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DESIGN BY 
MIKOMAX

FLEXIDOFLEXIDO

Przy projektowaniu systemu FLEXIDO braliśmy pod uwagę wymogi 
nowoczesnego podejścia do sposobu i miejsca pracy. 

Co to dla nas oznaczało? Znalezienie równowagi pomiędzy funkcjonalnością 
dopasowaną do wykonywanych zadań a optymalizacją potrzebnej 

przestrzeni biurowej. Wynikiem tych obserwacji jest system FLEXIDO.

When we decided to design a Bench system, our designers were tasked with 
delivering a product that was not only space efficient and functional but also 
clean, simple and ultimately cost effective. The result of these observations is 

the FLEXIDO system and we think you will like it?

Bei dem Entwurf der Benchdesk-Serie Flexido steht die Anforderung für die 
moderne Ausstattung des Arbeitsplatzes im Vordergrund. Was bedeutet 

das für uns? Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Effizienz aber auch 
optimale Nutzung der Büroflächen. Das Ergebnis dieser Studie ist Flexido.

INSPIRACJE / INSPIRATIONS / INSPIRATIONEN
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PRZESTRZEN / SPACE / RAUM

System FLEXIDO sprawdza się tam, gdzie wymagane jest łączenie 
współpracy z pracą indywidualną, czyli open space, pomieszczenia do pracy 

zespołowej i projektowej.

FLEXIDO system works best when combining collaborative and individual 
work i.e. open space, team space and project space.

Flexido erfüllt Bedürfnisse überall dort, wo es um Teamwork und gleichzeitig 
um Einzelarbeit geht, also open space-Bereiche, Gruppenarbeitsplätze und 

Entwicklungsbereiche.



FLEXIDO – Rozsądna organizacja 
przestrzeni pracy
FLEXIDO – Well-organised workspace

FLEXIDO – Praktische Raumplanung 
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Właściwie zorganizowana przestrzeń do pracy 
indywidualnej w ramach zespołu przekłada się  
na lepsze wyniki i jakość współpracy. 
 
It has been proven that well-organised space, that 
enables individuals to work within a team, stimulates 
improved results through overall efficiency along with 
team spir 
 
Richtig organisierte Einzelarbeitsplätze in den 
gemeinsamen open space Team-Bereichen bringen 
Leistungs - und Qualitätssteigerung. 



Dla nas otwarta przestrzeń to połączenie komfortu 
pracy z zachowaniem właściwego wizerunku kultury 
organizacyjnej firmy.

When working in open plan it is important that not only 
is the space comfortable but also creates an excellent 
image of organisational culture.

Für uns bedeuten open space Räume eine Kombination 
von Arbeitskomfort wie auch ein modernes Image der 
Arbeitskultur. 
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Ergonomiczne rozwiązanie miejsca do przechowywania 
podręcznych dokumentów oraz wygodne podłączenie 
do zasilania. 
 
Ergonomic storage that is within easy reach for 
documents used on a regular basis along with simple 
connection to the power supply. 
 
Ergonomische Lösungen von Aufbewahrungsfächer, wie 
auch bequeme Stromversorgung.



Korzystanie ze współdzielonych elementów systemu 
(szafka nadstawna i kontener) pozwala optymalnie 
zorganizować indywidualne miejsce pracy.

Using shared elements (shared drawer unit and top 
cabinet) helps to optimize and organize the individual 
workplace.

Aufsatzschränke und Standcontainer beidseitig nutzbar 
erleichtern eine effektive Platznutzung und individuelle 
Gestaltung.
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Skuteczne zarządzanie projektami wymaga 
swobodnej komunikacji i współpracy ze wszystkimi                  
członkami zespołu.

Effective project management requires free 
communication and collaboration with every team 
member.

Das Projektmanagement benötigt ungestörte 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen 
Teammitgliedern.
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Komfort pracy zespołowej  
i indywidualnej. 
 
Individual and teamwork comfort. 
 
Komfort für Gruppen - und Einzelarbeit.

Możliwość przechowywania 
dokumentów w zasięgu ręki. 

 
Ability to store documents 

at your fingertips. 
 

Alle nötigen Unterlagen immer 
im Handumdrehen griffbereit.
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Wygodne i estetyczne  
zarządzanie okablowaniem. 

 
Comfortable and aesthetic  

cable management. 
 

Bequeme und saubere  
Kabelführung.
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Rozwiązania funkcjonalne 
systemu FLEXIDO
Functional solutions

Funktionalität

Okablowanie pionowe
Vertical cable channel /
Kabelführung vertikal 

Przepust kablowy
Cable pass /
Kabeldurchlassdose

Poduchy tkaninowe
Upholstered seat /
Sitzkissen für Beistellschrank

Nakładki tapicerowane
Upholstered board /

Pinbespannung 

Poziomowane stopki
Levelling feet /
Höhenausgleichsgleiter



Szafka nadstawna na kontener
Top cabinet / Aufsatzschrank

 Pojedyncza (otwarta lub 
z drzwiami przesuwnymi)
Single open or with sliding door /   

   Einzeln: offen oder mit Schiebetür

Uchwyt na monitor
LCD holder /
Bildschirmhalter

Listwa zawieszkowa
Hanger bar /

Organisationsleiste

Szafka nadstawna na kontener
Top cabinet / Aufsatzschrank

 Współdzielona z drzwiami 
   przesuwnymi

Shared with sliding door / 
Doppelt mit Schiebetür

Kontener
Drawer unit / Container

 Współdzielony
Shared / Doppelnutzung
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Kontener
Drawer unit / Container

 Pojedynczy
Single / Einzelnutzung 



Gotowe układy:

Ready-made solutions
Fertige Lösungen 

Wymagana przestrzeń:

Required space
Platzbedarf
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Gotowe układy systemu FLEXIDO
Ready-made solutions

Gestaltungskonzepte

Praca zmianowa 
lub wymienna dzięki 
możliwości współdzielenia 
elementów systemu.

Shift or exchangework 
with possibility of sharing 
system elements.

Wechselarbeitsplatz durch 
Doppelelemente.

Wymagana przestrzeń:

Required space
Platzbedarf

Kompleksowe stanowisko 
pracy pozwalające 
na optymalizację 
powierzchni biura.

Compact workplace 
enabling office space 
optimization.

Arbeitsplatz bei optimaler
Raumnutzung.

Wymagana przestrzeń:

Required space
Platzbedarf

Komfortowa praca 
zespołowa 
z możliwością podręcznej 
archiwizacji.

Comfortable teamwork 
with easy storage function.

Komfortable Arbeit 
mit Ablage-und 
Archivplatz.

Wymagana przestrzeń:

Required space
Platzbedarf

Praca indywidualna lub 
zespołowa dla mniejszych 
przestrzeni biurowych.

Individual and teamwork 
for smaller office spaces.

Einzel- oder 
Gruppenarbeitsplatz auch 
für kleinere Büroräume.



Notatki
Notes

Aufzeichnungen 

MIKOMAX – dbamy o środowisko
MIKOMAX – We do care about the environment

MIKOMAX – Wir sorgen für Umweltschutz 

Od początku istnienia firmy MIKOMAX angażujemy 
się w redukcję swojego wpływu na środowisko w 
procesie produkcyjnym oraz produktach. Codziennie 
zastanawiamy się, jak racjonalniej wykorzystywać 
surowce i materiały, segregujemy odpady oraz 
doskonalimy się proekologicznie.

MATERIAŁY
Wykorzystywana przez nas płyta melaminowana 
spełnia wymagania klasy emisji E1, która oznacza niską 
zawartością formaldehydu. Wykorzystujemy drewno z 
certyfikowanych lasów FSC.

LOGISTYKA
Dbamy, aby nasze produkty były efektywnie pakowane 
i transportowane do Klienta, co umożliwia nam 
optymalizację energii potrzebnej na transport.

PRODUKCJA
Nasz zakład produkcyjny jest certyfikowany zgodnie z 
normą środowiskową ISO 14001. Proces malowania 
lakierem jest wolny od metali ciężkich. 

Seit der Gründung von MIKOMAX verbessern wir alle Produk-
tionsprozesse, um eine minimale Umweltbelastung zu halten. 
Täglich machen wir uns Gedanken wie wir noch effektiver 
unsere Materialien und Rohstoffe verarbeiten können, wir 
verfügen über ein Recycling-Programm und  erhöhen das 
Bewusstsein für den Umweltschutz.

MATERIAL
Die von uns verarbeitete melaminharzbeschichtete Drei-
-Schicht-Spanplatte entspricht Emissionsklasse E1, was extrem 
niedrige Formaldehyd-Emissionen bedeutet. Wir benutzen 
Echtholz mit FSC-Zertifizierung (Dieses FSC-Siegel garantiert, 
dass Holzprodukte verantwortungsvoll eingesetzt, geerntet und 
aus verifiziert Quellen sind.

TRANSPORT
Unser Ziel ist, Produkte effektiv zu verpacken und Lieferungen 
zu optimieren.

PRODUKTION
Wir sind nach DIN ISO 14001 Umweltmanagementsystem 
zertifiziert. Lacke sind frei von Schwermetallen. 

For many years MIKOMAX has focused on reducing its impact 
on the environment through our production process and 
products. Each day we look at ways to reduce our Carbon 
Footprint with resources and materials, better segregate of 
waste to become more ecological.

MATERIALS
Our wooden components release virtually no formaldehydes, 
in line with the E1 Low Emissions Standard (EN13986). We use 
only FSC (Forest Stewardship Council) certified wood.

TRANSPORT
We have minimised packaging weight and volume to help 
us improve filling rates, thus the requirement of less energy 
for shipping.

PRODUCTION
The production site in Lodz has an ISO 14001 certified 
environmental management system. The powder-coating 
plant is solvent and heavy metal free.


