
Biurka Bim 
Dostępne blaty: popielaty, kremowy, biały, czarny, bukowy (za dopłatą). 

 
  OZNACZENIE KOD WYMIARY  

w mm. 

wys. x szer. x gł. 

WAGA 

w kg 

OPIS 

WERSJA STANDARDOWA 

 

Bim 021 st 

 

Bim 031 st 

BIM   03020208 

 

BIM   04020208 

 

740 x 1400 x 800 

 

740 x 1600 x 800 

 

65 

 

69 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Stelaż biurka 

wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 

stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 

melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach 

 

Bim 022 st 

 

Bim 032 st 

BIM   03020308 

 

BIM   04020308 

 

740 x 1400 x 800 

 

740 x 1600 x 800 

61 

 

65 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami. Jedna z 

szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka 

wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 

stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 

melaminy.  Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach. 

 

Bim 051 st BIM   04021008 

 
740 x 1600 x 800 

 

91 Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. 

Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 

mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w 

elementach.   

 

 

Bim 052 st BIM   04021108 

 
740 x 1600 x 800 

 

84 Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. 

Jedna z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek 

zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 

zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 

wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady 

zamykane od frontu. Dostarczane w elementach. 



 

Bim 055 st BIM   04020608 

 
740 x 1600 x 800 

 

88 Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się 

jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. 

Pozostałe szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 

zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 

wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Szuflady 

zamykane od frontu. Dostarczane w elementach.   

 

Bim 071 st BIM   06031008 

 
Biurko: 

740 x 1600 x 800 

 

 

Dostawka: 

740 x 1200 x 600 

 

118 Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy 

szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony 

biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych 

profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami 

wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. 

Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w elementach. 

 

Bim 073 st BIM   06030808 

 
Biurko: 

740 x 1600 x 800 

 

 

Dostawka: 

740 x 1200 x 600 

 

114 Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z 

szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka 

może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. 

Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 

mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Dostarczane w 

elementach.   

WERSJA LUX 

 

Bim 021 lx 

 

Bim 031 lx 

BIM   03020207 

 

BIM   04020207 

 

740 x 1400 x 800 

 

740 x 1600 x 800 

68 

 

73 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Stelaż biurka 

wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 

stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 

melaminy. Dostarczane w elementach.   

 

 

Bim 221 

 

Bim 231 

 

BIML  03020220 

 

BIML  04020220 

 

740 x 1400 x 800 

 

740 x 1600 x 800 

78 

 

83 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z trzema szufladami. Nogi biurka 

w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 

zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 

wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 

elementach.   

 



 

Bim 022 lx 

 

Bim 032 lx 

BIM   03020307 

 

BIM   04020307 

 

740 x 1400 x 800 

 

740 x 1600 x 800 

68 

 

73 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami (jedna z 

szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Stelaż 

biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 

mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.   

 

 

 

Bim 222 

 

Bim 232 

BIML  03020320 

 

BIML  04020320 

 

740 x 1400 x 800 

 

740 x 1600 x 800 

78 

 

83 

Biurko wyposażone w jeden kontenerek z dwiema szufladami (jedna z 

szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4). Noga biurka 

w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 

zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 

wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 

elementach.   

 

 

 

Bim 051 lx BIM   04021007 

 
740 x 1600 x 800  98 Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. 

Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 

mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.   

 

 

Bim 251 BIML  04021020 

 
740 x 1600 x 800 108 Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym. 

Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka wykonany ze stalowych 

profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami 

wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. 

Dostarczane w elementach.   

 

 

Bim 052 lx BIM   04021107 

 
740 x 1600 x 800 98 Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. 

Jedna z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek 

zawieszkowych formatu A4. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 

zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 

wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 

elementach.   

 



 

Bim 252 BIML  04021120 

 
740 x 1600 x 800 108 Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. 

Jedna z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek 

zawieszkowych formatu A4. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż 

biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 

mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.   

 

 

Bim 055 lx BIM   04020607 

 
740 x 1600 x 800 98 Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się 

jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. 

Pozostałe szuflady płytkie. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 

zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 

wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 

elementach.   

 

 

Bim 255 BIML  04020620 

 
740 x 1600 x 800 108 Biurko wyposażone w dwa kontenerki. W jednym z nich znajduje się jedna 

szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe 

szuflady płytkie. Noga biurka w kształcie litery „L”. Stelaż biurka 

wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za 

stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z 

melaminy. Dostarczane w elementach.   

 

 

Bim 071 lx BIM   06031007 

 
Biurko: 

740 x 1600 x 800 

 

 

Dostawka: 

650 x 1200 x 600 

124 Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy 

szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony 

biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych 

profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami 

wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. 

Dostarczane w elementach.   

 

 

Bim 271 BIML  06021020 

 
Biurko: 

740 x 1600 x 800 

 

 

 

Dostawka: 

740 x 1200 x 600 

139 Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy 

szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony 

biurka – w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych 

profili zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami 

wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. 

Dostarczane w elementach.   

 



 

Bim 073 lx BIM   06030807 

 
Biurko: 

740 x 1600 x 800 

 

 

Dostawka: 

650 x 1200 x 600 

124 Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z 

szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka 

może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. 

Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju 

czworokątnym za stopkami wyrównującymi wysokość. Blat grubości 25 

mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w elementach.   

 

 

Bim 273 BIML  06020820 

 
Biurko: 

740 x 1600 x 800 

 

 

 

Dostawka: 

740 x 1200 x 600 

139 Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z 

szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4.  Noga biurka 

w kształcie litery „L”. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka 

– w zależności od potrzeb. Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili 

zamkniętych o przekroju czworokątnym za stopkami wyrównującymi 

wysokość. Blat grubości 25 mm z powłoką z melaminy. Dostarczane w 

elementach.   

 

 


