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Rozmieszczenie szuflad oraz półek w szafach i komodach Lineart 
pozwala na wygodne przechowywanie dokumentacji i asortymentu 

biurowego. Interesujący podział frontów mebla uderza estetyką, 

budując tym samym niecodzienny styl całego systemu.
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The arrangement of drawers in Lineart cabinets allows 

comfortable storage of documentation and office equipment. The 

interesting division of the front panels is visually striking and builds 

a unique style for the entire system.
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Korpusy zewnętrzne z płyty o grubości 54 mm doskonale komponują się z chromowanymi 

liniami biegnącymi tuż przy blacie biurka i wieńcu górnym szafy. Nowoczesne wzornictwo 

Lineart przyciąga swym pięknem najbardziej wymagających klientów.
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The main bodies, made of 54 mm boards, are an ideal match for the chromium-plated edge 

lines of the desktops and cabinet upper rings. The beauty of the modern Lineart design 

satisfies the most demanding customers.
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Meble gabinetowe Lineart zostały zaprojektowane 

w oparciu o najnowsze trendy panujące w meblarstwie. 

Ciekawą formę mebla podkreślono przez zastosowanie 

elementów chromowanych i najwyższej jakości 

materiałów wysokopołyskowych.
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The Lineart office furniture line has been designed 

on the basis of the latest furniture trends. Interesting 

forms are enhanced with chromium-plated elements 

and high-gloss materials.
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Fabryka Mebli Massoni do produkcji swoich wyrobów 

wykorzystuje okucia z dożywotnią gwarancją producenta, 

co bezpośrednio przenosi się na niezawodność i najwyższą 

jakość produktów. 
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Massoni Furniture Factory uses hardware with a lifetime 

guarantee, which translates directly into reliability and the 

highest of quality in our products. 
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Zastosowanie dwustopniowego obrzeża w przypadku frontów wysokopołyskowych daje 

niepowtarzalny efekt wizualny. Wydaje się, że front jest wykonany z dwóch płyt o różnych 

grubościach i kontrastujących ze sobą kolorach.

The use of bicolour edge banding in high-gloss fronts provides a unique effect. It seems as 

if the front is made with two panels of differing thicknesses and contrasting colors.
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Projektanci systemu Lineart zaoferowali klientowi możliwość wyboru sposobu otwierania: poprzez 

lekkie naciśnięcie frontu mebla (system push-to-open) lub klasycznie za pomocą chromowanych 

uchwytów.

The Lineart designers have offered customers a choice of opening: push-to-open (by applying 

a light pressure to the front panel) or a traditional system with chromium-plated handles.
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Biurka Lineart występują w trzech wersjach: samodzielnej, jako 

biurko zintegrowane z kontenerem lub w wersji jednostronnie 

podpartej komodą podbiurkową. Szeroka gama różnorodnych 

mebli  umożliwia zaaranżowanie pomieszczenia zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami każdego klienta.

Lineart desks are available in three versions: free-standing, 

integrated with a drawer unit or supported with a file cabinet on 

one side. The wide range of furniture offers multiple options for 

the arrangement of rooms according to individual needs.
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Główny akcent systemu Lineart, czyli korpus zewnętrzny 

mebla w kształcie litery „C” wykonany z płyty o grubości 54 mm  

został również wykorzystany w stołach konferencyjnych. 

Stoły można wyposażyć w mediaporty różnego typu: stałe, 

otwierane z klapką lub elektrycznie poprzez obrót.
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The main accent for Lineart, a C-shaped body made of 54 mm panels, 

has also been used in conference room tables. The tables can be 

equipped with various types of data port: fixed, flap-closed or electrically-

operated rotary.
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Fronty i blendy mebli 

Lineart mogą zostać 

wykonane w dwóch 

wariantach: matowym 

lub wysokopołyskowym. 

Dzięki zastosowaniu płyt 

akrylowych uzyskujemy 

idealnie gładką 

powierzchnię o wysokim 

połysku

Lineart front and 

modesty panels can be 

manufactured in two 

versions: matt or high 

gloss. The acrylic board 

finish ensures perfectly flat 

and highly glossy surfaces.
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BIURKA / DESKS / KANCELÁŘSKÉ STOLY / KANCELÁRSKE STOLY

MLB2085 MLB1885 MLB1685 MLB2085L MLB2085BL MLB2085P

MLB2085BP MLB1885L MLB1885BL MLB1885P MLB1885BP MLB1685L

MLB1685BL MLB1685P MLB1685BP MLB20852 MLB20852B

PRZYSTAWKI / EXTENSIONS / PŘÍSTAVBY / PRÍSTAVBY

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE / EXAMPLE ARRANGEMENT / PŘÍKLADY KONFIGURACÍ / PRÍKLADY KONFIGURÁCIÍ

MLB20851 MLB18851 MLB16851 MLK19 MLK191L MLK191P

MLK17 MLK10 MLK101 MLK13
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STOŁY KONFERENCYJNE / CONFERENCE TABLES / KONFERENČNÍ STOLY / KONFERENČNÉ STOLY

MLSK400 MLSK4001 MLSK2401 MLST80

SZAFY I  REGAŁY / CABINETS AND SHELVES / SKŘÍNĚ A  REGÁLY / SKRINE A  REGÁLY

ML5215 ML51951 ML51952 ML5105 ML3213 ML31931

ML31932 ML3103 ML21921 ML21922 ML2191

MLSK240
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 Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym. Massoni zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych meblach. Prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistości.

 This publication does not constitute an off er in the legal sense. Massoni reserves the right to make changes to the off ered furniture. Colours shown may diff er from actual colour.

 Tato brožura není nabídkou ve smyslu předpisů občanského zákoníku. Výrobce Massoni si vyhrazuje právo konstrukčních změn u nabízených modelů nábytku beze změny jejich obecného charakteru. 

Barvy na obrázcích se mohou od skutečných mírně lišit.

 Táto brožúra nie je ponukou v zmysle občianskeho zákonníka. Výrobca Massoni si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny ponúkaných modelov nábytku bez zmeny ich celkového charakteru. 

Farby na fotografi ách sa môžu odlišovať od skutočných farieb.

KOLORY / COLOURS / BAREVNÉ PROVEDENÍ / FAREBNÉ ODTIENE

STRUKTURA SYNCHRONICZNA / SYNCHRONIC STRUCTURE / SYNCHRONNÍ STRUKTURA / SYNCHRÓNNI ŠTRUKTÚRA

UNIKOLOR / UNI COLOUR / UNIBARVA / UNIFARBA

HIGH GLOSS

 Inne opcje kolorystyczne dostępne po uzgodnieniu z producentem.

 Any other colors are available after consultation with producer. 

 Ostatní barevné možnosti dostupné po konzultaci s výrobcem.

 Ostatné farebné možnosti dostupné po konzultácii s výrobcom.

Dystrybutor

18 Wiąz ciemny / dark 

elm / Jilm tmavý 

/ brest tmavý

16A Biały / White /

 Bílá / Biela

17 Wiaz jasny / light 

elm / Jilm světlý 

/ brest svetlý

16 Biały / White /

 Bílá / Biela

08 Antracyt 

/ Anthracite / Antracit 

/ Antracit

08A Antracyt 

/ Anthracite / Antracit 

/ Antracit




