


Współczesny świat charakteryzuje nieustanna zmiana. 
Dlatego tak ważne jest, by Twoja firma miała możli-
wość reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację. 
To stanowiło dla nas priorytet, gdy projektowaliśmy 
system mebli Balma PLUS. Jest on elastyczny i komple-
mentarny – można zestawiać go i aranżować zależnie 
od potrzeb czy specyfiki pory dnia. Wszystko po to, 
by odpowiadać na różnorodne oczekiwania pracow-
ników. Przeświadczeni o tym, że to ludzie stanowią 
największą wartość każdej firmy, chcieliśmy stworzyć 
system, który będzie dopasowywał się do każdego, 
uwzględniając jego indywidualne przyzwyczajenia 
i predyspozycje. Tak, by wpływać na efektywność i za-
pewniać komfort działania. By zawsze być na PLUS.  

The only constant thing in the present world is change.
As a result, your company should be able to respond to
any dynamic changes. That is why, adaptability was 
our priority when designing the Balma PLUS furniture 
system. This system is both flexible and complemen-
tary – it can be assembled and arranged in different 
configurations, depending on your needs or the time 
of day. Thanks to these features, it can satisfy the varied 
expectations of employees. We feel that it is the staff  
that should be perceived as the single greatest asset 
to the company. So we have created a system that can 
continuously be adjusted within itself, taking into con-
sideration people’s individual habits, capabilities and 
skills. By doing so, the system influences eff ectiveness 
and eff iciency and ensures comfort when in use, making 
everyone PLUS-oriented.

Swoboda 
ruchów 
w biznesie 
to wielki 
PLUS.

In business 
mobility 
is a great 
PLUS.
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Nasz 
System 
na Twoich 
zasadach.

Our System 
based on 
your rules. 

Najważniejsza jest świadomość, że pracujemy nie tyl-
ko przy biurkach. 

Efektywność to kluczowa cecha codziennej pracy. Aby 
ją zachować, należy kompleksowo spojrzeć na prze-
strzeń pracowniczą, pamiętając o różnych jej stylach 
i formach. Elastyczność Balma PLUS pozwala jak najle-
piej wykorzystać potencjał pracowników. Dzięki nam, 
możesz zapewnić idealne warunki pracy, dostosowują-
ce się do zmieniającej się sytuacji. Stworzyliśmy jedno 
kompletne rozwiązanie dopasowane do różnych form 
działania. Zawsze idealne do pracy indywidualnej, ze-
społowej, na potrzeby konferencji, spotkania z klien-
tem, jego obsługi czy… odpoczynku. 

It is important to realise that you do not have to sit at 
your desk to do your work.

Eff iciency is now a key characteristic of everyday work 
and in order to promote it, the work space should be 
looked upon in a more complex way, taking into con-
sideration the diff erent forms and styles of work. The 
flexibility of the Balma PLUS System allows employee 
potential to be fulfilled. With the help of our System, you 
can create an ideal working environment, adaptable to 
the changing situation. We have created one complete 
solution suitable for various forms of activities. It is ideal 
for both individual tasks, team working, conferences, 
meetings, customer service or even… some rest.
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Balma
PLUS.
System
totalny.

Balma 
PLUS. 
A total 
System. 
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+ Praca 
indywidualna.
Individual work.

+ Praca 
zespołowa.
Teamwork.
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+ Miejsce spotkań.
Meeting place.

+ Praca z klientem.
Working along 
with the client.

Każda praca ma swoją specyfikę. System Balma PLUS 
składa się z licznych modułów, które można dowolnie 
zestawiać, dopasowując do swoich potrzeb. Perso-
nalizacja i funkcjonalność to przecież podstawy efek-
tywnego działania. Przemyślane rozwiązania Systemu 
Balma PLUS sprawdzą się w codziennej pracy zarówno 
grafika, administratora czy księgowej. Deflektory aku-
styczne, podnoszone biurka i ruchome ścianki oraz po-
ręczne akcesoria pozwalają dostosować miejsce pracy 
do jej specyfiki i charakteru, umożliwiając spontaniczną 
reakcję na zmieniające się w trakcie dnia potrzeby.

System Balma PLUS to gotowe, komfortowe rozwiąza-
nia stworzone między innymi dla pracy indywidualnej. 
Wiemy, że każdy pracownik dobrze czuje się w miejscu, 
które dostosowuje się do jego indywidualnych potrzeb 
i pozwala w pełni skoncentrować się na działaniu. Dosko-
nałe warunki pracy zawsze wspomagają efektywność. 

Every assignment has its own specifics. The Balma PLUS 
System consists of various components that you can 
freely arrange, adjusting them to your needs. It is the ac-
tual personalisation and functionality which are the basis 
for eff ective operation. The well thought-out solutions of 
the Balma PLUS System can be suited to the everyday 
work of a graphic designer, an administrator or an ac-
countant. The rotating modesty panel, height-adjustable 
desks, mobile partition screens, and handy devices allow 
you to adjust the workplace to the specifics and nature 
of that place and they help you to spontaneously react 
to the needs that change throughout the day.

Balma PLUS System off ers ready-to-use and comforta-
ble solutions, which are also created for individual work. 
We realise that employees feel fine in the environment 
which can easily adjust itself to their individual needs 
and allowing them to focus on their activities. Excel-
lent working conditions always support eff ectiveness 
and eff iciency.   
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Praca 
indywidualna.
Individual 
work.

Przełamując schematy.
Breaking the stereotypes.

Poczuj się dobrze tam, 
dokąd doszedłeś.
Feel good in the place 
you have reached.

Sam wybierasz jak chcesz pracować. My dajemy Ci na-
rzędzia, które dopasujesz do swoich potrzeb i swojego 
stylu pracy. Dzięki regulacji wysokości możesz zgod-
nie z zasadami ergonomii pracować na siedząco, a gdy 
poczujesz znużenie – wstać i rozprostować nogi, nie 
przerywając pracy przy komputerze. Pomocna aplika-
cja podpowie Ci kiedy wstać, a kiedy usiąść.

It is up to you to decide how you want to work. We give 
you the tools which you can then adjust to your needs 
and your style of work. Thanks to the height adjustment 
function, you can work in a seated position in accord-
ance with ergonomic principles, and when you start 
feeling tired or uncomfortable– you can stand up and 
stretch your legs, still working on your computer. A help-
ful application will tell you when to stand up and when 
to sit down.

Prestiżowo, funkcjonalnie i komfortowo. Właśnie tak 
może prezentować się przestrzeń gabinetu manager-
skiego. Aranżacja, która współgra ze specyfiką pracy 
i filozofią firmy to klucz do sukcesu. Przyjazne, funkcjo-
nalne otoczenie zawsze robi najlepsze wrażenie. Stano-
wisko pracy, które dopasowuje się do Twoich potrzeb 
sprzyja efektywności. 

Prestige, functionality and comfort. Those concepts 
can be displayed within the manager’s off ice. The ar-
rangement that can coexist with the work specifics and 
company philosophy is a key to success. The friendly, 
functional surroundings will always make the best im-
pression. The workplace that can adjust itself to your 
needs encourages eff iciency.  
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Świetne warunki 
na Twoich zasadach.
Excellent conditions 
dictated by you.

Komfort pracy 
jest Twoim PLUSEM.
The comfort at work
is your PLUS.

Dajemy Ci gotowe rozwiązania, które dopasujesz do 
swoich zasad i przyzwyczajeń. Nie odchodzimy od 
tradycyjnych rozwiązań. W Balma PLUS ulepszamy je. 
Łącząc tradycję z nowoczesnością, pozwalamy im ewo-
luować dla większego komfortu, elastyczności i efek-
tywności Twojej pracy. A Ty możesz dowolnie aranżo-
wać i organizować swoją przestrzeń, zachowując przy 
tym poczucie bezpieczeństwa.

We give you the ready-to-use solutions which you can 
adjust to your principles and habits. We are not moving 
away from traditional solutions but with the Balma PLUS 
System we simply improve those solutions. By combin-
ing tradition with modernity, we let them evolve for your 
greater comfort, flexibility and eff iciency of your work. 
You can freely arrange and organise your space, at the 
same time, maintaining the sense of security.

Meble Balma PLUS to nie tylko wysoka jakość, ale też 
świetne wzornictwo. Dobrze zaaranżowane biuro ema-
nuje ładem estetycznym. Nie tylko cieszy oko, daje też 
poczucie porządku i komfortu pracy.

Balma PLUS furniture is not only recognisable for its su-
preme quality, but also for its attractive design. A well 
designed off ice emanates a sense of neatness and ti-
diness. It does not only please the eye, but it projects 
orderliness and comfort at work.
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Komfort 
wyższego szczebla.
The comfort 
of the higher level.
Gabinet prezesa czy managera firmy pełni podwójną 
rolę. To nie tylko miejsce pracy, ale także wizytówka 
firmy. To miejsce dowodzenia, przestrzeń, w której ro-
dzą się najważniejsze strategie. Balma PLUS pozwala 
zaaranżować przestrzeń gabinetową komfortowo, funk-
cjonalnie, ale także estetycznie i nowocześnie. Aby za-
wsze robić najlepsze wrażenie.

The off ice of the CEO or Company Manager has a double 
function. Apart from being a place of work, it represents 
the company and gives visitors their first impression. 
This is the command centre and the space where criti-
cal strategies are established. The Balma PLUS System 
allows you to arrange this space pragmatically and com-
fortably, yet in a modern and attractive style… To make 
a lasting impression.
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Praca 
zespołowa.
Teamwork.

PLUS 
na stanowisku.
PLUS always 
prepared.Skupienie PLUS 

współpraca.
Focus PLUS 
cooperation.

Harmonia 
współdziałania.
Working together 
in harmony.
Biuro to miejsce, gdzie komfort współpracy jest naj-
wyższą wartością. Rozwiązania, które dają możliwość 
harmonijnego współdziałania, przy jednoczesnym do-
pasowaniu przestrzeni do swoich indywidualnych po-
trzeb, zawsze prowadzą do oczekiwanych efektów. 

The off ice is a place where comfort of cooperation is 
of the utmost importance. Solutions enabling working 
together in harmony and, at the same time, adjusting 
the space to the individual needs always lead to the de-
sired eff ect.   

Komfortowe i funkcjonalne biuro to więcej niż biurko. 
System Balma PLUS realizuje przemyślane rozwiąza-
nia, które organizują przestrzeń tak, by sprzyjać pracy 
zespołowej. Połączenie biurek, mebli miękkich i akce-
soriów realnie wpływa na funkcjonalność przestrzeni 
i podnosi efektywność pracy. Zwłaszcza tam, gdzie 
powstają przełomowe idee czy kreatywne koncepty, 
liczy się synergia pracy.

Nowadays, a comfortable and functional office is no 
longer made up of just office desks. The Balma PLUS 
System implements well considered solutions, enabling 
you to organise the work space to encourage teamwork.  
A combination of off ice desks, soft pieces of furniture 
and accessories increases the functionality of the work 
space and boosts work eff iciency. Synergy in the work-
place is a necessity, especially when breakthrough ideas 
or creative concepts are being developed.

W pracy zespołowej ważne jest zachowanie równowagi 
pomiędzy oczekiwaniami grupy oraz jednostki. Balma 
PLUS pozwala na swobodną wymianę myśli współpra-
cowników oraz odizolowanie się i koncentrację na indy-
widualnych działaniach, gdy tylko tego potrzebujesz.

Within teamwork the balance between the group’s ex-
pectations and the expectations of the individual should 
be maintained. The Balma PLUS System enables all em-
ployees to exchange their opinions and to focus on the 
their individual activities if there is a need to do so.
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Kreatywny Mix.
Creative Mix.
Praca zespołowa to nie tylko wymiana myśli, ale także 
wspólne dążenie do celu. Udało nam się znaleźć roz-
wiązania, które sprzyjają kreatywnej pracy. Wypraco-
waliśmy je, by ułatwić działanie jednostkom pracują-
cym na wspólne sukcesy. 

Teamwork is not only about exchanging ideas, but also 
about sharing a joint determination to pursue a goal. We 
were able to find the solutions that enhance creativity at 
work. We have developed those solutions to help indi-
viduals to work towards the mutual success.
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Styl PLUS 
funkcjonalność.
Style PLUS 
functionality.
Balma PLUS to System całkowicie elastyczny, pozwala-
jący w każdym biurze stworzyć rozwiązania wspierają-
ce nawet najbardziej zaawansowane style pracy. Każ-
da aranżacja może zostać dowolnie przeprojektowana 
i dopasowana do dynamiki i potrzeb konkretnej firmy. 
Dużą uwagę zwróciliśmy także na komfort akustycz-
ny, widząc w nim potencjał dla swobodnej wymiany 
informacji oraz zachowania optymalnej prywatności. 
Ponadto PLUS to oryginalny design, najwyższa jakość 
i ergonomia. To styl i funkcjonalność, z którymi każdy 
może poczuć się dobrze. 

Balma PLUS is an entirely flexible System enabling you 
to create solutions supporting even the most advanced 
work styles in your off ice. Each arrangement can be re-
designed and adjusted to the dynamics and the needs 
of a specific company at any time. We have paid great 
attention to the acoustic comfort, understanding its 
potential for a free exchange of ideas and also secur-
ing optimal privacy. What is more, PLUS is an original 
design, encompassing high quality and ergonomics. 
It is the style and functionality that everyone can feel 
good with.
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Praca 
z klientem.
Working along 
with the client.

Każdy sposób dobry.
Every way is good.

Efektywność 
na PLUS.
Eff iciency driven 
by PLUS.

Zdajemy sobie sprawę, jak różne potrzeby mają lu-
dzie. Mamy gotowe odpowiedzi na organizację prze-
strzeni w zależności od charakteru pracy i specyfiki 
firmy. Wypracowaliśmy je, by podnieść efektywność 
działania i ułatwić współpracę. Wiemy też, jak zrobić 
dobre pierwsze wrażenie dzięki nowoczesnej i funk-
cjonalnej recepcji.

We do realise that people have various needs. That is 
why, we have ready answers how to best arrange the 
work space depending on the nature of work and the 
specifics of a given company. We have developed these 
answers to improve eff ectiveness and eff iciency of the 
activities in the office and to facilitate cooperation. 
Thanks to a modern and functional reception area, we 
also know how to make a good first impression. 

Otoczenie wpływa na nasze zachowanie. Dobrze 
zaprojektowana sala konferencyjna może stymulo-
wać przełomowe rozwiązania oraz wspierać osiąganie 
celów każdej ze stron.

The environment aff ects our behaviour. A well designed 
Conference room can stimulate breakthrough solutions 
and support both parties in achieving their goals.   

Specyfika pracy z klientem bazuje w znacznym stopniu 
na umiejętności budowania pozytywnej relacji. Dlatego 
dla obu stron tak ważne są komfortowe warunki. Dzięki 
nim każda ze stron może sprawnie osiągnąć swój cel.

The specifics of working along with the client is based, 
to a large extent, on the ability to build positive relations. 
Therefore, creating comfortable conditions for both par-
ties is important. Thanks to those conditions, they both 
can reach their goals eff iciently.
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Naturalnie, 
że komfortowo.  
Feeling 
comfortable. 

Każdy element 
buduje sukces.
Each element 
contributes 
to the success.

Spotkania z klientem są w wielu firmach codziennością. 
Ważne jest, żeby odbywały się w warunkach jak najbar-
dziej komfortowych dla obu stron.  

In many companies meeting customers is an integral 
part of everyday reality. This is why, those meetings 
should be held in a comfortable environment which will 
assist both parties

Komfort, mobilność i przyjazna akustyka to kluczowe 
elementy budujące sukces w biurze handlowym. Ela-
styczne rozwiązania sprawdzą się zarówno podczas 
nieformalnych dyskusji, jak również w strefach pracy 
zespołowej czy indywidualnej. Miejsce na relaks po-
zwoli na złapanie oddechu w ciągu dnia. 

The comfort, mobility and excellent acoustics are the 
key factors for achieving success in business. Those 
flexible solutions will work fine either during some infor-
mal discussions or in teamwork zones or while working 
individually. Furthermore, the place for relaxation will 
help you to unwind. 
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Design PLUS 
Think Pro.
Design PLUS 
Think Pro.
System Balma PLUS jest urzeczywistniem filozofii Think 
Pro w jej trzech wymiarach: klienta, biznesu i produktu. 
Najwyższa jakość materiałów, przemyślany design oraz 
możliwość dostosowania brył do różnych stylów pracy 
to zalety, które nie pozwalają przejść obojętnie.

Balma PLUS System incorporates Think Pro philosophy 
in three facets: the customer, their business and the 
product. The advantages like the top quality of materi-
als, the well thought-out design and the possibility to 
adjust the modules to various styles of work should not 
be ignored.  
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Miejsce spotkań.
Meeting place.

PLUS otwarty 
dialog.
PLUS opened 
to dialogue

Kreatywność 
na wiele sposobów.
Be creative in many 
diff erent ways.
Spotkania kreatywne są istotnym elementem funkcjo-
nowania firmy. Ważne, by wszyscy ich uczestnicy mogli 
działać efektywnie, a kooperacja zachodziła sprawnie. 
Dzięki rozwiązaniom Balma PLUS możesz zachować 
prywatność, komfort akustyczny i wygodę. A przede 
wszystkim elastyczność – po to, by szybko reagować 
na zmieniające się w ciągu dnia potrzeby.

Creative meetings are an essential element of any Com-
pany operation. It is vitally important to enable all the 
participants in such meetings to work eff ectively and to 
make this cooperation as eff icient as possible. Thanks 
to Balma PLUS solutions, you can maintain your privacy, 
achieve excellent acoustics and comfort, and above all, 
flexibility in order to swiftly respond to the needs that 
change throughout the day.

Wiemy, jak bardzo istotna w przestrzeni biura jest swo-
bodna wymiana idei, pomysłów, bieżących informacji. 
Wszystkie rozwiązania, które wspierają te procesy są 
na duży PLUS. Dlatego oprócz tradycyjnych rozwiązań 
dedykowanych przestrzeniom dla wymiany informa-
cji, bryły w ramach Systemu Balma PLUS umożliwiają 
elastyczne aranżowanie miejsc transferu wiadomości 
w nowatorski, świeży sposób. 

We realise the significance of the free exchange of ide-
as, innovative concepts and the updated information. 
All the solutions that support those processes deserve 
a big PLUS. Therefore, apart from the traditional solu-
tions concerning the space for exchanging information,  
Balma PLUS System modules allow for flexible special 
arrangement for message transfer in an innovative and 
unusual way.
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Nie tylko 
w cztery oczy.
Alternative 
and interactive. 

Nieformalna 
wygoda.
Informal 
convenience of 
arrangement.

Kiedy chcesz zaprezentować swoje pomysły współpra-
cownikom, klientom i inwestorom potrzebujesz prze-
strzeni w której swobodnie rozwiniesz skrzydła. Mięk-
kie, tapicerowane, mobilne bryły Systemu Balma PLUS 
zachęcają do otwartości, podnoszą komfort akustyczny 
oraz pozwalają poczuć się naprawdę swobodnie. 

When you wish to present your ideas to your co-workers, 
customers or investors, you need the space to expressly 
manifest your performance potential. The soft, uphol-
stered, mobile Balma PLUS System modules encourage 
openness, enhance the acoustic comfort and allow eve-
ryone to feel comfortable. 

System Balma PLUS pozwala na aranżowanie alter-
natywnych miejsc spotkań. Wstań od biurka, zaproś 
współpracowników i rozsiądź się wygodnie w przytul-
nych sofach i komfortowych fotelach. Przekonaj się jak 
efektywna może być współpraca w nieformalnie urzą-
dzonej przestrzeni. 

Balma PLUS System allows for alternative meeting plac-
es. Just get out from behind the desk, invite your co-
workers to join you and sit back on comfortable sofas 
and sink into cosy armchairs. Find out how eff ective the 
cooperation in an informally arranged area can be. 
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Równowaga w przestrzeni, 
równowaga umysłu.
Harmony at work 
brings peace of mind.
System Balma PLUS to nie tylko funkcjonalność, ale 
także piękno, estetyka i najwyższa jakość. Doskonale 
zaprojektowane bryły mebli miękkich, wykończone 
tkaninami o atrakcyjnej kolorystyce i przyjemnej fak-
turze, zamienią Twoje biuro w designerską i wygodną 
przestrzeń, w której nie tylko dobrze się pracuje, ale 
też odpoczywa. Nasz System harmonijnie łączy me-
ble miękkie i twarde, by podczas spotkań każdy mógł 
poczuć pełen komfort i jednocześnie oderwać się od 
pracy za biurkiem.

Balma PLUS System does not only off er functionality, 
but also beauty, attractiveness and top quality. The 
well designed soft furniture pieces finished with fabrics 
characterised by appealing colour concepts and com-
fortable textures are going to transform your off ice into 
a recognisable designer space, where you can feel re-
ally good, either working or resting. Our System is able 
to smoothly combine soft and hard furniture, so that 
everyone could feel truly comfortable during meetings, 
and additionally, where everyone can take a break from 
working at a desk.  
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Otwieraj się i zamykaj 
kiedy tego chcesz.
Interactive or not, 
you choose.
Deflektory akustyczne, będące jednym z głównych 
symboli Systemu Balma PLUS, są rozwiązaniem świet-
nie sprawdzającym się np. w open space’ach. Filcowa 
konstrukcja sprawia, że są lekkie i miłe w dotyku. Do-
słownie jednym ruchem ręki można je dowolnie usta-
wiać, by – w zależności od potrzeb – otworzyć się lub 
zamknąć na bodźce.

Acoustic deflectors, being one of the main character-
istic features of Balma PLUS System, can be a solution 
excellently suited for open spaces. As a result of the 
structure of felt, they are lightweight and pleasant to 
the touch. Literally, by one hand movement, you can 
set them as you please – and then, according to your 
needs – you can open yourself to or close yourself off  
from any interaction.  
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Uchwycić 
funkcjonalność.
To capture 
functionality. 

Wszystko pod ręką.
Everything within 
easy reach.
Mobilne parawany tapicerowane można wyposażyć 
tak, by pozwoliły zorganizować wszystkie Twoje po-
trzebne rzeczy w zasięgu ręki. To za sprawą szeregu 
półek i koszy, które można w razie potrzeby dowolnie 
i dynamicznie przeorganizować. Są lekkie, dzięki cze-
mu łatwo można je przestawiać, zmieniając aranżację 
przestrzeni wokół biurka wedle potrzeb. 

The mobile upholstered screens can be specially tooled 
to allow you to arrange, within easy reach, all the things 
you will need. There are numerous types of shelves or 
baskets, which you can freely and dynamically rear-
range, if necessary. They are lightweight, so easy to 
move, and thus change the arrangement around your 
desk according to your needs. 

Biurka Balma PLUS zostały wyposażone w organizery, 
w których można schować kable. Służą one również 
jako podstawa do różnych przydatnych uchwytów 
i pojemników mocowanych, w nowatorski sposób, po-
przez system magnetyczny. Wszystkie te przemyślane 
i przetestowane funkcjonalności sprawiają, że to, czego 
potrzebujesz zawsze znajdziesz pod ręką. Dają ponadto 
poczucie dobrze zaprojektowanej przestrzeni, w której 
łatwo zachować ład i porządek oraz – w razie potrzeby 
– miejsce na Twoją kreatywność. 

Balma PLUS desks are equipped with cable manage-
ment. They can also be used as the base for all kinds 
of useful holders and containers mounted in a com-
pletely new way – by means of the magnetic system. 
All these well thought-out and tested applications al-
low you to have everything you need within easy reach. 
Moreover, they evoke a sense of a well designed space, 
which you can easily keep in order, providing more room 
for your creativity. 
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W ciągłym ruchu.
Constantly in motion.

Przyciągają 
jak magnes.
Attracting like 
a magnet.

Balma PLUS to System, który nie tylko dba o funkcjo-
nalność, ale też o aktywność. Stworzyliśmy linię biurek 
i stołów regulowanych elektrycznie. Można nimi stero-
wać wprost z komputera (poprzez złącze USB). Dzięki 
tej innowacyjnej, aplikacji, Twoje biurko nie tylko bę-
dzie przypominać o konieczności zmiany pozycji pracy 
w określonych odstępach czasu, ale może też rejestro-
wać statystyki Twojej aktywności w cyklach dziennych 
lub tygodniowych. 

Podnoszenie biurka mobilizuje Cię do rozprostowania 
układu mięśniowo-szkieletowego i rozruszania się, 
co ma oczywiście pozytywny wpływ na układ kostny 
i metabolizm. 

Dzięki tej funkcji zyskujesz także większy komfort 
przy spontanicznych spotkaniach. Teraz możesz je 
organizować ad hoc, co przekłada się na efektywność 
działania.

Balma PLUS is a System that takes into consideration 
not only functionality, but also activity. We have created 
a line of desks and tables which can be electrically ad-
justed. They can be operated directly from your compu-
ter (through the USB connector). Thanks to this innova-
tive application, your desk is not only going to remind 
you that you should change your body posture at given 
intervals, but it can also register the statistics of your 
activity in daily or weekly cycles.

The height adjustment function on your desk helps to 
reduce the load on your musculoskeletal system and to 
wake up the muscles, which in turn, has a positive influ-
ence on your skeletal structure and your metabolism.

Thanks to this function, you will gain greater comfort 
when organising spontaneous meetings. Now, you are 
able to hold ad hoc meetings, which result in greater 
operational eff iciency.
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Po twojemu.
Your way.

System magnetycznych akcesoriów biurowych to nie-
zwykle nowatorskie rozwiązanie. Przyda się w każdej 
przestrzeni biurowej, znacznie ułatwiając jej aranża-
cję i zapewniając dostęp do wszystkich niezbędnych 
przedmiotów na wyciągnięcie ręki. Teraz jednym 
ruchem możesz przeorganizować swoje priorytety. 
To dlatego, że w Balma PLUS funkcjonalność, inno-
wacyjność i Twój komfort przyciągają się jak magnes. 
A Ty szybko i wygodnie możesz wyrazić siebie.

The system of magnetic off ice accessories is a truly in-
novative solution. It can be used in every off ice space, 
making arrangements much easier and ensuring that 
all necessary things are within easy reach. Now, in one 
motion, you can reorganise your priorities. It is possible 
because at Balma PLUS functionality, innovation and 
your comfort attract one another. And you can always 
express yourself in a manner that suits you.    

Każdy jest indywidualistą. Posiada swoje przyzwycza-
jenia odnośnie organizacji i stylu pracy. Nie warto z tym 
walczyć. Dzięki możliwości dowolnej aranżacji szuflad 
w Systemie PLUS, zachowasz porządek w dokumen-
tach na własnych zasadach.

Everyone is a true individual. People have their hab-
its concerning the organisation and their work styles. 
There is no point fighting that. Thanks to the unlimited  
arrangement of the drawers in the Balma PLUS System, 
you can store the documents in your way. 
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Potęga 
kolorów.
The power 
of colours.
Szeroki wachlarz rozwiązań kolorystycznych to wyjąt-
kowa oferta na rynku. W Balma PLUS możesz wybierać 
od nieco bardziej stonowanych i klasycznych aranżacji, 
po te bardziej odważne i nowoczesne, dostosowując 
tym samym wyposażenie biura do wizerunku firmy czy 
charakteru działu. To elastyczność i funkcjonalność, 
która spełni najróżniejsze oczekiwania i pozwoli na zin-
dywidualizowanie poszczególnych elementów. Wszyst-
ko atrakcyjnie i estetycznie. I to nas wyróżnia. 

A wide range of colours is a truly unique proposition on 
the furniture market. At Balma PLUS you can select be-
tween toned-down and classic arrangements or you can 
reach for the more daring and modern arrangements. By 
doing so, you can make your off ice layout and facilities 
fit your company image or the character of any given 
department. What distinguishes us from others is flex-
ibility together with functionality that can meet wider 
expectations and allow you to individualise all the parts. 
Everything looks attractive and is easy on the eye. That 
is what makes us really stand out.
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