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Kancelářsky nábytek WOOW vznikl z požadavku řešit interiéry kanceláří vzdušně, moderně, s barevnou hravostí a s využitím elegantních lichoběžníkových tvarů. Stolový i úložný nábytek této řady má
bezpečné, zaoblené rohy a bezúchytkové otevírání. Design umožňuje opatřit pracovní plochu stolu
měkkou koženou psací deskou s možností zapuštění datových přípojek. Podnož stolu je vyrobena z
nerezi, v luxusním spojení s bílou barvou. Jednotlivé nohy podnože vybíhají do prostoru a podporují
tak různorodost tvarů stolových desek. Prostory s více pracovními místy je možné opatřit čalouněnými
paravány, které svými oblými tvary umocňují design stolů a zvyšují komfort pracoviště. Integrovaný
závěsný systém paravánů umožňuje rozšíření úložných prostorů pracovní plochy.
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