2 3 4

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 2 sofy (szerokość 1600mm) z oparciem (w wybranej grupie cenowej)

 - 1 stolik z blatem z płyty laminowanej

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

RE1V ○ +475

RM1CC ○ +760

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Mediaport cena za 1 szt (możliwość zastosowania 1 lub 2 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska. W zamówieniu należy wskazać miejsce montażu (strona prawa, lewa lub z obu stron).

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Stopki

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

bond, fenno,

keimo, sawana

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia, 

valencia

ally, blazer, easy, 

oceanic, silvertex, 

silvertex_SD, 

synergy, 

synergy_SD, 

valencia_SD, 

tk.powierzona

heritage_SD, 

remix_SD, 

skóra,

skóra powierzonaCena zestawu

zestaw z sofą w tkaninie:

LPS CH1 H1
18 903 19 429 20 167 22 527

(h: 1310mm)
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LEAF_POD 'stand_pod' H3
LPS ST H3

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 1 daszek tapicerowany w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa)

 - 1 blat (1200 x 450 mm) z płyty laminowanej

 - 1 lampę punktową LED

 

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)
E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu.

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP CT1 LP CM H S ○ +161

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Lampa punktowa LED-120lm (komplet wraz z zasilaczem, przelotką i metalową maskownicą LP CMVH3 na 

zewnątrz zestawu leaf_pod)
●

Cena zestawu
zestaw z blatem z 

płyty laminowanej

LPS ST H3
15 467

(h: 2110mm)

Wyposażenie dodatkowe

Ładowarka indukcyjna

Stopki

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB
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 LEAF_POD 'brainstorm_pod' H3
LPS BR H3

Powyższe ceny zawierają: 

 - Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer

 - 1 stół z blatem z płyty laminowanej (wym.: 2000 x 2850 x (h)1100 mm)

Konstrukcja KOD PLN

Konstrukcja malowana proszkowo kolory (struktura): biały, czarny, grafit 7024S ●

Zestaw ścianek tapicerowanych w tkaninie Synergy lub Blazer (3 grupa cenowa) ●

Regulowane stopki na podłogi ceramiczne, betonowe i wykładziny LK ●

Regulowane stopki filcowe na podłogi drewniane i panele LF ○

E1V ○ +347

M1CC ○ +632

IC ○ +390

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu.

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (1kpl). W przypadku mediaportów z prawej i lewej strony należy wybrać 2 kpl. 2xLP CM H S ○ +318

Więcej możliwości konfiguracji tego zestawu w konfiguratorze na naszej stronie www.bejot.eu

Zestawy dostarczane są w elementach - wymagają montażu.

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)

Ładowarka indukcyjna

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Stopki

Cena zestawu
zestaw z blatem z 

płyty laminowanej

LPS BR H3
22 141

(h: 2110mm)
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LEAF_POD biurka regulowane
LP HR2 D80

Rozmieszczenie mediaportów na blacie

Zakres regulacji biurka 610-1260 mm

Rozmiar blatów:

LP HR1 D80 LP HR2 D80 LP HR3 D80

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo kolor czarny RAL 9005 lub biały RAL 9016 ●

Mechanizm regulacji biurka

System antykolizyjny zatrzymujący pracę mechanizmu w przypadku wykrycia przeszkody. ●

E1V ○ +325

M1CC ○ +594

IC ○ +366

Typ elektryfikacji dla mediaportów: E - Polska

Akcesoria do organizacji przewodów (zalecane do mediaportu)

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP HR1 LP CM H S ○ +150

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP HR2 LP CM H L ○ +173

Maskownica przewodów (podblatowa) dla blatów LP HR3 2 x LP CM H S ○ +298

Uwaga! Należy sprawdzić czy wymiar produktu nie koliduje z wymiarem windy i wejściem do budynku, w którym produkt będzie montowany

Stoły dostarczane są w formie zdemontowanej. 

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 2 x ładowarka USB

Ładowarka indukcyjna

W zamówieniu należy wskazać ilość mediaportów, miejsce montażu oraz typ mediaportu. Zalecamy dobór odpowiednich akcesoriów do 

organizacji przewodów.

Panel sterujący z kolorowym wyświetlaczem, Bluetooth® i dedykowaną aplikacją mobilną, umożliwiającą 

zdalne sterowanie, zapamiętanie preferowanych ustawień. 
DPG1C ●

Mediaport montowany do blatu (cena za 1 szt)

Mediaport okrągły PIX (czarny-B) - 1 gniazdo napięciowe 230 V

LP HR2 D80
4 404

1600 x 800 mm

LP HR3 D80
4 457

2000 x 800 mm

Rodzaj blatu
Płyta laminowana 

(gr.18mm)

LP HR1 D80
4 307

1200 x 800 mm
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LEAF_POD akcesoria
Office

LP O PK LP O DL

LP O MB LP O OH

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo w kolorze ramy ścianek Leaf Pod (nie dotyczy LP O MB) ●

LP O MB - malowana proszkowo na kolor biały połysk lub czarny połysk ○

Opis

LP O PK

LP O DL

LP O MB

LP O OH

Poduszki

PP G 50x50

1 2 3 4

PP G 60x40

Wieszak na ubrania

Grupa cenowa

PP G 60x40
278 339

600 x 400mm

PP G 50x50

500 x 500mm

bond, fenno, 

sawana

alpa, charles, 

charles_SD, cura, 

pastel, roccia

ally, blazer, easy, 

oceanic,

synergy, 

synergy_SD

heritage_SD, 

remix_SD

252 313 392 651

418 678

Cena bazowa PLN

252

309

324

LP O PK

LP O DL

LP O MB

Akcesoria zawieszane na górę ścianki (część 

tapicerowaną)

Pojemnik na długopis/ wieszak na klucze

Stojak na dokumenty/ pojemnik na długopis

Tablica magnetyczna (suchościeralna)

263LP O OH
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LEAF_POD akcesoria
Media 

Akcesoria zawieszane na górę ścianki (część tapicerowaną)

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo w kolorze ramy ścianek Leaf Pod ●

Mediaport do wieszaków LP TVM H1/H2/H3H/H3L
E3VHCC ○ +1331

Typ elektryfikacji: E - Polska.

Opis

Organizacja przewodów
LP CM V H1 LP CM V H2 LP CM V H3

Akcesoria zawieszane na metalową konstrukcję ścianki

Konstrukcja KOD PLN

Malowana proszkowo w kolorze ramy ścianek Leaf Pod ●

Opis

LP CM V H1

LP CM V H2

LP CM V H3

LP TVM H3H

LP TVM H3H 546

LP TV H1/ H2/ H3L

LP TV H3H

Wieszak na telewizor (max 32 cale) z miejscem na mediaport, do ścianek o wysokości H3 i stołu o 

wysokości 1100 mm

Mediaport - 1 gniazdo napięciowe 230V + 1 x HDMI + 2 x ładowarka USB + przelotka TV

Cena bazowa PLN

LP TV H1 443

LP TVM H1 508

508

LP TVM H2 584

Wieszak na telewizor (max 32 cale) z miejscem na mediaport, do ścianek o wysokości H1/H2/H3 i stołu o 

wysokości 740 mm

Wieszak na telewizor (max 32 cale) do ścianek o wysokości H1/H2/H3 i stołu o wysokości 740 mm

Wieszak na telewizor (max 32 cale) do ścianek o wysokości H3 i stołu o wysoskości 1100 mm

LP TV H2

LP TV H3L 584

LP TVM H3L 671

LP TV H3H 474

LP TVM H1/ H2/H3L

Maskownica przewodów do ścianek o wysokości H3

Maskownica przewodów do ścianek o wysokości H2

Cena bazowa PLN

LP CM V H1 231

LP CM V H2 272

LP CM V H3 296

Maskownica przewodów do ścianek o wysokości H1
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