INSTIBESTE
OFICINES I

USOS MULTIPLES

DIRECCIÓ

Mod. Vektor
La taula suposa una solució elegant i sòlida per a despatxos directius.
La seva estructura d'acer texturitzat titani crea un sensacón de lleugeresa i resistència.
El doble accés de la credença suspesa des del lloc de treball permet un
aprofitament total de l'espai. La cedència pot anar lacada en blanc o negre
a l'exterior i revestit en el mateix to natural de fusta que la tapa de la taula.
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DIRECCIÓ

Mod. Quorum
La taula suposa una solució elegant i sòlida per a despatxos directius.
Les decisions importants d'una empresa són les que construeixen un futur.
Els fonaments de la companyia són les peces que seran recordades com l'essència.
La solidesa dels mateixos és tan important com el missatge que transmeten.
Eficàcia, lideratge, fermesa i seguretat es converteixen en les premisses que ens acompanyaran en tot el trajecte.
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OPERATIVES

Mod. MOD
El Model MOD cobreix les necessitats de tots els àmbits de la seva oficina,
des mulpiples llocs de treball operatiu fins a espais destinats a
sales de juntes i direcció.
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OPERATIVES

Mod. SINTRA
La clàssica i resistent taula amb laterals de panells laminats permet diferents
possibilitats de combinacions de colors entre sobres panells laterals o faldons
que dóna un aire intemporal, modern i actual.
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OPERATIVES

Mod. NEO
La sèrie Neo ofereix un estil clàssic en el seu disseny de pota en "L" i modern
en els seus acabats i configuracions, aconseguint així un conjunt
harmoniós.
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OPERATIVES

Mod. M10
Configuracions en forma de serp, separadors a diferent nivell,
noves formes d'emmagatzematge en el lloc de treball, enllaços, taulells i taules de juntes.
Tot això i molt més, unit a un lleuger i exclusiu disseny ofereix el nou programa de sistemes M10.
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OPERATIVES

Mod. V30
La suma d'elements simples que aconsegueixen un conjunt superior és la Filosofia de
un programa compositiu com la V30. La seva vocació aspira a moblament integral
d'una empresa oferint solucions precises a cada lloc de treball.
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USOS MÚLTIPLES

Mod. TRAVEL
Travel disposa d'un senzill mecanisme d'abatiment molt fàcil de
utilitzar que garanteix l'apilament i l'ordre després de l'ús.
Està pensada per a espais polivalents i multifuncionals
que necessiten la flexibilitat d'una superfície de treball que,
junt amb l'opció de rodes, permeten "redecorar" la sala en
qualsevol moment amb un desplaçament àgil.
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TAULES DE JUNTES

Reunió Operatives
En un entorn de treball on cada vegada adquireix més importància les decisions del grup,
el disseny efectiu de les sales de reunions adquireix gran rellevància.

Mod. Logos
Les taules de reunió creixen i es juxtaposen unes a les altres, amb un
senzill sistema de tapes i pedestals compartits que minimitzen
l'ús de materials i alleugereixen l'estètica.
Aquestes taules de reunió són electrificables.

Mod. F25
El pòrtic simple però esvelt d'F25 cobra encara més rellevància
quan se situa en una taula de juntes de dimensions majors
a una taula de treball. Les seves línies pures encaixen en qualsevol
ambient, també a les sales de reunió operatives amb caràcter
formal i informal.

Mod. V30
V30 presenta un model de taules de juntes amb un marcat
toc estètic arquitectònic i una funcionalitat àmplia gràcies a
la possibilitat de creixement indefinit.

Mod. Pedestal Metal
Les sales de juntes clàssiques i amb un clar enfocament multifuncional
veuen en el programa de Pedestal Metàl·lic la solució perfecta a les
seves necessitats.

Mod. M10
La importància de la sala de reunions en una empresa és gran,
ja que és el lloc on es prenen el 85% de les decisions
rellevants. M10 projecta sales a aquest efecte amb l'estètica i la
funcionalitat del programa original.
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CADIRES OPERATIVES

Mod. Eris
El programa Eris i Eris-M, de línies atemporals, asseguren l'harmonia
a l'oficina.
Dos tipus de respatller: entapissat i de malla, i ambdós regulables en
alçada.
A més, disposen de totes les regulacions ergonòmiques per
que l'usuari es senti plenament còmode.

Mod. Theus
El disseny de Theus es va plantejar des del principi amb els objectius de
ergonomia i elegància, un projecte consagrat a combinar comoditat
i estètica. En aquest afany i per augmentar la sensació d'acolliment i
benestar es van desenvolupar àmpliament els volums al respatller
i el seient.

Mod. 3.60
Cadira operativa amb asseguda dinàmica 360º denominat Sincro Motion
3.60. Respatller alt de malla transpirable 3d o entapissat sobre
base de malla 3d; amb o sense capçal regulable,
opció de suport lumbar trimensional (alçada i profunditat).
Braços amb regulació 4d (alçada, profunditat, ample i gir).

Mod. 2K8
La premissa tècnica del programa 2K8 ha estat l'adaptació
ergonòmica a l'ús laboral. L'eix principal de descans es basa
en el seu suport amb estructura de poliamida i tres opcions de
acabats: malla tibada i premsada, malla 3D i espuma injectada
entapissada. El seient amb estructura interior de polipropilè es
cobreix amb espuma d'alta qualitat. D'altra banda, per a la regulació
entre seient i respatller l'usuari disposa del mecanisme Sincro
Motion.

Mod. Touch
Cadira giratòria multifuncional regulable en alçada, composta
per seient i respatller disponible en dues altures.
Tots dos elements van entapissats i disposen de forma ergonòmica.
A més, pot adquirir-se amb braços regulables o fixos.
Opcionalment al respatller alt pot portar suport cervical de
descans, amb forma anatòmica.
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CADIRES OPERATIVES

Mod. Sense
Funció i forma es donen la mà en Sense, una cadira d'altes prestacions
tècniques per a espais operatius i executius.
Les seves dimensions del suport, la seva confortable malla elàstica i
els mecanismes sincronitzats més avançats fan de Sense
una de les cadires més còmodes del mercat en el seu ús intensiu.

Mod. Sentis
Sentis és la definició perfecta de l'operativitat, de la funcionalitat,
de l'eficiència. Una cadira que serveix per treballar.
Una cadira que proporciona descans. Una cadira flexible.
Una cadira que s'adapta a qualsevol lloc de treball.

Mod. Infor Operativa
La família Informa Executiva proporciona l'oficina un caràcter diferent,
a l'entorn de treball una imatge actual i dinàmica ...
No obstant això el més important en Infor és la sensació de benestar i
descans que aporta a l'usuari gràcies a l'estudiat disseny del seu suport i
seient que en tot moment acull la persona oferint-li
confort i calidesa en les hores de treball.

Mod. Idea
Una sèrie pràctica per àrees de treball,
un seguit funcional i operativa, un seguit exigent pel que fa a
confort, una solució,
... Una IDEA.

Mod. Plural
Plural neix amb l'ambició de ser una cadira versàtil i útil.
Disposa de dues estructures de cadira confident
4 potes i cigne, que poden triar-se en epoxi negre,
gris plata, blanc trencat o cromades. Tots dos tipus
ofereixen la possibilitat de respatller entapissat o de
malla ergonòmica en blanc o negre.
Els braços opcionals, la carcassa del seient i el marc
que envolta la malla poden combinar-se en els
mateixos colors que aquesta, proporcionant a la
cadira un aire d'actualitat.
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CADIRES OPERATIVES

Mod. Flavia
Actuals i polivalents, les cadires d'aquesta sèrie són perfectes per a una oficina
versàtil aconseguint una fusió òptima entre benestar i estètica. Flavia, en fi,
aconsegueix espais alegres, moderns i càlids adaptant-se a tot tipus de
usos i ambients.

Mod. Glove
Un cop esbossades les línies bàsiques de Glove, s'han desenvolupat els diferents
components de la gamma buscant la polivalència. D'aquesta manera, Glove pot
portar estructura de 4 potes metàl·liques o de fusta, vareta, 4 radis amb virolles
o amb rodes, base recta o plana, cadira alta de quatre potes o tamboret
amb estructura cònica. A més, segons el model s'inclou una gran varietat
d'opcionals destacant els 5 colors d'estructura métalica i
carcassa de polipropilè, els braços i pales d'escriptura, les piezasde unió,
les galetes de seients o monocascs entapissats i un llarg etc.

Mod. Kool
Cadira auxiliar de respatller baix. Disponible en versió quatre potes amb o
sense rodes. Respatller en polipropilè perforat i seient també de
polipropilè amb una tapeta que pot triar-se en diferents tons
o pot ser entapissada.
La cadira opcionalment pot portar braços de polipropilè o una pala
d'escriptura que es plega després del seu ús i que està fabricada en tauler fenòlic.
Altres opcions disponibles: peça d'unió, reixeta porta objectes i
cistella de transport.

Mod. Curvae
Cadira monocasc de configuració ergonòmica en fusta rexapada.
Hi ha dues variants d'estructura: cadira fixa de vareta i cadira giratòria
amb base de quatre ràdios.
Curvae pot portar opcionalment braços.

Mod. In
Mòdul i taula d'espera amb estructura metàl·lica cromada de 4 potes
i varetes de subjecció a la part central inferior del mateix.
El mòdul disposa d'una àmplia profunditat i un respatller curvat
pronunciat.
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BANCADAS RECEPCIÓN

Mod. Curvae
Bancada operativa i funcional per a sales d'espera i llocs de pas disponble de dos
a cinc places sense taula i de dos a quatre places amb taula.
Monocasc en polipropilè perforat disponible en cinc acabats.
La zona del seient pot portar una espuma entapissada que augmenta el confort del mateix.
Estructura d'acer amb peu d'alumini disponible en dos acabats:
alumini polit o alumini pintat negre.
La taula està fabricada en tauler fenòlic.
La bancada opcionalment pot portar braços (dos per plaça).

Mod. Curvae
Bancada operativa i funcional per a sales d'espera i llocs de pas, disponible de dues
a cinc plazassin taula i de dos a quatre places amb taula.
Monocasc de polilaminat de faig rexapada envernissada que pot entapissar frontalment
de manera opcional.
Estructura d'acer amb peu d'alumini disponible en dos acabats:
alumini polit o alumini pintat negre. La taula està fabricada en tauler fenòlic.
Opcionalment la bancada pot portar braços (dos per plaça).

Mod. Kool
Bancada operativa i funcional per a sales d'espera i llocs de pas, disponible de dues
a cinc places sense taula i de dos a quatre places amb taula.
Respatller en polipropilè perforat i seient també de polipropilè amb una tapeta que pot
triar-se en diferents tons o pot ser entapissada.
Estructura d'acer amb peu d'alumini disponible en dos acabats:
alumini polit o alumini pintat negre.
La taula està fabricada en tauler fenòlic.
Opcionalment la bancada pot portar braços (dos per plaça).

13

ARMARIS I MAGATZEM

Armaris per a tot tipus de situacions:
L'emmagatzematge ofereixen una solució idònia per a zones operatives i direccionals que doten els llocs de
treball de tot l'espai necessari per a l'emmagatzematge i classificació d'arxius i documents.
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Consultes i pressupostos, sense compromís.
Telf. 932 199 650
INSTIBESTE, S.L.
C/ L’Alzina, 48
08024 Barcelona
Telf. 932 199 650 - Fax 932 196 290
E-mail: instibeste@instibeste.com
www.instibeste.com

