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WARTOŚCI, KORZYŚCI
 Sprawdzenie i analiza stanu istniejącego – uzyskanie wiedzy 

dotyczącej jakości i ilości istniejących mebli. Pozyskanie materiału 
wyjściowego do podjęcia decyzji o zmianie lub rearanżacji biura.

 Wstęp do optymalizacji przestrzeni oraz wdrożenia zmian w celu 
dostosowania się do aktualnych potrzeb Firmy.

 Narzędzia wspierające proces:
 Narzędzia Next Ofi ice Concept, jako materiał wyjściowy do stworzenia 

nowego projektu aranżacji wnętrz: analiza, ankieta, warsztaty.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

INWENTARYZACJA PRZESTRZENI BIUROWEJ
 Pomiar powierzchni pomieszczeń biurowych.
 Inwentaryzacja i umiejscowienie istniejących mebli z uwzględnieniem 

punktów światła oraz rozmieszczenia gniazd elektrycznych.
 Prezentacja wyniku inwentaryzacji w postaci rysunków oraz tabel 

z zestawieniem mebli i opisem dodatkowych elementów 
wykończenia biura.

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH MEBLI
 Spis mebli istniejących. 
 Przedstawienie wyników inwentaryzacji mebli w postaci tabel, 

zdjęć i opisów.

InwentaryzacjaZmiany w organizacji pracy i przestrzeni biurowej nie muszą od razu wiązać 
się z generalnym remontem. Czasem nawet drobne ulepszenia mogą 
znacząco poprawić komfort pracy. Warto zacząć od sprawdzenia aktualnego 
stanu mebli i wyposażenia biura. Znając dokładnie zasoby, można łatwiej 
zaplanować dalsze kroki. Wyniki inwentaryzacji stanowią świetną bazę, która 
pozwoli na uniknięcie niepotrzebnego nakładu pracy, czasu i pieniędzy.



Plan zagospodarowania
przestrzeni biura

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Materiał wyjściowy do przygotowania kosztorysu inwestycji.
 Ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej zakresu projektu.
 Zdefi niowanie wzorców pracy w organizacji, które pomogą 

w prawidłowym zidentyfi kowaniu funkcji poszczególnych stref.
 Możliwość wykorzystania Next Offi ce® Concept – jako narzędzia 

wspomagającego identyfi kację potrzeb zespołu, w celu lepszego 
zagospodarowania przestrzeni nowego biura.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Nowoczesny lunchroom czy bogato wyposażona przestrzeń chilloutowa, 
to często spore inwestycje dla budżetu fi rm, które mogą stać niewykorzystywane 
w pełni przez pracowników. Nawet najpiękniejsza aranżacja biurowa 
nie obroni się, jeżeli jej użytkownicy nie będą czuli się w niej dobrze. Dlatego 
tak ważne jest, aby wszelkie zmiany w biurze zostały dobrze przemyślane 
i skonsultowane z pracownikami. Dzięki narzędziom Next Offi ce® Concept 
możliwe jest zidentyfi kowanie potrzeb zespołu i dopasowanie projektu 
do kultury organizacyjnej fi rmy.

 Pozyskanie i analiza informacji potrzebnych w celu stworzenia 
projektu / aranżacji wnętrz.

 Możliwość skorzystania z narzędzi Next Offi ce® Concept 
(analiza poprzez ankiety, warsztaty).

 Przygotowanie projektu – funkcjonalny podział przestrzeni biurowej 
(space planning).

 Przygotowanie aranżacji meblowej i przedstawienie propozycji rozwiązań 
w oparciu o ofertę Kinnarps oraz marki produktów uzupełniających.

DORADZTWO PRZY PROJEKCIE
I ARANŻACJI PRZESTRZENI BIUROWEJ



Rearanżacja istniejącej 
przestrzeni biurowej

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Możliwość zorganizowania warsztatów dla ambasadorów zmiany 
– Next Offi ce® Concept.

 Bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej przestrzeni.
 Dopasowanie biura do nowych potrzeb organizacji.
 Aktualizacja wizerunku fi rmy wśród pracowników i na rynku 

(employer branding).
 Poprawa wizerunku marki na rynku.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Ze zmianami organizacyjnymi w fi rmie powinny iść w parze zmiany 
w przestrzeni biurowej. Nie sposób jednak co kilka lat przeprowadzać 
remont i wymieniać wszystkie meble na nowe. Dobrym rozwiązaniem 
jest odpowiednio przeprowadzona rearanżacja istniejącej przestrzeni 
z wykorzystaniem dotychczasowego wyposażenia biura. Bazując na 
dostępnych już zasobach i uzupełniając je nowymi elementami, można 
zdecydowanie szybciej i oszczędniej dostosować biuro do zmieniających 
się potrzeb fi rmy i jej pracowników.

 Analiza stanu istniejącego (inwentaryzacja).
 Konsultacje i omówienie celu zmiany.
 Przygotowanie nowego projektu aranżacji biura, uwzględniającego 

wypracowane wytyczne (space planning).

ZMIANA ARANŻACJI BIURA



Przygotowanie 
wizualizacji projektu

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Prezentacja doboru wybranych produktów i rozwiązań, która przybliża 
Klientowi docelowy wygląd biura.

 Czytelna forma prezentacji ułatwia podejmowanie decyzji w procesie 
wyposażenia biura.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Czasami trudno wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała przestrzeń nowego 
biura, a przecież każdy szczegół w miejscu pracy ma znaczenie. Aranżowane 
przez Kinnarps przestrzenie są ergonomiczne i przyjazne dla użytkowników. 
Wizualizacja 3D pozwala na przedstawienie nie tylko ustawienia mebli, lecz 
także użytych kolorów i materiałów. Fotorealistyczne ujęcia to idealny sposób 
na zaprezentowanie projektu osobom, które o nim decydują, a także opiniują 
go do dalszych prac. To także świetne narzędzie pozwalające przygotować 
pracowników na czekające ich zmiany.

 Wizualizacja 3D rozwiązań meblowych oferowanych przez Kinnarps, 
w postaci: 
 wydruku perspektywicznego rzutu 3D,
 fotorealistycznej prezentacji wybranych ujęć,
 spaceru multimedialnego.

WIZUALIZACJA PROJEKTU



Leasing mebli

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Elastyczna forma fi ansowania zakupu mebli biurowych, optymalizująca 
obciążenia fi nansowe fi rmy.

 Współpraca ze sprawdzonymi leasingodawcami.
 Gwarancja pomocy w sprawnym przeprowadzeniu procesu zakupu.
 Rozłożenie kosztu zakupu mebli w czasie oraz elastyczne harmonogramy rat: 

równe, sezonowe lub indywidualnie szyte na miarę potrzeb klienta.
 Wyższy standard mebli na start.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

W Kinnarps dbamy o to, aby korzyści dla naszych klientów były 
długofalowe. Wysoka jakość naszych mebli pozwala na dłuższą 
eksploatację, co w perspektywie czasu oznacza spore oszczędności. 
Zdajemy sobie sprawę, że nowe meble są znaczącym kosztem w całej 
inwestycji związanej ze zmianami w przestrzeni biurowej. Dlatego polecamy 
elastyczną formę fi nansowania zakupu, optymalizującą obciążenia 
fi nansowe fi rmy. Leasing mebli biurowych sprawia, że rozwiązania lepszej 
jakości stają się osiągalne już dziś. Dzięki temu pracownicy mogą korzystać 
z lepszego standardu mebli już od pierwszego dnia funkcjonowania biura.

 Leasing mebli biurowych umożliwia rozłożenie w czasie kosztów zakupu 
mebli oraz remontu biura.

 Wyposażenie powierzchni w najwyższym standardzie i z zastosowaniem 
nowoczesnych rozwiązań od początku działalności.

LEASING



Wsparcie 
zarządzania zmianą

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Efektywne środowisko pracy zgodne z kulturą organizacyjną 
i strategią fi rmy.

 Reputacja atrakcyjnego pracodawcy.
 Wzmocniona pozycja marki.
 Dobre samopoczucie pracowników.
 Zaangażowanie zespołu w proces zmiany.
 Biuro w pełni odpowiadające potrzebom użytkowników.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Najczęstszą obawą fi rm, które rozważają duże zmiany w przestrzeni biurowej, 
jest to, że nowe obiekty nie będą wykorzystywane w pełni. Narzędzia 
Next Offi ce® Concept pozwalają na dokładne zbadanie potrzeb pracowników 
i zaprojektowanie biura spójnego z kulturą organizacyjną fi rmy. A późniejsza 
ewaluacja pozwala na sprawdzenie poziomu satysfakcji z nowej aranżacji 
i ewentualnie wprowadzenie zmian udoskonalających wykorzystanie 
przestrzeni i poprawiających komfort pracy.

 Warsztaty.
 Ankieta online.
 Poziom zajętości i wzorzec pracy mierzony przez aplikację.
 Prezentacja wyników / raport.
 Projekt aranżacji wnętrza uwzględniający wyniki analiz.
 Badanie przed zmianą i po niej.

WSPARCIE ZARZADZANIA ZMIANĄ
NEXT OFFICE® CONCEPT



Utylizacja mebli

PROFESJONALNA OBSŁUGA 
W ODBIORZE SPRZĘTU DO UTYLIZACJI 
WE WSPÓŁPRACY Z CERTYFIKOWANYMI PARTNERAMI

 Odbiór niepotrzebnych mebli we wskazanym przez Klienta terminie.
 Załadunek i wywóz mebli.
 Demontaż oraz segregacja mebli wg kategorii odpadów 

(metal, szkło, plastik, drewno itp.).
 Przekazanie odpadów do wykorzystania jako surowiec wtórny.
 Wydanie Klientowi dokumentów potwierdzających przekazanie mebli.

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Oszczędność czasu.
 Pewność, że zajmiemy się utylizacją mebli bez szkody dla środowiska.
 Certyfi kat – Dokument zwany Kartą Przekazania Odpadów.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Przyszłość środowiska, w którym żyjemy, jest dla nas bardzo ważna, dlatego 
chętnie wspieramy naszych klientów w działaniach proekologicznych. Stare 
meble, których nie da się już ponownie użyć, często stają się dla organizacji 
problemem. Dlatego oferujemy pomoc w demontażu i segregacji takich 
sprzętów. Zapewniamy profesjonalną obsługę w odbiorze mebli do utylizacji, 
korzystając przy tym z usług certyfi kowanych partnerów.



Pranie mebli 
tapicerowanych

KOMPLEKSOWE I PROFESJONALNE 
USŁUGI PIORĄCO-CZYSZCZĄCE

 Wszystkie prace są wykonywane w biurze Klienta
(możliwość wykonania prac w dni wolne lub po godzinach pracy biura Klienta).

 Zastosowanie wyłącznie środków z atestem, ekologicznych i przyjaznych 
dla otoczenia.

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Lepsze samopoczucie i zdrowie pracowników dzięki regularnemu 
usuwaniu roztoczy, kurzu i innych zanieczyszczeń.

 Zwiększenie estetyki danego pomieszczenia.
 Przedłużenie żywotności mebli.
 Przyjazne środowisko pracy.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Świeże i czyste meble tapicerowane to nie tylko kwestia estetyki, lecz także 
dobrego samopoczucia pracowników. Profesjonalne czyszczenie pozwala 
na pozbycie się szkodliwych dla zdrowia roztoczy i kurzu. Co ważne, pranie 
odbywa się wyłącznie z użyciem atestowanych środków przyjaznych 
dla środowiska. Dbanie o meble, zwiększa także ich żywotność, co skutkuje 
korzyściami ekologicznymi i fi nansowymi.



Ergonomiczna ocena 
środowiska pracy

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Ergonomia działa nie tylko na rzecz ludzi, lecz także dla dobra biznesu. Dobre 
warunki poprawiają samopoczucie pracowników oraz ich produktywność. 
Inwestycja w ergonomię daje odczuć pracownikom, że ich wysiłek jest 
cenny. W ramach oferowanego programu ergonomicznego pokazujemy 
pracodawcom i pracownikom jak minimalizować czynniki ryzyka na 
stanowisku pracy oraz wskazujemy, w jaki sposób świadomie organizować 
zdrowe środowisko pracy.

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Odpowiedź na pytanie, jak zadbać o kręgosłup, wzmocnić siły witalne 
i wygrać ze stresem w pracy.

 Prawidłowe wykorzystanie możliwości regulacji stanowiska pracy, 
aby było zgodne z zasadami ergonomii.

 Świadome korzystanie ze stanowisk pracy.
 Zmniejszenie liczby dni chorobowych.
 Poprawa wydajności i efektywności pracowników.
 Złagodzenie stresu oraz powtarzających się urazów.

Dodatkowo możemy przygotować:
 Raport ergonomiczny wraz z dokumentacją fotografi czną.
 Program ergonomiczny dla pracowników.
 Pomoc w przygotowaniu rozwiązań systemowych w odniesieniu 

do zarządzania ergonomią, BHP.

 Warsztat ergonomiczny z fi zjoterapeutą 
(przeszkolenie z zachowania prawidłowej pozycji podczas pracy).

 Dodatkowo nasz zespół przeprowadza wizytację stanowisk pracy 
(wywiady z pracownikami).

 Konsultacje ergonomiczne dla pracowników biurowych.
 Ocena ergonomiczna mebli i sprzętów biurowych (np. biurka, krzesła).
 Prezentacja ćwiczeń, które pomagają w ciągu dnia pracy.

OCENA STANOWISKA PRACY POD KĄTEM ERGONOMII



Audyt akustyczny

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Poprawa komfortu akustycznego w biurze.
 Poprawa warunków psychofi zycznych środowiska pracy.
 Wyższa efektywność i lepsze samopoczucie pracowników.

Wiele możemy zmienić w naszym środowisku akustycznym, jeśli tylko 
zaczniemy je zauważać i zdamy sobie sprawę z tego, jak na nas oddziałuje. 
Wrażliwość na dźwięk to sprawa indywidualna, dlatego najlepszym 
rozwiązaniem jest elastyczne otoczenie zawierające różne rodzaje przestrzeni 
akustycznej. Dobrze jest skorzystać z pomocy eksperta, który wykona analizę 
zależności pomiędzy procesami pracy a środowiskiem, oceni, w jaki sposób 
możemy wyeliminować niepotrzebne zakłócenia i zaproponuje najlepsze 
rozwiązania.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

 Badanie postrzeganej jakości przez pracowników środowiska akustycznego.
 Badania ankietowe, Badania on-line – zadowolenie z akustyki 

vs wykonywane zadania.
 Wyniki przedstawione w formie raportu i prezentacji.
 Pomiar ogólnego poziomu dźwięku w funkcjonującym biurze zgodnie 

z PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011.
 Pomiary jakości akustycznej biur open space zgodnie z PN EN ISO 3382-3.
 Analiza w kontekście wymagań normy PN-B-02151-4 na podstawie

dostarczonych rzutów pomieszczeń oraz wizyty na miejscu
 Analiza aktualnego stanu.
 Analiza dotycząca ilości i rozmieszczenia elementów dźwiękochłonnych, 

które należy wprowadzić do pomieszczenia, aby poprawić jego 
komfort akustyczny.

 Analiza korzyści wynikających z proponowanych rozwiązań. 
Kalkulacje kilku opcji, pokazując jakie korzyści akustyczne 
(o ile dB mniej, o ile krótszy czas pogłosu) przyniesie dana opcja.

AUDYT AKUSTYCZNY FUNKCJONUJĄCEGO BIURA



Doradztwo akustyczne

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Uwzględnienie komfortu akustycznego w nowopowstającym biurze.
 Poprawa warunków psychofi zycznych środowiska pracy.
 Wyższa efektywność i lepsze samopoczucie pracowników.

Jeśli nawet włożymy wiele wysiłku w aranżację wnętrza nowego budynku, 
to nierzadko zdarza się, że całą atmosferę psuje nieprzemyślane 
i irytujące środowisko akustyczne. Dlatego przeprowadzamy kompleksową 
analizę czynników akustycznych w miejscu pracy. Dzięki temu możemy 
zasugerować różnorodne rozwiązania dźwiękochłonne dostosowane 
do potrzeb biura. Zaliczają się do nich zarówno specjalnie zaprojektowane 
ścianki działowe i rozmaite systemy paneli ściennych, jak i inne elementy 
dźwiękochłonne – zasłony, wykładziny i meble tapicerowane.

 Określenie celów akustycznych i sposobu ich osiągnięcia dla 
poszczególnych pomieszczeń / stref w oparciu o ich aranżację i funkcję.

 Weryfi kacja projektu wnętrz w kontekście wymagań normy PN-B-02151-4 
(akustyka open space, open space z miejscami nieformalnych spotkań, sale 
konferencyjne, budki telefoniczne, sale do telekonferencji, sale spotkań).

 Doradztwo dotyczące rozmieszczenia dźwiękochłonnych elementów 
aranżacji biura, a także jego układu przestrzennego z uwzględnieniem 
komfortu akustycznego w poszczególnych strefach.

 Kalkulacje kilku opcji, pokazujące jakie korzyści akustyczne 
(o ile dB mniej, o ile krótszy czas pogłosu) przyniesie dana opcja.

KONSULTACJE DO POWSTAJĄCEGO PROJEKTU BIURA

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego



Pomoc 
w przeprowadzce mebli

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Profesjonalnie i terminowo zorganizowany i przeprowadzony proces 
przeprowadzki lub relokacji.

 Minimalizacja utrudnień w pracy.
 Kompleksowość usługi – transport, profesjonalne pakowanie mienia, 

demontaż i szybki montaż mebli w nowej lokalizacji zgodnie z nową 
aranżacją.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Dla każdej fi rmy liczy się czas, a czas przeprowadzki liczy się podwójnie 
– z jednej lokalizacji należy wyprowadzić się w określonym terminie, 
a w drugiej już biegnie okres najmu. Aby przeprowadzka przebiegła sprawnie 
i szybko, dbamy o cały proces logistyczny. Pomagamy rozmontować meble, 
zabezpieczamy je w odpowiedni sposób, przewozimy i zapewniamy montaż 
w docelowym miejscu. Dzięki temu wszystko jest gotowe na czas i nasi 
klienci mogą rozpocząć pracę w nowym biurze.

 Przeprowdzka mebli biurowych do nowej lokalizacji lub relokacja mebli 
w ramach istniejącej organizacji.

 Bezpieczeństwo wykonywanych prac, oraz mienia, danych i informacji 
posiadanych przez naszego klienta.

 Gwarancja wykorzystania wykwalifi kowanej kadry technicznej 
oraz pełnego zaplecza technicznego.

RELOKACJA MEBLI



Wynajem mebli

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Szybki start biznesu.
 Czas na dokładne przygotowanie docelowego projektu.
 Zapewnienie ciągłości pracy w dynamicznie rozwijającej się fi rmie.
 Szybka dostawa / sprawny montaż / oszczędność czasu / niski 

koszt najmu.
 Możliwość dokonywania płatności w systemie ratalnym.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Rynek zmienia się dynamicznie, a rzeczywistość biznesowa potrafi  zaskakiwać, 
dlatego Kinnarps wychodzi naprzeciw nowym potrzebom klientów. Coraz 
częściej fi rmy pracują projektowo i z dnia na dzień powoływane są do życia 
nowe zespoły. Świetnym rozwiązaniem jest wówczas wypożyczenie mebli, 
które pozwala na szybkie dostosowanie do aktualnych warunków 
w oczekiwaniu na docelowe rozwiązanie. Dostarczymy meble, zmontujemy 
je na miejscu, a także zdemontujemy po upływie czasu wynajmu.

 Dostawa do Klienta.
 Montaż na miejscu.
 Demontaż i odbiór po upływie terminu wynajmu.

WYPOŻYCZENIE PODSTAWOWYCH STANOWISK PRACY



Audyt stanu mebli

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Analiza obecnego stanu mebli.
 Prawidłowe funkcjonowanie mebli i przedłużenie ich żywotności.
 Określenie potrzeb, możliwość zaplanowania i zagospodarowania 

istniejących mebli oraz możliwość zaplanowania koniecznych zmian.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

Produkty dostarczane przez Kinnarps spełniają restrykcyjne normy 
jakościowe. Dlatego usterki powstałe w wyniku codziennej eksploatacji 
nie oznaczają konieczności wymiany mebli na nowe. Nasze sprzęty można 
konserwować i naprawiać. Regularne przeglądy przedłużają żywotność 
mebli i zapewniają bezpieczeństwo ich użytkowania.

Usługa wykonywana przez wysoko wykwalifi kowaną kadrę techniczną Kinnarps 
z wieloletnim doświadczeniem w branży mebli biurowych zawiera:
 1 bezpłatny przegląd mebli w okresie gwarancji.
 Płatne przeglądy po okresie gwarancji.
 Doradztwo aranżacyjno - techniczne.

PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWY GWARANCYJNE 
I POGWARANCYJNE MEBLI KINNARPS



Multimedia

WARTOŚCI, KORZYŚCI

 Projekt i montaż w jednych rekach 
(montaż okablowania i infrstruktury technicznej).

 Możliwość zintegrowania na etapie projektu.
 Kompleksowość – od sal konferencyjnych po zaawansowane projekty 

zarządzania biurem.
 Szeroki asortyment innowacji technicznych od wielu renomowanych 

producentów.

KATEGORIA
Płatna

Bezpłatna

Własna usługa

Usługa partnera zewnętrznego

W dzisiejszych czasach praca to nie tylko fi zyczne miejsce, ale zbiór czynności, 
które wykonuje się każdego dnia. Metody pracy zmieniają się dzięki współczesnej 
technologii, a tradycyjne biura ewoluują. Bez infrastruktury obejmującej 
rozwiązania przetwarzania w chmurze („cloud computing”), wielofunkcyjne 
telefony i wyposażenie do prowadzenia telekonferencji, łatwe w użyciu funkcje 
audiowizualne, intuicyjny system rezerwacji sal itp. nie da się już stworzyć 
funkcjonalnego biura, w którym pracownicy będą efektywni i zadowoleni. 
Dlatego oferujemy wsparcie w kompleksowym wdrażaniu projektów 
technologicznych w biurach naszych klientów.

 Systemy audiowizualne – nagłośnienie i projekcja.
 Systemy wideokonferencyjne.
 Systemy tłumaczeń symultanicznych.
 Reklama multimedialna digital signe.
 Systemy centralnego sterowania.
 Kompleksowe wyposażanie sal konferencyjnych 

w urządzenia audio-video.
 Montaż i integracja urządzeń.
 Symulacje wirtualnej rzeczywistości (symulatory, cave).

ROZWIĄZANIA AUDIO-WIZUALNE DLA BIZNESU



Przygotowanie 
wizualizacji projektu

Cena do uzgodnienia 
po konsultacji 

z klientem

Wsparcie 
zarządzania zmianą

Cena do uzgodnienia 
po konsultacji 

z klientem

Wynajem 
mebli

od 100 zł

1 stanowisko pracy 
/ tydzień

Pomoc 
w przeprowadzce mebli

od 40 zł

/ godzinę 
pracy serwisu

Audyt 
stanu mebli

od 40 zł

/ godzinę 
pracy serwisu

Pranie 
mebli tapicerowanych

od 30 zł

/ 1 sztukę

Multimedia

Cena do uzgodnienia 
po konsultacji 

z klientem

Ergonomiczna 
ocena środowiska pracy

od 50 zł

/ 1 stanowisko pracy

Audyt 
akustyczny

Cena do uzgodnienia 
po konsultacji 

z klientem

Doradztwo 
akustyczne

Cena do uzgodnienia 
po konsultacji 

z klientem

Leasing 
mebli

Cena do uzgodnienia 
po konsultacji 

z klientem

Utylizacja 
mebli

150 zł 
+ koszt transportu

/ 1 stanowisko pracy

Inwentaryzacja

od 40 zł

/ godzinę 
pracy serwisu

Rearanżacja istniejącej 
przestrzeni biurowej

Cena do uzgodnienia 
po konsultacji 

z klientem

Plan zagospodarowania 
przestrzeni biura

Cena do uzgodnienia 
po konsultacji 

z klientem

CENNIK www.kinnarps.pl


