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The economy of falproLINE lies in the minimal art design of its 
component units; the functionality of the system is full.

A falproLINE gazdaságossága az egyes elemek minimal art 
kialakításának köszönhető, a rendszer funkcionalitása teljes értékű.

Simply intelligent, intelligently simple
Egyszerűen intelligens, intelligensen egyszerű
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falproLINE – let’s dare to be different
falproLINE conference and office tables are made unmistakeable by their leg 
structures allowing for extraordinary freedom and their large tabletops which seem to 
be almost hovering over the legs.

falproLINE – merjünk mások lenni
A falproLINE konferencia- és irodai asztalok összetéveszthetetlen karakterét a nagy 
szabadságot biztosító lábszerkezet és a fölötte szinte lebegő nagyformátumú 
asztallap adják.
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falproLINE – gives space for creativity
Ideas are born through communication. Large tabletops and 
easily transformable units create the necessary free space for 
creative and collective work.

falproLINE – teret ad a kreativitásnak
Az ötletek kommunikáció útján születnek. A nagyformátumú 
munkafelületek és a könnyen változtatható tér megteremtik a 
szükséges szabad teret az alkotó és társas munkavégzéshez.
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falproLINE is a compact office program in 
which we have merged full-scale functionality 
with straight lines. The friendly character of 
falproLINE facilitates cooperative team work.

A falproLINE egy olyan kompakt irodaprogram, 
melyben ötvöztük a teljeskörű funkcionalitást 
az egyenes vonalvezetéssel. A falproLINE 
barátságos volta segíti az együttműködő 
csapatmunkát.
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falproLINE – good ideas – one after the other
The distinctive features of falproLINE are easy assembly, stability, carefully 
thought-out accessories, unproblematic linkability and balanced shapes 
and colours.

falproLINE – jó ötletek – egymás után
A falproLINE ismertetőjegyei a könnyű szerelhetőség, stabilitás, átgondolt 
kiegészítők, problémamentes egymás után kapcsolás valamint a 
kiegyensúlyozott forma- és színvilág.

Entices you for team work
Csapatmunkára csábítHU
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Egyszerűen jól néz ki 
It simply looks good

falproLINE – grandiose board shapes
You may choose either the 19 mm laminated particle board or the brand 
new, elegant, 12 mm, HPL covered composite board falproLINE tabletop. 
falproLINE is made with straight and adjustable legs.

falproLINE – nagyvonalú lapformák
A falproLINE asztallapok közül választhatja a 19 mm vastag laminált 
faforgácslapot vagy az új, elegáns 12 mm vastag HPL borítású kompozit 
lapot. A falproLINE egyenes, állítható lábakkal készül.
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C-lÁbas és 4-lÁbas asztalok
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Falco-Sopron Kft.
H-1149 Budapest,
Hungária krt. 179-187.
M3 BUSINESS CENTER
T: +36 1 220 6378
F: +36 1 221 6745

H-9400 Sopron, Bánfalvi út 27.
T: +36 99 513 310
F: +36 99 311 311

www.falcosopron.hu


