
saar SM FR XH
Saar funkcja i szlachetność
Saar to system minimalistycznych regałów o 
ciekawej i prostej geometrycznej konstrukcji, którą 
można dowolnie urozmaicić przez nieregularnie 
rozrzucone skrzynki z drewna klejonego lub 
miękkie, tapicerowane panele. Elementy te 
powodują zmianę funkcji mebla nadając mu 
równocześnie wyjątkowo ciekawą, unikalną formę. 
Saar to niezmiernie  funkcjonalny system do biura 
lub recepcji; zachwyca starannym wykonaniem, 
dbałością o każdy detal oraz wykorzystaniem 
wytrzymałych i szlachetnych materiałów.
 
Saar modules- komponenty
Regały możemy stworzyć samodzielnie z 
pionowych i poziomych ramek. Możliwe jest 
tworzenie konfiguracji  w trzech wymiarach. 
Zestawy możemy zastosować zarówno w wersji 
stojącej jak i wiszącej, a dzięki wyborom:  kolorów 
lakieru, materiałów wypełnień oraz tkanin 
tapicerskich stworzymy indywidualny, 
funkcjonalny produkt.
 

Twórcą kolekcji 
jest młody, 
polski 
projektant 
Krzysztof 
Sarnowski, 
absolwent 
Uniwersytetu 
Artystycznego 
w Poznaniu. 
Fascynują go 
modułowość, 
ergonomia, 
użyteczność 
oraz 
skandynawski 
minimalizm.

SM FR XH / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

Konstrukcja  KOD  

Malowana proszkowo w kolorze: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S (mat struktura)                              ●

Stopki  KOD  

Regulowane stopki  TK ●

Regulowane stopki z podbiciem filcowym                               TF ○
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System zawieszania/mocowania do ściany   KOD  

zestaw mocowań do przykręcenia lub zawieszenia regału na ścianie ( bez śrub*)   ●

 
* Różne rodzaje ścian wymagają różnych typów mocowań należy zawsze używać śrub i kołków odpowiednich do danego rodzaju ściany
* Zestawy o wysokości 1-4 modułów dostarczane są w formie zmontowanej (w całości).
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SM FR XH / Wymiary
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy H  

szerokość gabarytowa W 

głębokość gabarytowa L  
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saar SM FR XV
Saar funkcja i szlachetność
Saar to system minimalistycznych regałów o 
ciekawej i prostej geometrycznej konstrukcji, którą 
można dowolnie urozmaicić przez nieregularnie 
rozrzucone skrzynki z drewna klejonego lub 
miękkie, tapicerowane panele. Elementy te 
powodują zmianę funkcji mebla nadając mu 
równocześnie wyjątkowo ciekawą, unikalną formę. 
Saar to niezmiernie  funkcjonalny system do biura 
lub recepcji; zachwyca starannym wykonaniem, 
dbałością o każdy detal oraz wykorzystaniem 
wytrzymałych i szlachetnych materiałów.
 
Saar modules- komponenty
Regały możemy stworzyć samodzielnie z 
pionowych i poziomych ramek. Możliwe jest 
tworzenie konfiguracji  w trzech wymiarach. 
Zestawy możemy zastosować zarówno w wersji 
stojącej jak i wiszącej, a dzięki wyborom:  kolorów 
lakieru, materiałów wypełnień oraz tkanin 
tapicerskich stworzymy indywidualny, 
funkcjonalny produkt.
 

Twórcą kolekcji 
jest młody, 
polski 
projektant 
Krzysztof 
Sarnowski, 
absolwent 
Uniwersytetu 
Artystycznego 
w Poznaniu. 
Fascynują go 
modułowość, 
ergonomia, 
użyteczność 
oraz 
skandynawski 
minimalizm.

SM FR XV / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Konstrukcja  KOD  

Malowana proszkowo w kolorze: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S (mat struktura)                        ●

* Zestawy o wysokości SM FR 5V wymagają przykręcenia do ściany .

Stopki  KOD  

Regulowane stopki   ●

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Regulowane stopki z wkładem filcowym                     ○

 

System zawieszania/mocowania do ściany   KOD  

zestaw mocowań do przykręcenia lub zawieszenia regału na ścianie ( bez śrub*)   ●

* Różne rodzaje ścian wymagają różnych typów mocowań należy zawsze używać śrub i kołków odpowiednich do danego rodzaju ściany
* Zestawy o wysokości 1-4 modułów dostarczane są w formie zmontowanej (w całości)
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SM FR XV / Wymiary
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy H  

szerokość gabarytowa W 

głębokość gabarytowa L  
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saar SM FR X
Saar funkcja i szlachetność
Saar to system minimalistycznych regałów o 
ciekawej i prostej geometrycznej konstrukcji, którą 
można dowolnie urozmaicić przez nieregularnie 
rozrzucone skrzynki z drewna klejonego lub 
miękkie, tapicerowane panele. Elementy te 
powodują zmianę funkcji mebla nadając mu 
równocześnie wyjątkowo ciekawą, unikalną formę. 
Saar to niezmiernie  funkcjonalny system do biura 
lub recepcji; zachwyca starannym wykonaniem, 
dbałością o każdy detal oraz wykorzystaniem 
wytrzymałych i szlachetnych materiałów.
 
Saar modules- komponenty
Regały możemy stworzyć samodzielnie z 
pionowych i poziomych ramek. Możliwe jest 
tworzenie konfiguracji  w trzech wymiarach. 
Zestawy możemy zastosować zarówno w wersji 
stojącej jak i wiszącej, a dzięki wyborom:  kolorów 
lakieru, materiałów wypełnień oraz tkanin 
tapicerskich stworzymy indywidualny, 
funkcjonalny produkt.
 

Twórcą kolekcji 
jest młody, 
polski 
projektant 
Krzysztof 
Sarnowski, 
absolwent 
Uniwersytetu 
Artystycznego 
w Poznaniu. 
Fascynują go 
modułowość, 
ergonomia, 
użyteczność 
oraz 
skandynawski 
minimalizm.

SM FR X / Dane techniczne ● Standard ○ Opcja

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.

Konstrukcja  KOD  

Malowana proszkowo w kolorze: kolory RAL struktura: 7024S, 7045S, 7047S, 9005S, 9010S (mat 
struktura)                      ●

Element stabilizujący konstrukcję regału  KOD  

konieczność użycia 1 szt dla każdego zestawu                    SM FR X ○

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.
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* Element SM FR X można ukryć za panelem akustycznym (SM PA), panelem twardym (SM PH), panelem do 
montażu TV (SM TV) lub tablicą magnetyczną (SM MB).
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SM FR X / Wymiary
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość: wymiar gabarytowy H  

szerokość gabarytowa W 

głębokość gabarytowa L  
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