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Fabryka Mebli Biurowych MDD od wielu
lat zajmuje czołowe miejsce wśród
producentów w segmencie mebli
biurowych.

Jednym z naszych głównych priorytetów
jest dbałość o środowisko naturalne.
Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny
sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane

przemysłowych. MDD posiada liczne certyfikaty,

wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na

potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w

oferowane przez nas produkty.

utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane
przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia

możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu

jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej

naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.

firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej,
marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów
przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. MDD z
pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają
o realizację wyżej wymienionych warunków będących
podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.
Stałe inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja
systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal
www.mdd.eu

produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na
wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego
doświadczenia w zakresie produkcji
mebli biurowych jest lista referencyjna
firm i instytucji, które doceniły
naszą sprawność funkcjonowania i
kompleksową obsługę.
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1. Sufit · Tapicerowany, wyposażony w automatyczne oświetlenie i ciche
wentylatory, aktywowane przez czujnik ruchu

2. Ściana tapicerowana · Pełna, grubość 75 mm, tapicerowana od
wewnętrznej i zewnętrznej strony; właściwości akustyczne

3. Słupki · Wymiar 75 × 75 mm, malowane proszkowo

4. Listwy aluminiowe · Grubość 5 mm

5. Ściana szklana, drzwi szklane · Szkło hartowane,
grubość 8 mm (drzwi) i 6 mm (ściana), wyposażone w zawiasy i system
uszczelek, które rozszerzają właściwości akustyczne budki, lewe

6. Brak podłogi · Przemyślana konstrukcja pozwoliła
wyeliminować podłogę bez utraty stabilności:
www.mdd.eu

· Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
· Możliwość ustawienia w dowolnych miejscach
· Swobodne prowadzenie kabli
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Prowadzenie okablowania

www.mdd.eu

Zamek z obu stron
ściany do prowadzenia kabli

Metalowe profile

Ściana
tapicerowana

Zaślepka
Przelot kablowy
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Wymiary

www.mdd.eu

2100 mm

1150 mm
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1400 mm
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Schemat montażu
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Grupa II · Medley

M-60999

M-61002

M-63064

M-64019

M-66008

M-67006

M-67053

M-68002

M-68005

M-68115

Grupa III · Synergy

LDS20 Jasny
szary

LDS27
Czarny

LDS27
Czarny

LDS50 Ciemny
zielony

LDS5
Zielony

LDS57
Turkusowy

LDS60 Zielony
butelkowy

LDS61
Śliwkowy

LDS69
Granatowy

LDS84
Pomarańczowy

LDS86
Czerwony

LDS88
Oberżyna

LDS85
Koralowy

www.mdd.eu

LDS08 Szary
melanż
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