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evo to nowy charakter wnętrz

evo to ergonomia i estetyka miejsca pracy

evo to śmiałość połączeń materiałów

evo to energetyczna kolorystyka detali

evo to adaptacja przestrzeni oparta na modułach 

evo to perfekcja konstrukcji w nowoczesnym wzornictwie

„CZAS NA EWOLUCJĘ TWOJEGO OTOCZENIA „ 

CZAS NA EVO...

evo is the new character of the interiors

evo is ergonomics end aesthetics of the workplace

evo is bold combination of materials

evo is energetic colours of details

evo is adaptation of space based on modules 

evo is perfection of the structure coupled with modern design

„IT IS THE TIME FOR EVOLUTION OF YOUR ENVIRONMENT„ 

IT’S THE TIME FOR EVO...



wysmakowane połączenie kolorów, dbałość o detale

sophisticated combination of colours, care for details
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siła metalu ukryta w mobilnych kontenerach

power of metal hidden in mobile containers
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harmonia, styl, klasa

harmony, style, class
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prostota formy, która inspiruje

simplicity of form that inspires
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idea połączeń siłą w stylu

the idea of combinations as power in style
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nowatorskie zagospodarowanie przestrzeni

innovative use of the space

21



22



czysta forma, precyzja szczegółów

pure form, precision of detail
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komfort, ergonomia i minimalizm

comfort, ergonomics and minimalism
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innowacyjne rozwiązania dla prywatności i komunikacji

innovative solutions for privacy and communication
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nieograniczona mobilność i swoboda

unlimited mobility and freedom
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kolory plexi

stelaże metalowe

kolory płyt (blaty, szafy, blendy, półki, ścianki)

board colours (tops, cabinets, modesty panels, shelves, walls)

metal frames

plexiglas colours

antracyt
anthracite

biały
white

buk bawaria
bavaria beech

biały
white

antracyt
anthracite

aluminium
aluminium

grusza
pear

dąb jasny
light oak

szary
grey

orzech
walnut

wenge
wenge

brzoza
birch

buk
beech

biały
white

pomarańczowy fluorescencyjny
orange fluorescent

system

system

 Prosta konstrukcja, delikatny i lekki wygląd to nowy system 

mebli biurowych w ofercie firmy Mebelux. Elementy systemu 

umożliwiają montaż stanowisk pracy w dowolnych układach  

i kombinacjach. System półek i przegród wykonany jest z plexi białej 

lub pomarańczowej fluorescencyjnej, co daje wrażenie wyraźnego 

podświetlenia miejsc obróbki mechanicznej bądź laserowej.

 Dodatkowa możliwość to plexi grawerowane wg wzoru  

proponowanego przez Mebelux lub przez klienta np. logo firmy.

 Wszystkie elementy systemu Evo można dowolnie komponować  

z produktami unifikacyjnymi firmy Mebelux z zastosowaniem pełnej 

kolorystyki.

 Blaty wykonane są z laminowanej, trudnopalnej płyty o zwiększonej 

wytrzymałości na ścieranie (gr. 18mm) wykończonej obrzeżem ABS  

o grubości 2mm. Mocowane są do metalowych stelaży,  

malowanych metodą elektrostatyczną.

 Ścianki działowe wykonane z płyty laminowanej  

o konstrukcji umożliwiającej montaż pozostałych mebli systemu. 

Na górnej krawędzi ścianek montowana jest szyna aluminiowa 

pozwalająca na mocowanie półek lub przegród z plexi. Ścianki 

występują w dwóch wysokościach 108 cm i 154,3 cm i pozwalają 

na wykorzystanie ich do budowy prostych modułowych lad  

recepcyjnych.

  Element charakterystyczny to szafki zawieszane na ściankach 

działowych z tapicerowaną częścią górną pełniącą funkcje  

siedziska oraz biblioteczki podświetlane. System Evo jest pierwszym 

wyrobem firmy oferującym opcjonalnie kontenerki metalowe. 

 Simple structure, delicate and light look, this is the new  

system of office furniture in the offer by Mebelux. System elements 

allow combining workstations of any design and combination. 

The system of shelves and partitions are made of white or orange  

fluorescent Plexiglas, which gives the impression of evident lighting of  

the mechanical or laser processing places.

 Additional possibilities include Plexiglas engraved with patterns 

proposed by Mebelux or the Client, e.g. the company logo.

 All Evo system elements can be composed in any way with unifying  

products by Mebelux applying the full palette of colours.

 The tops are made of laminated, slow-burning board with  

increased abrasive strength (18mm thick) finished with 2mm thick 

ABS edges. They are fixed to metal frames painted by means  

of electrostatic method.

 Partition walls are made of chipboard designed in a way  

allowing installation of other system pieces. At the top edge  

of the walls the aluminium rail is installed that allows fastening  

of shelves or Plexiglas partitions. The walls are offered in two heights  

of 108 cm and 154,3 cm which allows using them for construction  

of simple modular reception counters.

  Cupboards with upholstered upper part hanged on  

partition walls and functioning as seats and backlit bookcase are  

a characteristic element of the system. Evo system is the first  

Mebelux line of products offering optional metal pedestals. 

39



elementy systemu

system elements

biurka stół seminaryjny

stół okrągły

meble uzupełniające

akcesoria do biurek

desks conference table

round table 

complementary pieces

accessories for desks

EV-01
D 80, W 80, H 72
EV-02
D 100, W 80, H 72
EV-03
D 120, W 80, H 72
EV-04
D 140, W 80, H 72
EV-05
D 160, W 80, H 72
EV-06
D 180, W 80, H 72

EVB-08
blenda z plexi
plexiglas modesty panel
D 80, W 0,8, H 31
EVB-10
blenda z plexi
plexiglas modesty panel
D 100, W 0,8, H 31
EVB-12
blenda z plexi
plexiglas modesty panel
D 120, W 0,8, H 31
EVB-14
blenda z plexi
plexiglas modesty panel
D 140, W 0,8, H 31
EVB-16
blenda z plexi
plexiglas modesty panel
D 160, W 0,8, H 31
EVB-18
blenda z plexi
plexiglas modesty panel
D 180, W 0,8, H 31

RX-20
tor kablowy 
cable path
D 80
RX-21
tor kablowy 
cable path
D 100
RX-22
tor kablowy 
cable path
D 120
RX-23
tor kablowy 
cable path
D 140
RX-24
tor kablowy 
cable path
D 160
RX-25
tor kablowy 
cable path
D 180

RX-01
noga przykręcana do stelaża
leg screwed to the frame

RX-03
noga zastępująca dwie nogi
leg substituting for two legs

RX-02
noga do elementów bez stelaża metalowego
leg for elementW without metal frame

RX-04
noga zastępująca cztery nogi
leg substituting for four legs

RX-05/1
stopka szafki wiszącej EV-45 / EV-46
foot of hanging cupboard EV-45 / EV-46EVB-08P

blenda płytowa 
modesty panel

D 80, W 0,8, H 31
EVB-10P

blenda płytowa 
modesty panel

D 100, W 0,8, H 31
EVB-12P

blenda płytowa 
modesty panel

D 120, W 0,8, H 31
EVB-14P

blenda płytowa 
modesty panel

D 140, W 0,8, H 31
EVB-16P

blenda płytowa 
modesty panel

D 160, W 0,8, H 31
EVB-18P

blenda płytowa 
modesty panel

D 180, W 0,8, H 31

EV-35
Ø 80, H 72 płytowy / board top
EV-37
Ø 120, H 72 płytowy / board top
EV-36
Ø 120, H 72 szklany / glass top

EV-07L
D 140, W 80, H 72
EV-08L
D 160, W 80, H 72
EV-09L
D 180, W 80, H 72

EV-07P
D 140, W 80, H 72
EV-08P
D 160, W 80, H 72
EV-09P
D 180, W 80, H 72

EV-10L
D 140, W 80, H 72
EV-11L
D 160, W 80, H 72
EV-12L
D 180, W 80, H 72

PKL 140
D 140, W 80, H 73
PKL 160
D 160, W 80, H 73
PKL 180
D 180, W 80, H 73EV-10P

D 140, W 80, H 72
EV-11P
D 160, W 80, H 72
EV-12P
D 180, W 80, H 72

EV-30
D 60, W 70, H 72
EV-31
D 120, W 60, H 72
EV-32
D 140, W 60, H 72

EV-13P
D 160, W 120, H 72

EV-13L
D 160, W 120, H 72

EV-40
kontener pionowy wysuwany
vertical container moved 
D 40, W 80, H 108

EV-41
szafa łącząca dwie EV-40 
unit connecting two EV-40 units 
D 40, W 40, H 108

EV-45
biblioteczka podświetlana z klapą 
bookcase with backlight and flap 
D 90, W 35, H 154,3
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wymiary: D - długość, W - szerokość, H - wysokość

stół seminaryjny

stół okrągły

akcesoria do ścianek

akcesoria do biurek

ścianki elementy montażowe do ścianek

accessories for walls

accessories for desks

walls connecting accessories for walls

EVPR-600W
przegroda z plexi ze wzorem
plexiglas screen with pattern
D 60, W 0,6, H 37,5
EVPR-700W
przegroda z plexi ze wzorem
plexiglas screen with pattern
D 70, W 0,6, H 37,5
EVPR-800W
przegroda z plexi ze wzorem
plexiglas screen with pattern
D 80, W 0,6, H 37,5

EVPR-600
przegroda z plexi
plexiglas  screen 
D 60, W 0,6, H 37,5
EVPR-700
przegroda z plexi
plexiglas  screen 
D 70, W 0,6, H 37,5
EVPR-800
przegroda z plexi
plexiglas  screen 
D 80, W 0,6, H 37,5

EVP-600
półka montowana na ściankę z plexi
plexiglas shelf fixed on the wall   
D 60, W 32, H 1
EVP-700
półka montowana na ściankę z plexi
plexiglas shelf fixed on the wall   
D 70, W 32, H 1
EVP-800
półka montowana na ściankę z plexi
plexiglas shelf fixed on the wall   
D 80, W 32, H 1

EVP-600P
półka montowana na ściankę
shelf fixed on the wall  
D 60, W 32, H 1,8
EVP-700P
półka montowana na ściankę
shelf fixed on the wall  
D 70, W 32, H 1,8
EVP-800P
półka montowana na ściankę
shelf fixed on the wall  
D 80, W 32, H 1,8

EV-320
półka narożnikowa lady recepcyjnej z plexi
reception desk corner shelf of plexiglas
D 32, W 32, H 1

EV-320P
półka narożnikowa lady recepcyjnej z płyty
reception desk corner shelf
D 32, W 32, H 1,8

RX-04
noga zastępująca cztery nogi
leg substituting for four legs

RX-46, RX-47, RX-53
komplet łączników poczwórny
quadruple set of connectors

RX-40, RX-41, RX-50
komplet łączników podwójny prosty
double set of connectors, straight

RX-44, RX-45, RX-52
komplet łączników podwójny 90°
double set of connectorW 90°

RX-42, RX-43, RX-51
komplet łączników potrójny
triple set of connectors

RX-40, RX-54
komplet łączników podwójny bez konieczności 
zastosowania profilu łączącego
double set of connectorW without the necessity
of applying the connecting profile

RX-10
komplet wsporników biurka mocowanego
do ścianki działowej
set of support for a desk fastened
to the partition wall

RX-11, RX-12, RX-13
komplet łączników zastępujący dwie nogi
set of connectorW substituting for two legs

EV-513
półka lady recepcyjnej z plexi
reception desk shelf of plexiglas
D 51,3, W 32, H 1
EV-713
półka lady recepcyjnej z plexi
reception desk shelf of plexiglas
D 71,3, W 32, H 1

EV-513P
półka lady recepcyjnej z płyty moduł podwójny
reception desk shelf, double module
D 54,3, W 32, H 1,8
EV-713P
półka lady recepcyjnej z płyty moduł podwójny
reception desk shelf, double module
D 142,6, W 32, H 1,8

RX-30
profil łączący ścianki
walls connecting profile
H 108
RX-31
profil łączący ścianki
walls connecting profile
H 154,3

SX-01
D 60, W 4,4, H 108
SX-02
D 70, W 4,4, H 108
SX-03
D 80, W 4,4, H 108
SX-04
D 120, W 4,4, H 108
SX-05
D 140, W 4,4, H 108
SX-06
D 160, W 4,4, H 108

SX-07
D 60, W 4,4, H 154,3
SX-08
D 70, W 4,4, H 154,3
SX-09
D 80, W 4,4, H 154,3
SX-10
D 120, W 4,4, H 154,3
SX-11
D 140, W 4,4, H 154,3
SX-12
D 160, W 4,4, H 154,3

EV-50
szafka wisząca z klapą 
hanging case with flap
D 70, W 35, H 45

EV-50/S
szafka wisząca z klapą wzmocniona, 
przeznaczona do siedzenia 
hanging case with flap, strengthened, 
intended as a seat 
D 70, W 35, H 45

EV-51
szafka wisząca 
hanging case 
D 70, W 35, H 45

EV-46
biblioteczka podświetlana
bookcase with backlight   
D 90, W 35, H 154,3
EV-47
biblioteczka podświetlana
bookcase with backlight
D 150, W 35, H 154,3

dimensions: D - length, W - width, H - height
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w ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, 
producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych, nie zmieniających ogólnego charakteru mebla.
prezentowana kolorystyka może różnić się od rzeczywistych kolorów mebli.

within the frameworks of continuous improvement of the products according to the market and legal requirements, 
the producer reserves the right to make changes in the design not changing the general character of the furniture at any time.
the presented pallet of colours can differ from the actual colours of the furniture.



Fabryka Mebli Mebelux Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 3, 14-100 Ostróda 
tel.+4889 646 1222, 646 1211, fax+4889 6428353, 

mebelux@mebelux.com.pl

www. mebelux.com.pl




