
CLIMATE OFFICE
POMIESZCZENIA TWORZONE ZGODNIE Z ZASADAMI 

PROJEKTOWANIA BIOFILICZNEGO
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Ludzie czują się najlepiej, gdy mają kontakt z przyrodą,  
bo taki kontakt promuje zdrowie, zmniejsza stres i poprawia samopoczucie..

PROJEKTOWANIE BIOFILICZNE
ŁĄCZY LUDZI Z NATURĄ

Życie i praca w mieście

Dzisiaj nie spędzamy już większości dnia na łonie natury, ale żyjemy 
i pracujemy  w obszarach zurbanizowanych. Zasady projektowania 
biofilicznego pomagają   uzyskać w zamkniętych przestrzeniach 
pozytywne efekty oddziaływania elementów naturalnych.

Dzięki zastosowaniu analogii i zasad  rządzących przyrodą powstają 
funkcjonalne i piękne budynki mające pozytywny wpływ na ludzi ze 
względu na  obecny w przestrzeniach kontakt z naturą.

Biofilia - Miłość do żywych rzeczy

Już w 1964 roku psycholog społeczny Erich Fromm zajmował się 
terminem „biofilia“ - miłość do życia lub miłość do rzeczy żywych. 
Później biolog Edward Wilson wprowadził ten termin na stałe.

Wilson stworzył hipotezę, że ludzie mają genetyczną potrzebę życia 
w harmonii z naturą. Termin projektowanie biofiliczne (Biophilic 
Design)  ukształtował się później w nawiązaniu do hipotezy biofi-
licznej, aby człowieka stale przebywającego w sztucznym otoczeniu 
połączyć  z naturą.
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Climate Office - rozwiązanie zgodne z zasadami  
projektowania biofilicznego 

W oparciu o zasady projektowania biofilicznego, firma C+P 
stworzyła Climate Office, czyli holistyczny i zrównoważony
projekt wnętrz  umożliwiający oczyszczanie powietrza, zazielenianie 
przestrzeni i gwarantujący poprawę klimatu oraz akustyki. Kluczowe 
zagadnienia to:
	■ Optymalizacja klimatu
	■ Poprawa dobrego samopoczucia u ludzi

Poprawa dobrego samopoczucia i  wzmocnienie motywacji  
w miejscu pracy

Zrównoważone produkty wykonane z oszczędzającej zasoby natu-
ralne stali materiałowej połączone z roślinami i wodą  zapewniają 
optymalny komfort we wnętrzu. Biofiliczne zasady projektowania 
mogą w decydujący sposób przyczynić się do zwiększenia motywacji 
i zmniejszenia absencji chorobowych.

Zalety:

	✓ Właściwa wilgotność powietrza
	✓ Poprawa możliwości percepcyjnych
	✓ Oczyszczone powietrze
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Bepfl anzung für Sideboardaufsätze und Pfl anzkubenCLIMATE OFFICE

PLN PLN

180 800 58460-1527 1.230,00 58462-1527 1.930,00
180 1000 58460-0427 1.470,00 58462-0427 2.310,00

250 800 58460-1528 1.320,00 58462-1528 2.170,00
250 1000 58460-0428 1.510,00 58462-0428 2.460,00

DONICE TYPU SIDEBOARD
ARANŻOWANIE ZIELONYCH AKCENTÓW I POPRAWIANIE AKUSTYKI

Informacje o produkcie:

	■ Wszystkie widoczne części wykonane są z trwałej blachy stalowej
	■ Korpus z blachy, w opcji z mikroperforacją
	■ Wysokie donice: 740 i 1310 mm
	■ Donice typu sideboard: 180 i 250 mm
	■ Wszystkie modele bez roślin, nasadzenia zapewnia klient
	■  Wraz z plastikowym wkładem na rośliny w kolorze czarnym 
	■  W sprawie akcesoriów do nasadzeń i hydroponiki , należy skontaktować się ze  

sklepem ogrodniczym
	■     Kolor: RAL 9016 biel, osłony górne z blachy stalowej w kolorze RAL 7021, 

inne kolory patrz strona 18

Więcej informacji

na temat nasadzeń?

Zapytaj o cennik. 

Donice typu sideboard, prostokątne

Korpus wykonany z blachy stalowej  
Wewnętrzne wymiary wkładki na rośliny: 150/220 x 763/963

Głębokość korpusu 400 z poprawiającą akustykę

mikroperforacją

W S Nr kat. Nr. kat

Możliwość  

własnego projektu 

Opcjonalnie z 

mikroperforacją 

poprawiającą 

akustykę
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PLN PLN

740 400 58460-2024 1.230,00 58462-2024 2.120,00
1310 400 58460-2012 1.410,00 58462-2012 2.780,00

740 800 58461-1524 4.580,00
740 1000 58461-0424 4.710,00
740 1200 58461-0524 5.010,00

C+ P POLECA WIARYGODNYCH PARTNERÓW

Jeśli potrzebne będą rośliny i akcesoria polecimy

odpowiedniego partnera C + P. 

Prosimy o kontakt w tej sprawie!

Szybko i łatwo - zadzwoń pod numer +48 76 8554410 lub

wyślij e-mail na adres: dystrybucja@cpmeble.pl

Mobilna donica, prostokątna

Stabilna konstrukcja ramowa, pokrywa podstawy i gòrna z

blachy stalowej, 4 ukryte kółka obrotowe, wymiary

wewnętrzne wkładki na rośliny: ok . 235 x 730/930/1130 x

330 (szer. x głęb.)

Donica kostka, kwadratowa

Korpus wykonany z blachy stalowej

Wymiary wewnętrzne wkładki na rośliny: ok. 235 x 330 x 330 (wys. 
x szer. x głęb.)

Głębokość korpusu 400   z poprawiającą akustykę

mikroperforacją

W Sz Nr kat. Nr kat.

Głębokość korpusu 400

W Sz Nr kat. PLN
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PLN PLN PLN

1635 800 58223-1523 6.180,00 58220-1523 9.430,00 + 58200-7230 490,00
1635 1000 58223-0423 6.660,00 58220-0423 11.250,00 + 58200-7240 680,00
1635 1200 58223-0523 7.090,00 58220-0523 11.740,00 + 58200-7250 760,00

1980 800 58223-1519 6.590,00 58220-1519 10.260,00 + 58200-7260 1.020,00
1980 1000 58223-0419 7.010,00 58220-0419 12.280,00 + 58200-7270 1.130,00
1980 1200 58223-0519 7.510,00 58220-0519 12.820,00 + 58200-7280 1.210,00

2320* 800 58223-1529 10.770,00 58220-1529 14.220,00 + 58200-7290 660,00
2320* 1000 58223-0429 11.410,00 58220-0429 16.470,00 + 58200-7300 780,00
2320* 1200 58223-0529 12.040,00 58220-0529 17.100,00 + 58200-7310 850,00

Wysokość cokołu 400

Głębokość cokołu 400

Ścianka 
bez nasadzeń

Ścianka 
z nasadzeniami

Wypełnienie akustyczne z 
efektem dźwiękochłonnym

W Sz Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Informacje o produkcie:

	■  Stabilna rama wykonana ze stali ocynkowanej, wkładka na rośliny z 
materiału z recyklingu

	■ Wsuwana blenda cokołu i blenda górna z blachy ocynkowanej
	■  Opcjonalnie z wypełnieniem akustycznym (pochłaniacz wykonany  

z przyjaznego dla środowiska materiału z recyklingu)
	■ Wysokość korytka do nasadzeń 400 lub 740 mm
	■  W zestawie wkładka na rośliny wykonana z tworzywa sztucznego w 

kolorze czarnym, 
	■ Stabilna rama stanowi element, po którym pną się rośliny
	■  Z 4 wytrzymałymi i niewidocznymi kółkami 

obrotowymi, (wysokość 2320 mm na 4 stabilnych, regulowanych 
stopkach)

	■  Nasadzenia Philodendron Scandens - w zależności od wielkości 
otrzymają Państwo do 5 m² powierzchni liśc

Zalety:

	✓ Wygrodzenie zapewniające prywatność
	✓  Oczyszczanie powietrza i tworzenie zdrowego klimatu w pomieszcze-

niach
	✓ Poprawa akustyki

Mobilne ścianki zielone na niskim cokole

Cokół z blachy stalowej i górną pokrywą z blachy stalowej na 4

wytrzymałych i niewidocznych kółkach skrętnych zapewniających

bardzo dobrą mobilność

* na 4 stabilnych, regulowanych stopkach, łącznie z zestawem montażowym do mocowania sufitowego, maksymalna 
wysokość sufitu 4 m.

MOBILNE ŚCIANKI ZIELONE – DLA ROŚLIN TYPU PNĄCZE
ŚCIANKA DZIAŁOWA DO ZAZIELENIANIA I POPRAWY AKUSTYKI



7

PLN PLN PLN 

1635 800 58233-1523 6.430,00 58230-1523 9.630,00 + 58200-7231 470,00
1635 1000 58233-0423 6.800,00 58230-0423 11.410,00 + 58200-7241 700,00
1635 1200 58233-0523 7.180,00 58230-0523 11.830,00 + 58200-7251 700,00

1980 800 58233-1519 6.620,00 58230-1519 10.300,00 + 58200-7261 470,00
1980 1000 58233-0419 6.750,00 58230-0419 12.010,00 + 58200-7271 700,00
1980 1200 58233-0519 7.370,00 58230-0519 12.690,00 + 58200-7281 700,00

2320* 800 58233-1529 11.100,00 58230-1529 15.570,00 + 58200-7291 610,00
2320* 1000 58233-0429 11.810,00 58230-0429 17.730,00 + 58200-7301 640,00
2320* 1200 58233-0529 12.190,00 58230-0529 18,310,00 + 58200-7311 760,00

Wysokość cokołu740

Głębokość cokołu 400

Ścianka 
bez nasadzeń

Ścianka 
z nasadzeniam

Wypełnienie akustyczne z 
efektem dźwiękochłonnym

W Sz Nr kat. Nr kat. Nr kat.

Obsadzone

obustronnie

Philodendron

Scandens

Akustycznie

skuteczna

mikroperforacja,

opcjonalnie z

wypełnieniem

dźwiękochłonnym

Wkładka na 

rośliny, stabilna

rama jako obszar, 

po którym pną się 

rośliny

Ze względu na bardziej elastyczne projektowanie 
biur kwestie takie jak akustyka pomieszczeń i prywatność 
zaczynają odgrywać coraz większą rolę.

W celu zapewnienia użytkownikom w otwartej przestrzeni

biurowej optymalnych warunków, przy jednoczesnym

wspieraniu zdrowia i efektywności pracy, opracowaliśmy

rozwiązania uwzględniające różnorodność sytuacji, które

mają miejsce w biurach. Za przykład może służyć duża

przestrzeń projektowa w naszej własnej firmie, w której

zastosowaliśmy ścianki zielone i wodne.

C + P jest partnerem inicjatywy biurowej, która powstała we

współpracy z IBP Fraunhofer i koncentruje się na tworzeniu

zdrowych i wydajnych powierzchni biurowych.

W ramach tej współpracy dokonano m.in. licznych pomiarów

ścianek C+P oraz udowodniono ich właściwości osłonowe.

Mobilne ścianki zielone na wysokim cokole

Cokół z blachy stalowej i górną pokrywą z blachy stalowej na 4

wytrzymałych i niewidocznych kółkach skrętnych zapewniających

bardzo dobrą mobilność

  PSYCHOAKUSTYKA I ERGONOMIA KOGNITYWNA W BIURZE

* na 4 stabilnych, regulowanych stopkach, łącznie z zestawem montażowym do mocowania sufitowego, maksymalna 
wysokość sufitu 4 m.
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PLN PLN

1635 800 58571-1523 14.840,00 58570-1523 17.820,00
1635 1000 58571-0423 15.690,00 58570-0423 19.330,00
1635 1200 58571-0523 17.520,00 58570-0523 22.500,00

1980 800 58571-1519 16.250,00 58570-1519 19.980,00
1980 1000 58571-0419 16.860,00 58570-0419 21.460,00
1980 1200 58571-0519 19.700,00 58570-0519 26.010,00

2320* 800 58571-1529 18.560,00 58570-1529 22.680,00
2320* 1000 58571-0429 19.350,00 58570-0429 24.520,00
2320* 1200 58571-0529 22.420,00 58570-0529 29.700,00

PLN PLN

1980 800 58573-1519 13.180,00 58572-1519 15.210,00
1980 1000 58573-0419 13.650,00 58572-0419 16.150,00
1980 1200 58573-0519 14.740,00 58572-0519 18.090,00

2320* 800 58573-1529 12.610,00 58572-1529 15.120,00
2320* 1000 58573-0429 14.930,00 58572-0429 18.160,00
2320* 1200 58573-0529 15.310,00 58572-0529 19.350,00

ŚCIANKI ROŚLINNE-
DLA ROŚLIN W DONICZKACH (HYDROPONIKA)

MOBILNE LUB MOCOWANE DO ŚCIANY - DO INDYWIDUALNEGO MONTAŻU

** Nasadzenia mieszane, rośliny mogą się zmieniać sezonowo.

Mobilne ścianki z możliwością obustronnego sadzenia roślin

Niski cokół (400 mm) z blachy stalowej, na

4 niewidocznych wytrzymałych kółkach skrętnych

zapewniających doskonałą mobilność

Stojące ścianki roślinne do nasadzeń jednostronnych

Niski cokół (400 mm) z blachy stalowej, mocowanie do ściany po

stronie klienta

Wysokość cokołu 400

Głębokość cokołu 400

Ścianka 
bez nasadzeń

Ścianka 
z nasadzeniami**

W Sz Nr kat. Nr kat.

Wysokość cokołu 400

Głębokość cokołu 230

Ścianka 
bez nasadzeń

Ścianka 
z nasadzeniami**

* na 4 stabilnych, regulowanych stopkach, łącznie z zestawem montażowym

do mocowania sufitowego, maksymalna wysokość sufitu 4 m.
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Opatentowana

podstawa do

umieszczania

doniczek i

nawadniania

Możliwość

indywidualnego

wyposażenia w

pojedyncze

doniczki

Niewidoczny

system

nawadniania

Dostawa wszystkich ścianek zgodnie z koncepcją serwisową na terenie

Polski - patrz strona 16/17.

Informacje o produkcie:

	■ Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej
	■ Zbiornik ze stali nierdzewnej ze wskaźnikiem poziomu wody
	■ Zintegrowana cicha pompa wody
	■ Przyłącze 230 V, z kablem zasilającym 3 m
	■ Opatentowane podstawy do umieszczania doniczek
	■ Odpowiednia dla standardowych donic
	■ Rośliny dostarczamy w praktycznej hydroponice
	■  Wyposażone w 4 wytrzymałe i niewidoczne kółka skrętne 

(wysokość 2320 mm na 4 nośnych regulowanych stopkach )

Zalety:

	✓ Wysoki stopień indywidualizacji
	✓ Możliwość zintegrowania w wielu różnych pomieszczeniach
	✓ Zintegrowany system nawadniania roślin

Nasze rozwiązania CLIMATE OFFICE są wszechstronne i można je dostosować do Państwa potrzeb. Można zamówić także
ścianki roślinne w zindywidualizowanych wymiarach, np. do montażu w think tanku lub za ladą recepcyjną.
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PLN

1635 800 58690-1523 6.300,00
1635 1000 58690-0423 6.520,00
1635 1200 58690-0523 6.610,00

1980 800 58690-1519 6.880,00
1980 1000 58690-0419 7.130,00
1980 1200 58690-0519 7.240,00

RAMA STOJAKA

RAL 9016 
Biały

RAL 7016
Szary  
antracyt

RAL 9006 
Jasne  
aluminium

DEKORY, DBS 19 mm

DBS 011 
Biały

DBS 013 
Jasnoszary

DBS 014 
Klon królewski

DBS 016 
Akacja

DBS 018 
Dąb
bazaltowy

DBS 020 
Orzech

ŚCIANKI LAMELOWE
IDEALNE UZUPEŁNIENIE UKŁADU POMIESZCZEŃ

Informacje o produkcie:

	■  Lamele z powlekanego materiału 
drewnopochodnego (DBS)

	■  Dostępne w różnych kolorach, w 
zależności od koncepcji kolorystycznej, patrz 
dalej

	■  Rama wykonana ze stabilnej, powlekanej pros-
zkowo okrągłej rury aluminiowej, dostępna w 3 
standardowych kolorach, zależnie od koncepcji 
kolorystycznej, patrz dalej.

	■  Stabilna, powlekana proszkowo podsta-
wa,100 x 400 x 13 mm (szer. x dł. x wys.)
zabezpieczająca stojak, w tym samym kolorze-
co rama

Zalety:

	✓ zapewnia prywatność bez „zamykania się”
	✓  optymalne połączenie z wszystkimi innymi 

elementami Climate Office
	✓  dzięki różnorodności kolorów podkreśla akcen-

ty

Mobilne ścianki lamelowe jako ochrona prywatności

W Sz Nr kat.
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PLN

1635 800 58110-1523 16.540,00
1635 1000 58110-0423 17.460,00
1635 1200 58110-0523 18.810,00

1980 800 58110-1519 17.900,00
1980 1000 58110-0419 19.260,00
1980 1200 58110-0519 21.050,00

2320* 800 58110-1529 18.860,00
2320* 1000 58110-0429 20.280,00
2320* 1200 58110-0529 22.170,00

Informacje o produkcie:

	■ Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej
	■ Zbiornik ze stali nierdzewnej ze wskaźnikiem poziomu wody
	■ Pokrywa podstawy ze stali nierdzewnej wyłapująca rozpryski
	■ Zintegrowana, cichobieżna pompa wodna wraz z filtrem wody
	■ Przyłącze 230 V, z przewodem zasilającym dł. ok. 3 m
	■ Podstawa z blachy stalowej
	■ Dwustronna szklana ścianka wodna
	■ Stabilna rama z szybą wykonaną ze szkła ESG o grubości 6 mm
	■  4 wytrzymałe i niewidoczne kółka skrętne zapewniające 

optymalną mobilność (wysokość 2320 mm na 4 
wytrzymałych regulowanych stopkach)

Zalety:

	✓ oczyszcza i nawilża powietrze
	✓ tworzy zdrowy klimat w pomieszczeniach
	✓ elastyczne rozwiązanie do tworzenia ścianek działowych

Filtracja i

usuwanie

zawiesin i

innych cząstek

stałych z

powietrza

Cienka warstwa

wody spływa po

pionowej szkla-

nej tafli.

Zasilane obiektów wodnych wyłącznie 
wodą zdemineralizowaną i odsoloną 
(znaną również jako woda ultraczysta, 
woda z osmozy lub woda destylowana) 

W razie potrzeby chętnie zaproponuje-
my odpowiednie rozwiązania do uzdat-
niania wody na miejscu.

MOBILNE ŚCIANKI WODNE
OCZYSZCZANIE I NAWILŻANIE POWIETRZA

Mobilne ścianki wodne

Niski cokół (400 mm) z blachy stalowej, pokrywą górną i dwustronną szklaną ścianą wodną 
na 4 niewidocznych wytrzymałych kółkach skrętnych zapewniających doskonałą mobilność

Wysokość cokołu 400

Głębokość cokołu 400

W Sz Nr kat.

* na 4 stabilnych, regulowanych stopkach, łącznie z zestawem montażowym do mocowania sufitowego, maksymal-
na wysokość sufitu 4 m.
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PLN

58100-730 4.730,00

PLN

58100-790 1.700,00

58100-742* 7.130,00

58100-743* 8.480,00

Dwupoziomowy wózek C+P do napełniania

Wózek do napełniania umożliwia proste napełnianie ścianek 
wodnych C+P

Wymiary: 500 x 891 x 820 mm (szer. x wys. x gł.)

Stabilna prostokątna rura stalowa, kolor czarnoszary RAL 7021, 
mobilny na 4 lekko pracujących gumowych kołach, tylne kółka z 
blokadą, w zestawie dwa 60-litrowe kanistry z kranem

Kran na wysokości odpowiedniej dla ścianek wody C+P, niższy 
poziom przeznaczony jest na walizkę serwisową C+P.

Nr kat.

Walizka serwisowa C+P

Walizka serwisowa zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do  
konserwacji ścianki wodnej C + P.

	■ Szczotka czyszcząca (75 mm)
	■ Pompa zanurzeniowa Sn909-230V
	■ Wąż z PCW o dł. 2 m i średnicy wewnętrznej = 14 mm
	■ Palnik Tokyo unilite G16 (pusty/ nienapełniony!)
	■ Nabój gazowy Pyrosil 50 ml
	■ Ściągacz o długości 40 cm
	■ Skrobak do szkła
	■ Ściereczka z mikrofibry (40x40 cm)
	■ Magnes C+P
	■ 1 para rękawic ochronnych (DIN 374)
	■ Środek wspomagający dozowanie nadtlenku wodoru
	■ Okulary ochronne
	■ Instrukcja obsługi ścianki wodnej
	■ Instrukcja czyszczenia

Nr kat.

Wkład demineralizacyjny

Wkład demineralizacyjny służy do uzdatniania wody, w zestawie z 
wężem opancerzonym, kurkiem spustowym i miernikiem przepływu, 
wkłady można regenerować.

58100-742 na ok. 2800 l wody 
58100-743 na ok. 5000 l wody

Nr kat.

* łącznie z dostawą i montażem przez producenta 
Warunkiem koniecznym instalacji jest dostarczany przez  
klienta kran z gwintem zewnętrznym 3/4 cala.

AKCESORIA DO OBSŁUGI ŚCIANEK WODNYCH C+P
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ZINDYWIDUALIZOWANE ŚCIANNKI ROŚLINNE C+P
REALIZACJA RÓŻNYCH PROJEKTÓW KLIENTÓW

Szukają Państwo indywidualnego rozwiązania na zazielenienie 
ścian?  
Nie ma problemu - prosimy o kontakt! Możemy zaprojektować zin-
dywidualizowane ścianki roślinne, dostosowane do Państwa życzeń 
i potrzeb. Warto dać się zainspirować projektom już zrealizowanym 
u klientów.

>
>

  ROTH Energie

Przyjdź i dobrze się poczuj - jasna lada recepcyjna w połączeniu z 
pojedynczymi ściankami roślinnymi jest bardzo zachęcająca. Ekran 
umieszczony za ladą recepcji został optymalnie wkomponowany w 
ściankę roślinną, więc od razu przyciąga wzrok.

>
>

  GÜNTHER Heißkanaltechnik

Ścianka ustawiona w zakładzie przykuwa uwagę w zalanym 
światłem budynku administracyjnym. Bezpośredni widok na ogród 
jeszcze bardziej wzmacnia doświadczenie kontaktu z naturą we 
wnętrzu. 

Sparkasse Biedenkopf >>

Przyroda we wnętrzu budynku - rośliny doskonale wpisują się w 
nowoczesną koncepcję pomieszczeń. Kształty, kolory i wnętrze 
tworzą kreatywną całość i nadają pomieszczeniu indywidualny cha-
rakter.
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PLN

58100-TK90

58200-TK90

58400-TK90

58400-TK90

1002-9601

1002-9602

1002-9603

1002-9604

1002-9605

58100-730 4.730,00

58100-790 1.700,00

58100-742 7.130,00

58100-743 8.480,00

58100-793 570,00

58100-794 570,00

58100-795 570,00

58200-735 1.080,00

58200-736 1.400,00

58200-737 1.700,00

USŁUGI TRANSPORTOWE CLIMATE OFFICE Nr kat.

Ścianka roślinna (bez nasadzeń), ścianka działowa, prostokątna
donica kostka rozdzielająca, obiekt wodny (bez montażu), lamelowa
ścianka działowa

na zapytanie

Ścianka roślinna z nasadzeniami, cena jednostkowa 1 - 5 sztuk na zapytanie

Ścianka roślinna z nasadzeniami, cena jednostkowa od 5 sztuk na zapytanie

Donice typu sideboard na zapytanie

Donica kwadratowa na zapytanie

KOSZTY MONTAŻU ZA SZTUKĘ

Ścianka wodna na zapytanie

Ścianka roślinna na zapytanie

Ścianka roślinna na zapytanie

Donice typu sideboard na zapytanie

Donica kwadratowa na zapytanie

AKCESORIA DO ŚCIANKI WODNEJ

Wózek do napełniania C+P 

Walizka serwisowa

Wkład odsalający mały**

Wkład odsalający duży**

ZESTAW KONSERWACYJNY

Zestaw konserwacyjny do ścianki wodnej szer. 800 mm

Zestaw konserwacyjny do ścianki wodnej szer. 1000 mm

Zestaw konserwacyjny do ścianki wodnej szer. 1200 mm

OŚWIETLENIE ROŚLIN*

Oświetlenie roślin LED szer. 600 mm  

Oświetlenie roślin LED szer. 900 mm  

Oświetlenie roślin LED szer. 1200 mm  

OFERTA SERWISOWA WYPOSAŻENIA CLIMATE OFFICE

SERWIS I USŁUGI

* jest wysyłany do klienta bezpośrednio przez producenta. 
**Warunkiem koniecznym instalacji jest dostarczony przez klienta kran z gwintem zewnętrznym 3/4 cala. 

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług, aby mogli Państwo 
szybko i łatwo korzystać z wybranych produktów Climate Office.

Niezależnie od tego, czy chodzi o transport, montaż, akcesoria 
czy zestaw do konserwacji - można wybrać to, co odpowiada 
Państwu i Państwa potrzebom.

Informacje o produkcie:

Niniejsza broszura ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest ofertą w rozumieniu prawa i jest przeznaczona wyłącznie dla klientów komercyjnych. Dostarczone 
towary pozostają naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Wszystkie artykuły są dostarczane bez widocznych na zdjęciach dekoracji. Znaki 
towarowe i prawa do produktów związane ze wszystkimi artykułami markowymi rozpoznawalnymi w dekoracjach są własnością ich producenta. Podane wymiary 
są przybliżone i mogą się różnić na plus i na minus. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, zmian w asortymencie i możliwościach 
dostawy, zmian w kolorystyce, palecie tkanin i dekoracji oraz ewentualnie ograniczonej dostępności stanów magazynowych (np. w przypadku większych ilości 
modelu lub zamówień). Wszystkie ceny podane w broszurze są cenami netto w PLN, nie zawierają VAT obowiązującego w dniu dostawy, są ważne do momentu 
publikacji nowego wydania i są przeznaczone dla klientów komercyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian cen, np. z powodu błędów lub wzrostu 
cen materiałów lub surowców. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia innej formy płatności (np. w przypadku pierwszych zamówień). 

Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe (patrz www.cp.de/agb).

Wydanie: 2019/10 - Wydawca / Prawa autorskie: C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG - www.cp.de
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RAL 9016, biały
osłony RAL 7021 czarnoszary

Płyty dekoracyjne DBS 19 mm

Dekory ścianek lamelowych, Strona 10 -11  

RAL 7016,antracytowy szary
RAL 9006, białe aluminium
osłony RAL 7021 czarnoszary 

PRZEGLĄD KOLORÓW

Kolory standardowe elementów Climate Office
W zamówieniu należy podać wybraną kombinację kolorów.

Rozkładanie akcentów - aby elementy Climate Office harmonijnie 
wtapiały się w pomieszczenia, mogą Państwo wybierać pomiędzy 
różnymi kolorami i dekorami.

Czy mają Państwo indywidualne życzenia dotyczące kolorystyki?

Możemy zaproponować Inne kolory z koncepcji kolorystycznej

C+P.

Inne kolory, na zamówienie

DBS 011 
Biały

DBS 013 
Jasnoszary

DBS 014 
Klon
królewski

DBS 016 
Akacja

DBS 018 
Dąb
bazaltowy

DBS 020 
Orzech 
włoski
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Elementy mobilne

Szerokości modułòw 800, 1000, 1200

Wysokości modułòw 1635, 1980, 2320

Podstawa wys. x gł. 400 x 400,  750 x 400

Climate Office oferuje dużą różnorodność zapewniającą optymalne 
projektowanie. Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozmiarów można 
elegancko łączyć różne elementy i dowolnie aranżować pomieszcze-
nia lub rozkładać akcenty.

*Ścianki roślinne-na doniczki z cokołem

o wysokości 740 mm są dostępne na

zamówienie

MASZ WYBÓR

ELEMENTY CLIMATE OFFICE Z NISKIM COKOŁEM (400 MM)

ELEMENTY CLIMATE OFFICE Z WYSOKIM COKOŁEM (740 MM)
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C +P Systemy Meblowe Sp. z o.o. 

ul. Jaworzyńska 293

59-220 Legnica 

Tel. 0048 76 855 44 12 · Fax 0048 76 855 44 01 

cp@cpmeble.pl · www.cpmeble.pl

C + P jest pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju i jakości!

Nasze zarządzanie jakością, środowiskiem i energią jest cer-

tyfikowane przez DMSZ (Deutsche Managementsystem 

Zertifizierungsgesellschaft) zgodnie z ISO 9001, 14001 i 50001.


