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Porządek w biurze ma wpływ na samopoczucie  
pracowników. Dobra organizacja, której odzwierciedleniem  
jest przyjazne otoczenie, usprawnia pracę. Kolekcja WOO  
pozwala zachować ład estetyczny, nawet w tak dynamicznej  
przestrzeni jak biuro. Poprzez przypisanie odpowiedniego  
miejsca materiałom i sprzętom biurowym, garderobie  
i rzeczom osobistym miejsce pracy staje się przejrzyste 
i inspirujące. 

Funkcjonalne, znakomite jakościowo i estetyczne  
meble WOO są niezastąpione w praktycznych, 
nowatorskich aranżacjach biur.

—

Maintaining order in your office can help to keep spirits of 
your employees high. Good organisation, which is reflected  
in the pleasant surrounding, can make work easier. WOO 
Collection will enable you to keep the area clean, even in 
such a dynamic work space as the office. By assigning 
suitable places to office materials and equipment, wardrobe  
or personal belongings, the workplace will become free of any 
obstructions or unwanted objects and thus more inspiring. 

WOO furniture, synonymous with functionality, top quality 
and aesthetics, is a perfect match for practical as well as 
innovatory office design. 
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Features and characteristics 

Cechy kolekcji

 Ergonomiczny i ekonomiczny 
 system szaf do wnętrz biurowych.

 Dowolność łączenia różnych 
 kolorów korpusu i frontów.

 Efektywne zagospodarowanie 
 nawet niewielkich przestrzeni, 
 dzięki szafom z drzwiami 
 przesuwnymi i nadstawkom. 

 Drzwi szaf zamykane na wielopunktowe  
 zamki baskwilowe. 

 Różne typy uchwytów do wyboru.

 An ergonomic and practical system 
 of cabinets for office interiors.

 You can freely combine colours 
 of the body and fronts.

 Efficient space saving even of small 
 areas, thanks to the cabinets with 
 sliding doors and upper sections.

 Cabinet doors fastened 
 with multipoint locks.

 Various types of handles available.
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Biuro coworkingowe HubHub, zdjęcie: Marcin Szymczak, Warszawa, 2017
HubHub coworking space, photo by Marcin Szymczak, Warszawa, 2017 



 203

Balma Katalog / CatalogueBalma Katalog / Catalogue



Elementy kolekcji

Collection overview

WOO
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WOO
szafy 1,5OH
cabinets 1,5OH

W01 
80/42/H72

szafy, regały 2OH
cabinets, bookshelves 2OH

W04 
80/42/H81

W05 
80/42/H81

W36 
80/42/H75

W14 
80/42/H153

W17 
80/42/H153

szafy, regały 4OH
cabinets, bookshelves 4OH

W22 
80/42/H189

W23 
80/42/H189

W25 
80/42/H189

W26 
80/42/H189

szafy, regały 5OH
cabinets, bookshelves 5OH

W08 
80/42/H117

W09 
80/42/H117

szafy, regały 3OH
cabinets, bookshelves 3OH


