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LAP

Praca z klientem
Work with the client

Kolekcja / Collection
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LAP
Recepcje LAP to rozwiązanie uwzględniające specyfikę 
miejsca pierwszego kontaktu z klientem i jego reprezentacyjny 
charakter. Wielomodułowość systemu stwarza szerokie 
możliwości aranżacyjne, pozwalając na dostosowanie 
kształtu lady do układu pomieszczenia. Przemyślana 
konstrukcja recepcji LAP daje możliwość funkcjonalnego 
zorganizowania stanowiska, a także wygodnej pracy  
przy komputerze. 

System lad recepcyjnych LAP zapewnia właściwy kontakt  
klienta z pracownikiem recepcji oraz realnie wpływa  
na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

—

LAP reception desks represent a solution that takes into 
consideration the specifics of places of the first contact 
with clients. The multi-modular character of the system  
will provide a wide spectrum of arrangement possibilities, 
enabling to adjust the shape of the reception unit to the 
layout of the given reception area. Thanks to the well 
thought-out structure of LAP reception desks, you will  
gain a functional workplace and work in comfort when 
using a computer.

LAP reception desks system ensures the proper contact  
with the client and will significantly contribute to shaping 
the positive image of the company.  

design: Piotr Kuchciński
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Features and characteristics 

Cechy kolekcji

 Ponadczasowy i elastyczny
 system lad recepcyjnych.

 Wiele możliwości aranżacji 
 zróżnicowanych modułów.

 Rzadko spotykane moduły 
 wewnętrzne, pozwalające 
 na finezyjne ustawienie  
 w kształcie fali.

 Szerokie spektrum wykończeń 
 frontów w zakresie użytych 
 materiałów oraz sposobu 
 wykonania detali.

 Everlasting and flexible 
 system of reception desks. 

 Many possible arrangements 
 of varied modules.

 Rarely seen internal modules, 
 allowing refined arrangement 
 in the shape of waves.   

 A great variety of front finish, 
 with regard to the materials 
 used and details made.



R-13 + R-05 + R-08 + R-06 + R-07 + R-08
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R8 + R2 + R17
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Elementy kolekcji

Collection overview

LAP
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opcje
options

R1 200/90/H72/115
R2 160/90/H72/115
R3 140/90/H72/115
R4 120/90/H72/115
R5 80/90/H72/115

lady recepcyjne
reception desks

R6  
210/104/H72/115

R8  
188/103/H72/115

R7  
210/104/H72/115

R10 200/90/H72
R11 160/90/H72
R12 140/90/H72
R13 120/90/H72
R14 80/90/H72

R15  
210/104/H72

R17  
188/104/H72

R16  
210/104/H72

LAP


