
Zaplanuj biuro, 
które dotrzyma Ci kroku.

Inspiracje, jak stworzyć  
biuro na miarę czasów. 

W firmie. W domu. Wszędzie.
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David Bray
Zastępca CEO, AJ Produkty

Komfort pracy
dla każdego
W AJ znajdziesz wszystko, czego potrzebuje współczesne biuro. 
Prezentujemy rozwiązania opracowane przez naszych projektantów 
i stylistów. Wszystko po to, żeby każdy mógł pracować wygodnie i 
efektywnie.

Żyjemy w bardzo dynamicznych 
czasach. Wygląd biura i styl pracy 
nieustannie się zmieniają. Coraz 
częściej pracujemy w domu, a w firmie 
oczekujemy wystroju, który nadąży 
za zmieniającymi się potrzebami i 
będzie służył każdemu. Nasi eksperci 
opracowali poradnik pełen inspiracji, 
jak urządzić nowoczesne biuro bez 
względu na to, gdzie się ono znajduje. 
Inwestycja w meble i akcesoria to nie 
tyle zmiana estetyczna, ile krok w 
stronę większej produktywności.

Prezentujemy tutaj szeroką gamę 
mebli biurowych oraz wskazówki, 
jak urządzić pomieszczenie zgodnie 
z potrzebami. Nasze rozwiązania do-

skonale do siebie pasują, a elementy 
można łączyć w piękne i funkcjonalne 
zestawy.

Rozwijając asortyment, AJ stawia 
na ergonomię, bo jest ona niezbędna 
do skutecznej i owocnej pracy. Nasze 
rozwiązania są w większości regulo-
wane, dzięki czemu pozwalają łatwo 
zmieniać pozycję przy pracy. Zadbali-
śmy także o produkty zmniejszające 
poziom hałasu, aby każdy mógł praco-
wać w pełnym skupieniu.

Czujesz, że czas na nowe biuro, ale nie 
wiesz, od czego zacząć? Skontaktuj 
się z AJ! Nasi eksperci doradzą i pomo-
gą podjąć decyzję zakupową. Wspól-
nie stworzymy nowoczesne biuro.

”W AJ inspirujemy, a potem  
pomagamy w aranżacji wnętrz.”
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Pia Hallquist
Global Range Manager,  

AJ Produkty

W AJ Produkty nieustannie badamy potrzeby rynku i re-
agujemy na zmiany. Nasza oferta jest nieustannie posze-
rzana o inspirujące nowości. W ciągu ostatnich miesięcy 
skupiliśmy się potrzebach domowego biura - wszystko 
przez częste lockdowny. Dom stał się miejscem pracy, a 
jednocześnie nie przestał być domem. Dlatego tak waż-
na jest elastyczne, wielofunkcyjne wyposażenie.

Każde współczesne biuro potrzebuje solidnych mebli 
sprzyjających ergonomii pracy oraz akcesoriów, które 
zadbają o prywatność i dobre otoczenie akustyczne. 
Postawiliśmy na meble modułowe, które pozwalają ła-
two zmieniać aranżację pomieszczenia i dodawać nowe 
elementy. Postrzegamy to jako niezwykle przyszłościo-
we rozwiązanie i z pewnością będziemy je dalej rozwi-
jać. Dużą część asortymentu produkujemy sami, dzięki 
czemu możemy zaoferować naprawdę wysoką jakość.

Kolejnym priorytetem w AJ jest zrównoważona produk-
cja. Troska o przyszłość planety i naszą własną spra-
wia, że starannie dobieramy dostawców materiałów, 
drewno pozyskujemy ze zrównoważonych lasów, a część 
naszych wyrobów powstała z tworzyw pochodzących z 
recyklingu. Wiele produktów można ponownie wykorzy-
stać do tworzenia kolejnych. W ofercie AJ znajdziecie też 
szeroką gamę rozwiązań do segregacji śmieci u źródła. 
Nasze przyszłościowe podejście do rozwoju potwierdza 
szereg certyfikatów jakości i ekologicznych.

Przyszłość
zaczyna się dziś

”Działamy z myślą  
o przyszłości.”
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Spis treści
06. Biuro miejscem spotkań
Biuro to naturalne miejsce spotkań i współpracy. Jakie 
typy spotkań są organizowane i co z tego wynika?

14. Praca w domowym biurze
Praca zdalna zyskuje na popularności i zostanie z nami 
na dłużej. Co wziąć pod uwagę, meblując domowe 
biuro?

20. Niewielkie biura, gdzie wiele się dzieje
Biura pełnią różne funkcje. Odpowiednia aranżacja spra-
wi, że nawet niewielka przestrzeń będzie funkcjonalna.

26. Dekoracje inspirowane domem
Ładne i przytulne biuro zmniejsza poziom stresu i 
poprawia samopoczucie. Co zrobić, aby pracowało się 
przyjemniej?

36. Wielkie biuro - wielkie wyzwanie
Aranżacja dużego biura to nie lada wyzwanie. Jak za-
planować szlaki komunikacyjne i miejsca spotkań?

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Ze względów drukarsko-technicz-
nych mogą też wystąpić różnice kolorystyczne.
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– Liczy się
współpraca!

Praca w domu to często działanie w pojedynkę, za to w biurze liczy 
się współpraca. Dzięki naszej ofercie, spotkania w firmie będą bar-
dziej komfortowe i owocne. Zapraszamy!

Każde spotkanie twarzą w twarz wnosi 
nową energię i pomysły. Inspirujemy i jeste-
śmy inspirowani, a to prowadzi do rozwoju 
i postępów w projekcie. Spontaniczne 
spotkania, burze mózgów, wielogodzinne 
negocjacje z klientami, a ostatnio także 
telekonferencje, gdzie wszyscy lub niektó-

rzy uczestnicy są poza firmą – wszystkie 
te spotkania wymagają odpowiedniego 
wyposażenia. Tu pojawiamy się my! Oferta 
AJ umożliwia stworzenie optymalnego oto-
czenia sprzyjającego współpracy. Witajcie 
w biurze przyszłości!

"Wydaje się oczywiste, że wraz ze 
wzrostem popularności spotkań onli-
ne, trzeba wziąć pod uwagę potrzeby 
domowego biura. Jednocześnie wciąż 
współpracujemy na żywo, a firmowe 
biuro musi realizować funkcję tzw. 
areny spotkań. Tylko mądrze zapla-
nowana przestrzeń wyzwoli energię 
niezbędną do realizacji projektów i za-
pewni dobre samopoczucie w pracy."
Camilla Gantelius – Stylistka wnętrz

← Spotkania w biurze: Różne typy 
siedzisk, stół z regulacją wyso-
kości, szklana tablica na kółkach, 
dobre oświetlenie i miejsce na 
przybory biurowe. Oto nasza 
definicja nowoczesnego miejsca 
spotkań.
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Spotkajmy się!
Zaplanuj biuro, które sprosta potrzebom każdego spotkania. 
Nagrodą za ten wysiłek będzie większa motywacja i produk-
tywność zespołu.

Rozejrzyj się i zaplanuj przestrzeń na 
różne typy spotkań. Dobrym pomy-
słem jest np. kącik spotkań w strefie 
wejściowej. Wystarczy odgrodzić to 
miejsce przy pomocy ścianki działo-
wej i można przeprowadzać spotkania 
hybrydowe z osobami, które akurat 
przebywają poza biurem. Biurko lub 
stół z regulacją wysokości w typowej 
sali konferencyjnej sprzyja mniej 
formalnym rozmowom. Udowodniono, 

że spotkania na stojąco trwają krócej, 
więc krzesła nie zawsze są konieczne. 
Stołówka także ma swój potencjał. 
Codzienne spotkania projektowe? 
Brak wolnej sali konferencyjnej? 
Zaaranżuj kącik spotkań w jadalni, a 
już wkrótce pogratulujesz sobie tej 
decyzji.

↑ Spontaniczne spotkania: Chcesz, aby uczestnicy wsta-
li zza biurek, porozmawiali i szybko podjęli niezbędne 
decyzje? Ustaw stół bez krzeseł. Na wszelki wypadek 
można umieścić kilka krzeseł lub stołków w pobliżu. 
Skorzystacie z nich, jeśli spotkanie się przedłuży.

→  Spotkania nieformalne: Dzięki sprytnemu 
doborowi mebli, ta sama przestrzeń sprawdzi się 

podczas spotkań między pracownikami, przerw 
na kawę i pracy indywidualnej, gdy ktoś będzie 

potrzebował ciszy i skupienia.
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↓ Spotkania w biurze: Akustyka w sali konfe-
rencyjnej wpływa na czas trwania oraz efek-
tywność spotkań. Warto wybrać stół z blatem 
z linoleum, którego miękka powierzchnia tłumi 
niechciane odgłosy, tworząc lepsze otoczenie 
akustyczne.

← Spotkania w biurze: 
Wspólne omawianie postępów 
w projektach i negocjacje 
z klientami to codzienność 
w biurze. Przyda się solidny 
stół i wygodne krzesła, które 
nie rozpraszają uwagi. Do 
prezentacji planów i wyników 
polecamy tablice na kółkach.
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↑Elastyczne spotkania: Prosty stół, kilka krzeseł i szafki na niezbędne rzeczy. Do tego tablica do pisania i prezentacji. 
W takim miejscu można spotkać się w każdej sprawie.

Praca zespołowa -
to proste!
Przemyśl, jakiego typu przestrzeni potrzebujesz i gdzie można 
ją zaaranżować. Jest tyle możliwości! Wybraliśmy kilka typów 
spotkań, które odbywają się w większości firm i opisaliśmy 
potencjalne rozwiązania przestrzenne.

Spontaniczne spotkania:
Zbadaj sposób, w jaki ludzie poruszają 
się po biurze. Gdzie przecinają się ich 
ścieżki? To idealne miejsce na kącik 
spotkań. Sofa lub kilka krzeseł, stół 
i ścianka działowa - tylko tyle wy-
starczy, aby zapewnić dobre warunki 
dla spontanicznych rozmów między 
pracowikami.

Spotkania online:
Zaplanuj kilka przestrzeni dla 2-4 osób 
na spotkania hybrydowe i telekonferen-
cje. Zadbaj o kilka dodatkowych krzeseł 
dla dodatkowych uczestników. 
Przydadzą się bardziej, niż myślisz.

Konferencje: 

Duże pomieszczenie ze stołem i miej-
scem dla 15-20 osób nie zawsze jest 
niezbędne, ale główna sala konferen-
cyjna to wciąż standard w większości 
firm. W takich pomieszczeniach warto 
postawić na stół z regulacją wysoko-
ści i tzw. aktywne krzesła lub stołki 
z regulacją wysokości, które można 
szybko odstawić. Wtedy pokój może 
służyć także jako miejsce spotkań w 
mniejszym gronie.

Spotkania nieformalne: 
W miejscach na mniej formalne dysku-
sje liczy się prywatność i dobra akusty-
ka. Ścianki, sofy z wysokimi oparciami 
itp. to jasny sygnał, że nie chcemy, 
żeby nam przeszkadzano.

Spotkania robocze: 

Tu przydadzą się mobilne tablice i pla-
nery, które pozwolą na bieżąco śledzić 
postępy w projekcie. Można je łatwo 
przenieść w dowolne miejsce. Podczas 
codziennych spotkań roboczych siedzi-
ska nie są konieczne.

Elastyczne spotkania:
Czasem - zamiast planować przestrzeń 
w najdrobniejszych szczegółach - 
warto pozostawić sprawy własnemu 
biegowi. Ustaw stół i krzesła. Zadbaj o 
miejsce do przechowywania i akcesoria 
do prezentacji, a pracownicy w mig 
dostrzegą możliwości nowego miejsca.



↑→ Spotkania online: Ustaw meble tak, aby uczestnicy widzieli się nawzajem. Aranżacja krzeseł oraz odpowiednie oświetlenie i aku-
styka zapewniają komfortowe warunki do spotkania na dowolny temat. Staraj się unikać problemów technicznych i zadbaj o przyjazną 
atmosferę.

Chcesz urządzić biuro 
i nie wiesz, od czego 

zacząć? 
Nasi doradcy czekają!  

Zadzwoń: 
22 862 38 76
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01. Lampa sufitowa EOS [383375]
02. Zestaw mebli COMFY [132244]
03. Stół konferencyjny  NOMAD [12016]
04. Tablica szklana MARY [3803905], [3803801]  
05. Markery do tablic szklanych [11493], [11495], [11496] 
06. Roślina ozdobna: Monstera [133018]

Komfort podczas spotkań

Wybierz odpowiedni stół, 
krzesła i akcesoria, a każde 
spotkanie będzie sukcesem. 
My zadbaliśmy, żeby wszyst-
kie meble i dodatki ze sobą 
współgrały. A Ty wybieraj do 
woli.
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07. Markery do tablic szklanych [11511], [11510], [11514]
08. Lampa sufitowa MAGNUM [383142]
09. Krzesło konferencyjne ENFIELD [138031]
10. Krzesło HAPPY [106013]  
11. Siedzisko POINT [131206], [131202] 

Kup na ajprodukty.pl



↑ Serię MODULUS stworzyli projektanci AJ. Nowoczesny design, funkcjonalność, pojemność i szeroka gama kolorystyczna pozwalają łatwo dostosować biuro do potrzeb. Modułowa konstrukcja umożliwia swobodne łączenie elementów.
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A więc już wiesz, że praca w domu ma 
swoje plusy. Mniej podróżowania, możli-
wość pracy na powietrzu i porządny 
domowy obiad. Jednym słowem - mniejszy 
pośpiech na co dzień. Trzeba jednak 
pamiętać, aby zadbać o komfortowe 
miejsce do pracy. Ergonomia jest niezwykle 
ważna w przypadku osób pracujących 
zdalnie. Najlepiej, jeśli meble i wyposażenie 
nie gryzą się z wystrojem mieszkania. Bez 
względu na to, czy dysponujesz osobnym 
pokojem, czy tylko kącikiem na przestrzeni 

wspólnej, stanowisko pracy powinno być 
przemyślane. Ergonomiczne biurko i krzesło 
oraz oświetlenie to absolutna podstawa. 
Wybierz design, kolorystykę i materiały 
pasujące do mieszkania. W ten sposób 
stworzysz nie tylko zdrowe, ale i piękne 
miejsce do pracy.

← Organizer z dwiema szufladami. 
Stylowe uchwyty ze skóry. Mieści 
format A4. Wykonany z 
laminowanego papieru z 
certyfikatem FSC. Połącz z innymi 
akcesoriami z serii TIDY i uzyskaj 
spójny, elegancki efekt. Szuflady 
TIDY [136280].

→ Biurko z wytrzymałym 
blatem i ramą w kształcie O. 

Stylowe krzesło, które 
doskonale komponuje się z 

każdym otoczeniem. Koła 
zapewniają mobilność, a 

wyściełane siedzisko - wygodę. 
Biurko MODULUS [1611936]. 

Krzesło LANGFORD [103911].

Biuro w harmonii
z domem

"Stanowisko pracy nie powinno zbytnio rzucać się 
w oczy. Dobrze, jeśli jest dobrze wkomponowane w 
domową przestrzeń. Szczególnie, jeśli nie dysponu-
jesz oddzielnym gabinetem."
Camilla Gantelius  /  Stylistka wnętrz
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↑ Stół z regulacją wysokości to możliwość zmiany pozycji przy pracy. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby szybko ustawić optymalną wysokość blatu. Dzięki przewiewnemu oparciu z siatki, krzesło sprawdzi się podczas pracy indywidualnej i spotkań. 
Nawet w ciepły dzień. Stół konferencyjny MODULUS [1613833]. Krzesło konferencyjne ENFIELD [138032].
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Jak dobrze mieć
gabinet!
Oddzielny pokój do pracy to ogromny 
komfort. Można go dowolnie urządzić i 
wykorzystać. Mimo wszystko warto 
pamiętać, żeby oszczędzać miejsce.
 
Zacznij od szkicu przestrzennego, 
uwzględniającego maksymalne wymiary 
mebli. Pierwsze przymiarki powinny 
zawierać jedynie najpotrzebniejsze 
wyposażenie. Postaw na meble z 

regulacją, a biuro będzie ergonomiczne. 
Jeśli często zapraszasz klientów, 
pamiętaj o stole i krzesłach na takie 
spotkania. Do biurka elektrycznego 
warto dokupić podnóżek, przydatny 
podczas siedzenia oraz odciążającą matę 
do pracy na stojąco. Gdy stanowisko 
pracy i miejsce dla gości są już gotowe, 
pora zadbać o efektywne przechowywa-
nie. Wolisz eksponować przedmioty? 

Wybierz pojemny regał. Jeśli wolisz 
ukryć dokumenty itp. przed wzrokiem 
ciekawskich, postaw na szafę. Dzieła 
dopełni mobilna tablica na pomysły i 
zapiski.

01. Regał LIGHT [218501]
02. Mobilna tablica szklana STELLA [3802523]
03. Szafka na rysunki SKETCH [105731]
04. Krzesło konferencyjne ENFIELD [138032]  
05. Krzesło do stołówki RENO [123541] 

Pracujesz w domu i masz własny gabinet? Gratulacje!
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Potrzebujesz miejsca do pracy w domu, 
ale nie dysponujesz osobnym pomiesz-
czeniem? Na pewno się uda! Odpowiednio 
dobrane meble pomogą stworzyć funk-
cjonalny kącik do pracy nawet w małym 
mieszkaniu. Wybierz komfortowe krzesło, 
wszechstronne biurko, lampkę i półki na do-
kumenty - to niezbędne minimum. Przyda 
się też tablica do planowania, np. ścienna 
lub na kółkach. Gdy skompletujesz zestaw 
podstawowy, przyjdzie czas na dodatki.

W ofercie AJ znajdziesz kompaktowe 
rozwiązania, idealne do domowego biura. 
Każda przestrzeń jest inna, każdy z nas 
ma inne potrzeby podczas pracy. Z nami 
stworzysz komfortowe miejsce na co-
dzienne zawodowe wyzwania. Pozwól się 
zainspirować!

Kącik do pracy w domu? Naturalnie!

01. Półka  NOVUS [120061]
02. Krzesło ATTEND [103972]
03. Biurko NOVUS [120001]
04. Panel dźwiękochłonny ZIP CALM 
[129563]
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O czym pamiętać
w domowym biurze:

1.Dobre krzesło jest niezbędne w każdym biurze. W na-
szej ofercie znajdziesz ich całe mnóstwo. Wszystko po 

to, żeby codzienna praca przy biurku była zdrowa i wygod-
na - gdziekolwiek jesteś.

2. Po drugie - ergonomia! Ergonomia to nauka, jak wypo-
sażenie i środowisko wpływają na jednostkę i wyniki 

jej pracy. O domowym biurze trzeba myśleć na poważnie. 
Zamiast garbić się nad kuchennym stołem, warto postawić 
na porządne biurko z regulacją. W końcu chodzi o zdrowie i 
dobre samopoczucie!

3.Sprytne przechowywanie to wróg bałaganu. Podczas 
pracy ważny jest stały dostęp do często używanych 

przedmiotów i dokumentów. Jednak, gdy już skończysz, 
pewnie zechcesz użyć miejsca pracy do innych celów. 
Pomogą w tym przemyślane produkty ukrywające rzeczy 
związane z pracą. A tych w naszej ofercie nie brakuje. 

4. Jeśli często korzystasz z laptopa, pracując przy stole 
lub biurku bez regulacji, pamiętaj, aby ustawić go na 

wysokości wzroku. Nadstawka na biurko sprawdzi się w 
tym celu doskonale. Dodaj bezprzewodową mysz i klawia-
turę, a uzyskasz naprawdę ergonomiczną pozycję podczas 
pracy. Różnicę poczujesz natychmiast.

5. Nie zapominaj o oświetleniu! Często zdarza się, że 
domowe stanowiska pracy są niedoświetlone. W 

takim otoczeniu oczy szybciej się męczą. Lampka na biurko 
lub podłogowa lampa ustawiona z tyłu ekranu pomoże 
skutecznie doświetlić Twoje miejsce pracy.

→ Zestaw akcesoriów TIDY 
[136279]

↓ Szuflady TIDY [136280]

Masz pytania  
dotyczące produktów i 

aranżacji biura?  
Zadzwoń do AJ:  

22 862 38 76

↑ Nadstawka na biurko 
READY [149060]

→ Biurko z regulacją 
wysokości i ergonomicz-

ne krzesło z oparciem z 
przewiewnej siatki. Biurko 
z bezstopniową regulacją, 

ustawienia krzesła 
można zablokować w 

5 pozycjach. Zestaw 
mebli: Biurko NOVUS + 

krzesło biurowe MARLOW 
[103361].

→ Doskonały komfort mimo 
niewielkich rozmiarów. Biur-

ko z regulacją wysokości 
NOVUS idealnie sprawdzi 

się w rogu pomieszczenia, 
nawet bardzo niewielkiego. 

Kompaktowa lampka na 
biurko doświetla stanowi-

sko. Narożne biurko elek-
tryczne NOVUS [120042]. 

Lampka na biurko LYRA 
[91322].
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→ Kompaktowy stolik do 
pracy z laptopem. Trwała 
konstrukcja. Dostępny w 
wielu kolorach. Stolik na 
laptop STANDBY [148111].

Być może prowadzisz start-up, który 
wkrótce zawojuje świat. A może małe 
biuro w zupełności Ci wystarcza i nie 
planujesz ekspansji. Nieważne, jak 
ambitne masz plany na przyszłość. 
Miejsce pracy musi być funkcjonalne. 
Kącik kawowy po przerwie staje się 
strefą spotkań. W porze lunchu zmienia 
się w jadalnię, a jeszcze później służy 
jako miejsce na burzę mózgów. Każde 
miejsce w biurze jest na tyle wszech-
stronne, że nikomu nie jest za ciasno, a 
wszystko ma swoje miejsce.

Wielofunkcyjna przestrzeń nie może 
obyć się bez elastycznych mebli i 
dodatków. Wyposażenie wysyła też 
gościom informację o charakterze dzia-
łalności firmy. Tu króluje elastyczność i 
pomysłowość!

↑ Wygodny fotel z wytrzymałą tapicerką. Pasuje do większości środowisk. 
Sprawdzi się jako miejsce na krótkie spotkanie, relaks lub pracę w skupieniu. 
W serii COPENHAGEN znajdziesz też 2-osobową sofę i siedzisko. Fotel 
COPENHAGEN [131501].

Niewielkie biuro, 
mnóstwo funkcji
Masz niewielkie biuro, gdzie sporo się dzieje? A może dzielisz 
przestrzeń z inną firmą lub start-upem? Bez względu na sytu-
ację, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Oto projekt biura o po-
wierzchni 60 metrów kwadratowych dla 4-5 osób.

Stanowiska indywidualne

Jadalnia/strefa spotkań

Pomieszczenie socjalne i WC

Strefa projektów/spotkań

Wejście
Strefa relaksu/spotkań
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Kompaktowe meble...
i wszystko się mieści!

Planowanie należy zacząć od 
analizy ruchu w biurze. W miejscu o 
najmniejszym natężeniu ruchu 
urządź kącik na prywatne spotka-
nia lub pracę w skupieniu. 

Kiedy poznasz już zwyczaje swoich 
pracowników, obejrzyj ofertę 
kompaktowych biurek, ergonomicz-
nych krzeseł, a także sof i foteli 
wypoczynkowych od AJ. Oprócz 
tradycyjnych krzeseł, warto 

pomyśleć o aktywnych modelach, 
takich jak piłki pilates, stołki 
balansujące czy krzesła siodłowe. 
Kolejny krok to przechowywanie - 
regały na to, co chcesz wyekspono-
wać, szafy na rzeczy, które lwolisz 
ukryć.

Planując wystrój niewielkiego biura, trzeba sobie zadać 
takie same pytania, jak podczas aranżacji dużej prze-
strzeni open space.

← Blat ze sklejki 
pokrytej laminatem 
wysokociśnieniowym 
HPL. Dzięki temu 
powierzchnia jest 
wytrzymała i łatwa do 
wyczyszczenia. Biurko 
NOVUS [120023].

↑ Dzięki krótszym podłokietnikom, krzesło 
pozwala przysunąć się bliżej biurka. 
Siedzisko z regulacją wysokości i kąta 
nachylenia. Biurko do pracy na siedząco i 
stojąco. Można zaprogramować wysokość 
blatu. Krzesło biurowe NEWBURY [122472]. 
Biurko NOVUS [120023].

→ Klasyczna lampka na biurko, z 
regulowanym ramieniem i obrotowym 

kloszem. Można używać z podstawą lub 
zamontować bezpośrednio na blacie. 

Uchwyt w zestawie. Lampka na biurko 
COSMO [91359].
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↓ Dźwiękochłonna ścianka zapewniająca prywatność. 
Doskonałe rozwiązanie do biur open space. Dostarczana 
z uchwytami do montażu na blacie. Ścianka biurkowa 
ZONE [129041].

↑ Mata robocza do pracy na stojąco odciąża kolana i plecy, co przyczynia 
się do poprawy krążenia. Powłoka z tkaniny zapewnia stylowy i dyskretny 
wygląd, a uchwyt ułatwia przenoszenie. Mata robocza SPOT [252270].

→ W mniejszym biurze sprawdzi się 
kompaktowe biurko elektryczne 

z możliwością zaprogramowania 
wysokości. Trwały i łatwy do 

wyczyszczenia blat. Biurko można 
ustawić w rogu pomieszczenia lub 

połączyć kilka w dowolną aranżację. 
Biurko narożne NOVUS [120043].
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Elastyczność, czyli 
miejsce na wszystko

← Krzesła barowe 
o ponadczasowym 
designie. Siedziska 
i stelaże w jednako-
wych kolorach. Można 
sztaplować, co ułatwia 
sprzątanie. Doskonałe 
na lunch, spotkanie 
albo... spotkanie przy 
lunchu. Krzesło barowe 
GANDER [103245].

Aranżując przestrzeń, postaw na 
elastyczność. Kosze do segre-
gacji warto ukryć w eleganckiej 
szafce, a panel narzędziowy 
wykorzystać jako tablicę 
informacyjną. Wielu naszych 
produktów można używać w 
kreatywny sposób. Zwykłe 
biurko lub stół może pełnić kilka 
funkcji. Wielofunkcyjne dodatki 
to mnogość zastosowań! Nie 
wolno zapominać o miejscu do 
przechowywania. W tym celu 

można wykorzystać otwarty 
regał lub zamykane szafki. Dzięki 
temu nawet stołówka stanie się 
wygodnym miejscem do pracy 
i łatwo będzie zapomnieć o jej 
zwyczajowej funkcji. Sprytne, 
prawda?

← Stół z blatem z trwałego laminatu, do 
użytkowania na siedząco i stojąco, np. 
podczas spotkania lub posiłku. Rama i blat 
w kilku kolorach do wyboru. Design pasuje 
do produktów z serii MODULUS. Stół VARIOUS 
[1182722].
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"Niewielkie biuro to ogrom możliwości. Rozwój firmy nie musi 
oznaczać przeprowadzki do większej przestrzeni! Te same po-
mieszczenia można wykorzystać do wielu celów, od spotkań 
typu burza mózgów, przez kąciki jadalne aż po miejsca, gdzie 
toczą się ważne negocjacje z klientami. Wystarczy postawić 
na elastyczność!"
Ulrika Sjöö Wiberg – Stylistka wnętrz

01. Lampa sufitowa MAGNUM [383141]
02. Tablica szklana CAROL [381301], 
[381303]
03. Stacja recyklingu  FAHRENHEIT 
[255441], [255461], [255491]  
04. Panel narzędziowy [22007] 
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"Dom to często miejsce pra-
cy, a biuro... coraz bardziej 
przypomina dom! Im więcej 
inspiracji domową przestrze-
nią, tym lepsze samopoczu-
cie pracowników."
Ulrika Sjöö Wiberg – Stylistka wnętrz

Wspólna praca 
jak wspólne życie
W pracy spędzamy znaczną część życia, a 
współpracowników widujemy częściej niż 
krewnych i przyjaciół! Dlatego tak ważne jest 
wygodne, niemal domowe otoczenie.

Każdy ma swoje ulubione 
miejsce do pracy samodziel-
nej, na spotkanie, ale też na 
kawę czy posiłek. Nie ma zna-
czenia, czy jesteśmy akurat w 
biurze, czy w domu. Planując 
wystrój biura, warto inspiro-
wać się domem. Im bardziej 
komfortowa i wszechstronna 
jest firmowa przestrzeń, tym 
lepiej się pracuje. W końcu w 
biurze spędzamy wiele godzin 
dziennie! 

Wiele produktów AJ powsta-
ło właśnie po to, aby biuro 
było przytulne, a atmosfera 
- niemal domowa. Inspirację 
czerpaliśmy z najnowszych 
trendów w aranżacji prywat-
nych salonów, gabinetów 
i jadalni. Nasze propozycje 
są niezmiennie praktyczne i 
funkcjonalne. Sprawdzą się 
wszędzie, gdzie pracujesz.

Jadalnia/spotkania 
nieformalne

Sala konferencyjna

Stanowiska indywidualne

Weranda/praca na 
powietrzu

Wejście i recepcja

Strefa  
wypoczynku/silent 
room

Stanowiska  
projektowe
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→ Praktyczny stolik na laptop. Łatwe 
przemieszczanie i wygodne korzy-

stanie z poziomu kanapy, fotela itp. 
Stolik na laptop STANDBY [148101].

↑ Stolik kawowy z 
wytrzymałym blatem z 
laminatu imitującego 
strukturę drewna. Łatwy do 
wyczyszczenia. Stolik 
kawowy MOOD [350762].

← Szafa na korespondencję i 
rzeczy osobiste. Mieści 
segregatory A4. Sprawdzi się 
w niewielkim biurze i 
wszędzie tam, gdzie 
pracownicy nie korzystają z 
oddzielnych kontenerków, 
np. w szkole. Szafa 
pocztowa/schowkowa 
COURIER [145721].

↑ Wyspa biurowa MODULUS to praktyczna przestrzeń do pracy. Dodatkowe półki i akcesoria pozwalają dostosować wyspę do potrzeb. Wybierz 
cokół, nóżki lub koła z blokadą. Zbuduj wyspę MODULUS do swojego biura! Zrelaksuj się na klasycznej leżance tapicerowanej wytrzymałą tkaniną. 
Zagłówek w komplecie. Leżanka SIESTA [131245].
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↑ Biuro typu open space z mnóstwem przestrzeni na różne potrzeby. Aktywne krzesła i regulowane biurka pozwalają każdemu znaleźć idealne miejsce do pracy. Krzesłami i stanowiskami można się wymieniać, co dodatkowo sprzyja zmianom pozy-
cji. Rama biurka bez belki poprzecznej to więcej miejsca na nogi pod blatem. Biurko elektryczne MODULUS [1610532].
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Błogie chwile w otoczeniu zieleni w pra-
cy? Czemu nie! Bliskość przyrody pomaga 
efektywnie pracować. Rośliny dodają energii, 
co pozytywnie wpływa na produktywność i 
ducha zespołu. Szczęśliwcy, którzy dysponują 
ogródkiem lub patio na terenie firmy, mogą 
pójść o krok dalej. Spontaniczne spotkania 

w otoczeniu zieleni regenerują ciało i umysł. 
Ustaw stoły i krzesła, posadź kwiaty lub krze-
wy i ciesz się kontaktem z przyrodą. A może 
oczko wodne?

← Komfortowe krzesło biurowe, podążające za ruchami cia-
ła. Zapewnia doskonałe podparcie. Regulowane podłokiet-
niki i oparcie. Ekskluzywna tapicerka z tkaniny wełnianej. 
Krzesło biurowe BELMONT [122914].

↑ Przegroda MODULUS to miejsce na zielone dodatki. Można 
umieścić na szafce, regale lub w okolicy biurka. Oprócz ro-
ślin, pomieści książki, czasopisma itp. Oddziela stanowiska 
pracy. Przegroda MODULUS [1613402].

Natura w biurze,
czy biuro na łonie
natury?

↑ Solidny stół piknikowy z ławkami. Blat i siedziska ze szwedzkiego drewna sosnowego. Wytrzymała 
rama z rur stalowych galwanizowanych na gorąco. Stół piknikowy PICNIC [143860].
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Tak brzmi
cisza
Akustyka w biurze jest nie mniej ważna niż 
ergonomia. Jeśli przestrzeń ma służyć wielu 
osobom, wykonującym różne aktywności, dobre 
otoczenie akustyczne to podstawa. Dźwięko-
chłonne ścianki i panele skutecznie tłumią 
niechciane dźwięki. Wybierz nasze eleganckie, 
tapicerowane produkty i pomóż pracownikom 
działać w skupieniu.

← Wysokie i niskie 
krzesła na płozach 
zaprojektowane przez 
AJ. Można 
sztaplować. Rama i 
siedzisko w tym 
samym kolorze. 
Doskonale sprawdzą 
się w sali konferen-
cyjnej i stołówce. 
Krzesło barowe 
GANDER [103253]. 
Krzesło GANDER 
[103233].

← Mobilna tablica 
dźwiękochłonna. Z 
jednej strony 
tapicerka, 
z drugiej - szklana 
powierzchnia do 
pisania. Można 
mocować informacje 
przy pomocy 
magnesów. Tablica 
dźwiękochłonna 
MARY [3803801]. 

← Wystarczy nacisnąć przycisk, aby podnieść lub opu-
ścić blat stołu elektrycznego. Idealne rozwiązanie, które 
pozwala zmieniać pozycję podczas pracy i spotkań. Stół 
konferencyjny MODULUS [1613832].
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← 1- lub 2-osobowa sofa 
o właściwościach dźwię-
kochłonnych zapewnia 
ciszę i pomaga skupić 
się na pracy. Sofa 1-oso-
bowa HUSH [143902]. 
Sofa 2-osobowa HUSH 
[143912].

Rano koncentrujesz się na ważnym 
zadaniu, a po lunchu masz spotkanie 
online? Postaw na produkty dźwiękochłon-
ne. Prywatność i redukacja hałasu to klucz 
do optymalnego skupienia w pracy. Ścianki 
i sofy akustyczne w różnych miejscach 
biura umożliwiają znalezienie idealnej 

przestrzeni do każdej aktywności. Jeszcze 
tylko kilka kompaktowych dodatków i 
wszechstronne miejsce do pracy gotowe!

01. Lampa sufitowa GATSBY [383301]
02. Stolik kawowy ASHLEY [353724]
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↑ oraz ↗ Sztaplowane krzesło z tapicerowanym siedziskiem 
zapewnia komfort podczas lunchu, spotkania i pracy przy 
laptopie. Wiele kolorów do wyboru, doskonałe rozwiązanie do 
wnętrz o stonowanej kolorystyce. Krzesło GANDER [103215].

← Wytrzymały i łatwy do czyszcze-
nia stół w wielu kolorach do wyboru. 
Wszechstronny i niezawodny. Pasuje 
do wielu typów krzeseł. Polecamy 
zestaw z krzesłami GANDER. Zestaw 
mebli VARIOUS + GANDER [103382].

Spotkanie przy 
lunchu, czy po 
lunchu? Ty  
wybierasz!
W nowoczesnym biurze przestrzeń pełni różne funkcje. Elastyczne 
otoczenie pozwala decydować, co i gdzie robić. Wygodne krze-
sła do pracy i odpoczynku. Biurka i stoły na spotkania formalne i 
takie przy lunchu. Dzięki nim możesz pracować dokładnie tak, jak 
chcesz.
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Trening pleców 
na siedząco?

Tak, to możliwe!

01. Stołek balansujący CHESTER [211395]
02. Stołek balansujący UP [234723]
03. Stołek balansujący ACTON [234731]
04. Piłka pilates CORBRIDGE [253242] 
05. Platforma balansująca BACK APP [14163]
06. Bieżnia biurowa [23401] 
07. Stołek balansujący BACK APP [234661] 
08. Rower treningowy [23400]

Szczegółowe informacje o produktach znajdziesz 
na ajprodukty.pl

Praca w biurze to wiele godzin dziennie 
na siedząco. Należałoby dodać: NIESTE-
TY. Nie wszystko jednak stracone! Dzię-
ki biurkom elektrycznym możliwa jest 
praca na stojąco. Ale nawet nie wstając 
z krzesła, można dbać o zdrowie. Jak? 
Poznaj ideę aktywnego siedzenia!
Niemożliwe stało się faktem! Ergonomiczne krzesła i 
stołki pozwalają aktywnie siedzieć, dbać o postawę i 
trenować mięśnie. W ofercie AJ znajdziesz piłki 
pilates, stołki balansujące i krzesła siodłowe. Bez 
względu na wybrany model, osiągniesz efekt w 
postaci prawidłowej postawy podczas siedzenia i 
lepszego krążenia w dolnych partiach ciała. Zdrowe 
plecy i miednica wpłyną korzystnie na poziom energii 
i zapewnią lepszą koncentrację. Nie wolno też 
zapominać o kaloriach, których - dzięki aktywnemu 
krzesłu - spalisz więcej!

Więcej ruchu!
Jeśli zdrowe siedzenie to za mało, pomyśl o uroz-
maiceniu w postaci bieżni lub rowerka biurowego. Te 
rozwiązania zapewnią jeszcze więcej ruchu! Najlepiej 
sprawdzą się w towarzystwie elektrycznego biurka, 
które pozwala ćwiczyć, nie przerywając pracy. 

Działaj stopniowo
Aktywne krzesła i akcesoria, takie jak rower czy 
bieżnia, to zbawienie dla zdrowia i źródło nowej 
energii. Trzeba jednak pamiętać, że nie można ich 
używać przez cały dzień. Wysiłek zwiększamy 
stopniowo, początkowo korzystając z aktywnych 
siedzisk przez kilkanaście minut dziennie. Z czasem 
można robić to dłużej, np. 1-2 h. Pozostały czas 
należy spędzić na klasycznym krześle biurowym lub 
na stojąco. Jedno aktywne siedzisko lub przyrząd 
treningowy może służyć kilku osobom. Wymieniajcie 
się! Niech każdy pozna korzyści z ergonomii i poczuje 
się dobrze w pracy.
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Duże biuro - 
czego chcieć więcej?

Dawniej pracownicy spędzali większość 
dnia przy biurkach, często w osobnych 
pomieszczeniach. Interakcje ograniczały 
się do spotkań i obiadów. We współcze-
snych biurach widzimy (i słyszymy) się 
niemal bez przerwy. Dlatego tak ważne 
jest elastyczne planowanie. Stanowiska 
do pracy indywidualnej są nadal niezbęd-

ne, ale coraz więcej miejsca zajmują 
kąciki spotkań - zarówno tych bardziej, 
jak i mniej formalnych. Odpowiednie 
wyposażenie pomaga połączyć różne 
funkcje biura w spójną całość.

"Wszystko zależy od prze-
pływu osób w biurze. Na 
tej podstawie planujemy, 
gdzie znajdzie się miejsce 
spotkań w grupie, a gdzie 
przestrzeń na pracę indy-
widualną." 

 Camilla Gantelius   
/  Stylistka wnętrz

Kuchnia

Jadalnia/
spotkania 

nieformalne

Strefy ciszy/
silent rooms

Strefa 
wejściowa

Spontaniczne 
spotkania

Spotkania 
projektowe

Stanowiska 
indywidualne

Stanowiska 
projektowe

Spotkania robocze 

Szafki pracownicze

Sala konferencyjna

W większych biurach ludzie często pracują w kilku różnych zespo-
łach. Wymaga to zaplanowania miejsc spotkań w mniejszym lub 
większym gronie, jak również stanowisk do pracy indywidualnej. 
Dysponujesz dużą przestrzenią? Doskonale! Pora rozpocząć plano-
wanie!
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→ Elastyczne biuro wymaga 
równie elastycznych mebli 

do przechowywania. 
Uwalniają one od 

konieczności ciągłego 
przenoszenia rzeczy 

między stanowiskami. 
Szafa ubraniowa MODULUS 

[1613654].

↓ Szafka z drzwiami prze-
suwnymi, która zmieści się 
wszędzie. Wewnątrz prak-
tyczna pionowa przegroda 
oddzielająca zawartość. 
Wiele podstaw i akcesoriów 
do wyboru. Szafka MODULUS 
[1613124].

← Przytulna przestrzeń, która spełnia wiele funkcji. Dzięki praktycznej ściance działowej moż-
na tu na zmianę pracować, odpoczywać i przyjmować gości. Krzesła są wszechstronne i łatwe 
do utrzymania w czystości. Krzesło HAPPY [106001]. Ścianka ZONE [129061].
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Duże biuro
jak małe miasto Aranżacja dużego, funkcjonalnego biura 

wymaga odpowiedzi na wiele pytań: Jak 
poruszać się będą ludzie? Gdzie zaplanować 
miejsca spotkań i stanowiska pracy? Jak 
pomieścić ciche zakątki dla osób, które chcą 
się skupić? Gdzie znajdzie się jadalnia? Jeśli 
podejdziemy do tematu kreatywnie, jedna 
przestrzeń może pełnić więcej niż jedną 

funkcję. Dobre planowanie sprawi, że każdy 
pracownik poczuje się w firmowym miastecz-
ku jak u siebie.Ludzie nieustannie się przemieszczają, a przestrzeń pełni wiele 

funkcji? Tak, duże biuro łudząco przypomina miasto. Planując 
jego aranżację, trzeba wziąć pod uwagę ruch, krótkie przystanki 
i miejsca, gdzie zatrzymujemy się na dłużej.



39

↑ Biurko stacjonarne wymaga krzesła z 
regulacją. LANCASTER to wygodne krzesło 
z mnóstwem ergonomicznych funkcji. Ta-
picerka z materiałów z recyklingu. Krzesło 
biurowe LANCASTER [14522].

↑ Biurko elektryczne z 
wytrzymałym blatem z lami-
natu. Po połączeniu z kompu-
terem przypomina o zmianie 
pozycji podczas pracy. Biurko 
MODULUS SMART [1614314].

← Ergonomiczna piłka 
balansująca, która trenuje i 
wzmacnia mięśnie pleców. 
Doskonały zamiennik 
klasycznego krzesła 
biurowego. Piłka balansują-
ca CORBRIDGE [253241].

Kup na ajprodukty.pl
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↑ Jednoosobowa sofa z wysokimi oparciami skutecznie pochłania dźwięki, zapewniając warunki do pracy w ciszy. Dwie 
sofy ustawione naprzeciwko siebie tworzą przytulny kącik na spotkania twarzą w twarz. Do wyboru stonowane i żywe ko-
lory tapicerki. Jednoosobowa sofa dźwiękochłonna HUSH [143902]. Wygodne siedzisko z elegancką tapicerką w szerokiej 
gamie kolorystycznej. Siedzisko ELLA [363837].

Raz w ciszy,
raz w centrum
wydarzeń!
Trudno wskazać miejsce w biurze, któ-
re byłoby idealne dla każdego. Biurko 
na przestrzeni wspólnej sprawdza się, 
jeśli pracujesz w zespole. Z drugiej 
strony, niektóre zadania wymagają 
ciszy i skupienia. Poza tymi dwiema 
sytuacjami, jest całe mnóstwo innych, 
które wymuszają częste zmiany stylu 
pracy. Biurowa rzeczywistość domaga 
się wszechstronnych mebli do różnych 

potrzeb. U nas znajdziesz biurka we 
wszystkich rozmiarach, ścianki dźwię-
kochłonne, które odgradzają stanowi-
ska, aktywne siedziska i wiele innych 
produktów do każdej przestrzeni. 
Dzięki nam, biuro stanie się naprawdę 
elastyczne.

↑ Tapicerowana ścianka dźwiękochłonna zapewnia prywatność. Ścianka biurkowa ZONE [129061].



→ Sofa według projektu AJ, opra-
cowana z myślą o spontanicznych 

spotkaniach. Niska i głęboka, 
z wygodnymi poduszkami. 

Sprawdzi się w strefie wejściowej 
i biurze open space. Sofa TRENDY 

[1312251].

↓ Stół konferencyjny z serii 
MODULUS. Lekki i wytrzymały blat 
w kolorze białym lub czarnym. 
Powierzchnia stołu odporna na 
ślady palców. Stół konferencyjny 
MODULUS [1613914].

Masz pytanie?  
Potrzebujesz porady?  

Zadzwoń: 22 862 38 76
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W AJ Produkty wierzymy, że ta 
sama przestrzeń powinna służyć 
wszystkim i sprawdzać się w 
każdej sytuacji. Meble powinny 
nie tylko ładnie wyglądać, ale 
także być praktyczne i służyć 
firmowym celom. Stół/biurko 
z regulacją wysokości pozwala 
wielokrotnie zmieniać pozycję w 

trakcie pracy lub spotkania. Wy-
sokie krzesła spodobają się tym, 
którzy lubią siedzieć z wyprosto-
wanymi nogami. Od teraz można 
zdecydować, jaka pozycja będzie 
najlepsza dla danej aktywności. 
Robiąc to samo, nie wszyscy 
muszą jednocześnie siedzieć ani 
stać.

↑ Krzesło konferencyjne z regulacją dla optymalnego komfortu. Doskonałe także do pocze-
kalni i pokoju przerw. Krzesło FAIRFIELD [103934].

Można usiąść,
można wstać!
Niecałe 6 milionów lat temu człowiek opanował wy-
prostowaną postawę. Ale kiedy wymyślił pracę biuro-
wą, szybko zapomniał jak ważne jest rozprostowanie 
nóg i sylwetki w ciągu dnia. Dzięki meblom z regula-
cją, zdrową postawę osiągniesz teraz bez problemu. 

↑  Stół z regulacją wysokości, króry pozwala siedzieć i stać na zmianę. Doskonały do biura i 
pokoju spotkań. Modułowa konstrukcja z 2-4 nogami o maks. długości 4000 mm. Regulacja 
elektryczna, blat pokryty linoleum tłumiącym dźwięk. Eleganckie fazowane krawędzie blatu.  
Stół konferencyjny AUDREY [1190111].

→ Stół na spotkania bez regulacji wy-
sokości. Maks. długość 5600 mm. Stół 
konferencyjny AUDREY [1180421].



Stołówka w dużym biurze pozwala spotkać 
się z osobami, z którymi nie współpracuje-
my na co dzień. Można tu coś zjeść, spędzić 
przerwę kawową i zaaranżować spontanicz-
ne spotkanie. Sztaplowane krzesła i stoły, 
które łatwo utrzymać w czystości sprawia-
ją, że zarówno posiłki, jak i praca są przy-
jemnością. Bliskość ekspresu do kawy oraz 
przyborów kuchennych powoduje, że można 
łączyć przyjemne z pożytecznym - rozma-

wiać i przygotowywać coś do jedzenia w 
tym samym czasie. W jadalni warto ustawić 
kontenerek z przedmiotami przydatnymi 
podczas spotkania, takimi jak notesy i pisaki. 
Oświetlenie też powinno być przemyślane. 
Zadbaj o dyskretne światło podczas lunchu i 
jaśniejsze w trakcie pracy i spotkań.

↓ Panele dźwiękochłonne wykonane 
z materiałów z recyklingu. Tasma 
mocująca na rzep w zestawie. Panele 
PATTERN [137980].

→ Niskie, sztaplowane krzesło do 
kawiarni lub stołówki. Wygodny 

profil z podłokietnikami. Krzesło RIVER 
[128174]. Kompaktowy stolik z wytrzy-
małym blatem. Można łączyć, tworząc 

dłuższy stół. Stół BECKY [128180].



22 862 38 76 
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AJ PRODUKTY SP. Z O.O.
REDZIKOWO
UL. PRZEMYSŁOWA 8 
76-200 SŁUPSK

Od wizji do realizacji
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Nasze doświadczenie i ciągłe doskonalenie 
procesów to klucz do satysfakcji klienta. 
Abyś mógł cieszyć się nowym biurem, 
opracowaliśmy 9-etapowy model realizacji 

projektów. Skontaktuj się z nami i dowiedz 
się więcej o tym, jak pomagamy w aranżacji 
firmowych wnętrz. Razem stworzymy lepsze 
miejsce pracy dla Ciebie i Twojej załogi.

Bezpłatne doradztwo AJ
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