
Η νέα σειρά γραφείων MY DESK της SKOUROPOULOS γραφείου έρχεται να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις με νέα

εξελιγμένα συστήματα. Η απεριόριστη δυνατότατα συνδυασμών υλικών και χρωμάτων αλλά και η  πολύ μεγάλη ευελι-

ξία ανάπτυξης στον χώρο, δίνει την δυνατότητα της προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες κάθε χώρου. 
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Αυτό το μήνυμα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί spam, εφόσον φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστο-

λέα ευκρινώς και δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Εάν λάβατε το μήνυμα αυτό κατά λάθος, παρακαλώ

δεχθείτε τις απολογίες μας για την ενόχληση. Για να διαγραφεί η διεύθυνσή σας, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα με

θέμα Unsubscribe/Διαγραφή.

Η Skouropoulos μέσα από την μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτει καλύπτει κάθε επιθυμία σας μετατρέποντας

τον χώρο σας από χώρο εργασίας σε χώρο ζωής.   

Πρωτοτυπία, Design και εργονομία χαρακτηρίζουν την νέα σειρά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι τα 3 σχέδια

(stripes ,Japan, Square ) που διακοσμούν ερμάρια, ντουλάπες και συρταροθηκες. Η καινοτόμα αυτή μέθοδος της

τυπωμένης με σχέδιο μελαμίνης χαρίζει στο έπιπλο αλλά και στον χώρο άλλη διάσταση. Το My desk είναι σχεδιασμένο

για να υποστηρίζει πολλές διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Αναπτύσσεται τόσο στη φιλοσοφία των ανοι-

χτών χώρων (Open space) με τη δημιουργία work station τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν, όσο και των ανεξάρτη-

των χώρων δίνοντας έμφαση στην ιδιαιτερότητα του ατόμου και τις ξεχωριστές ανάγκες του καθενός.

Το my desk είναι ένα πλήρες πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει κάθετα τις ανάγκες κάθε χώρου και επιχείρησης και

διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να το πετύχει. Έτσι ένα πλήθος από τραπέζια συμβουλίου, ερμάρια, συρταρο-

θήκες,  αλλά και γραφεία managers ολοκληρώνουν το concept και προσφέρουν την απόλυτη   ολοκληρωμένη λύση

για χώρους γραφείων.
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Το MY DESK διαθέτει επίσης ένα καινοτομικό σύστημα τοίχων πάνω στο οποίο μπορούν να αναρτηθούν γραφεία,

ερμάρια ή και πλήθος αξεσουάρ όπως ράφια κρυστάλλινα ή μελαμίνης. Το πρωτότυπο σύστημα τοίχων έχει σαν σκοπό

την δημιουργία ελαφρών στοιχείων που λειτουργούν ως φυσικά χωρίσματα και δημιουργούν ξεχωριστούς χώρους

αλλά και λειτουργούν ως ηχομονωτικό υλικό. Οι πολλαπλές δυνατότητες των τοίχων μας επιτρέπουν να τους συνδυά-

σουμε με όλους τους τύπους γραφείων και να δημιουργήσει μοντέρνους και λειτουργικούς χώρους. 


