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falproORG – Teret ad a hatékonyságnak 
falproORG – Gives space to efficiency
falproORG – Mehr Raum durch Effizienz
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A falproORG térelválasztó rendszer kreatív megoldást 
nyújt a modern munkafolyamatokhoz szükséges hatékony 
térrendezésre. A magas minőségű válaszfalaknak és kiegészítő 
elemeknek köszönhetően az iroda könnyen áttekinthető, 
ugyanakkor megfelelően szeparált munkaterületté alakítható.

A falproORG tökéletes környezetet biztosít a gyors 
munkahelyi kommunikációhoz, miközben teret ad az egyéni 
igényeknek. 

FalproORG offers creative solutions for supporting 
productive working environment. The high-quality space 
dividers transform any desk into a place with plenty of scope 
for concentrating and working productively at.

The falproORG provides perfect surroundings for efficient 
workplace communication, while it gives space to individual 
needs. 

Die falproORG Organisationswände erbringen kreative 
Lösungen zur effizient Einrichtung im Büro. Mit den 
hochwertigen Trenn- und Organisationselementen ist der 
Arbeitsbereich transparent, daneben leicht separierbar.

FalproORG garantiert zu schneller Arbeitskommunikation 
perfekt Milieu und erfüllt optimal die verschiedene 
Ansprüche.
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Bámulatos rugalmasság
Amazing flexibility
Höchste Flexiblität
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A falproORG segítségével az irodai terek 
másodpercek alatt könnyedén átalakíthatók, a 
térrendező elemek rugalmasan kombinálhatók. 
Legyen szó csoportos meetingről vagy 
egyéni munkavégzésről, a falproORG mindig 
maximális kényelmet és szabad teret biztosít a 
koncentrációnak.

By means of falproORG the office area can 
be easily transformed into many practical 
formations within minutes. The high-grade 
partitioning and organisational elements are 
available in various size and style for maximum 
flexibility in organising desk workstations to 
suit all demands.

Mit falproORG sind die Bürobereiche leicht 
umwandelbar, die Organisationselemente sind 
miteinander flexibel kombinierbar. Egal ob ein 
Meeting oder ein individuelle Projekt läuft, 
findet sich für unterschiedlichste Ansprüche 
die richtige Lösungen. FalproORG ermöglicht 
immer den höchsten Komfort und sichert 
Freiraum zur Konzentration.
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Kombináció magas fokon
High level of diversity
Vielfalt in Spitzenqualität
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A térelválasztó rendszer tökéletes felosztást tesz 
lehetővé, így a különböző munkaállomások 
mindig önállóan, ám szükség esetén 
egymással könnyedén kommunikálva tudnak 
működni. A paravánok számtalan kombinációs 
lehetőségüknek köszönhetően minden iroda 
típushoz pillanatok alatt adaptálhatók. 

The falproORG provides a clear and agreeable 
boundary between desks, opening up space 
you can concentrate and work productively 
in. Due to their numerous combinational 
possibilities the partitions can be adapted to 
any type of office space.

Die Organisationswände bietet perfekt 
Raumgliederung im Büro. Es findet sich ein 
ganz persönlicher Bereich, wo selbstständige 
und gemeinsame Kommunikation auch 
ermöglicht ist. Mit den Elementen wird die 
Arbeitsgestaltung leicht kombinierbar und 
perfekt organisierbar, und diese Wände sind 
durch zahllose Kombinationsmöglichkeiten 
gut adaptierbar.
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Átláthatóságot teremt 
Creates transparency
Erschafft Transparent
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HU A különleges borítású válaszfalak, nem csak 
esztétikusak, de kiválóan alkalmasak fontos 
feladatok elvégzésére emlékeztető cédulák, 
jegyzetek kihelyezésére is. A térelválasztóra 
illeszthető kiegészítők tetszőleges 
megoldásban kombinálhatók, melyek 
segítségével a munkafolyamatok jelentős 
mértékben optimalizálhatók.
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The special upholstered desk mounted space 
dividers are not only look aesthetic, but also 
suitable to pin on important notes and memos. 
The practical accessories provide plenty of 
space for documents and can be fitted to the 
organisational walls with ease.

Die speziale polsternte Organisationswände 
sieht nicht nur ästhetisch aus sondern auch 
verwendbar für Stecken Notizen und Memos. 
Die praktische Zubehöre bietet viel Platz für 
Dokumenten zu einem übersichtlichen und 
nach eigenen Bedürfnissen angepassten 
Arbeitsplatz.
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High-tech és kényelem
High-tech and comfort
High-tech und Komfort
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HU A kiemelkedő minőségű falproORG alumínium monitortartók biztonságos és kényelmes 
lehetőséget biztosítanak a modern képernyők elhelyezésére. A gázrugós technológiának 
köszönhetően 180 fokban bármikor könnyen és gyorsan pozícionálhatók a monitorok, 
mindig alkalmazkodva a pillanatnyi igényekhez.  A számtalan beállítási lehetőség az 
ergonómiát új alapokra helyezi. 
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The high-quality aluminium monitor holders from falproORG provide a secure and also 
a convenient mounting capability for modern screens. A gas pressure spring allows the 
monitor to be repositioned wispily and quickly after changing posture, helping to ensure 
the most ergonomic viewing angle.

Der hochwertige Aluminium-Bildschirmhalter von falproORG ist ein Design-Highlight 
unter den Monitortragarmen. Dank Gasdrucktechnik ermöglicht das Gerät eine schnelle 
und einfache Neupositionierung des Monitors nach jedem Haltungswechsel und fördern 
dadurch eine ergonomische Haltung.
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Harmonikus egység
Harmonious surroundings
Harmonie und Einheit
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HU A modern irodai környezet kialakítsa során, rengeteg szempontnak kell 
megfelelni, melyeknek gyakran nem könnyű eleget tenni. Ebben a feladatban 
nyújt professzionális segítséget a falproORG. Legyen szó elegáns kialakításról 
vagy tökéletes rendszererezettségről a falproORG az utolsó részletig 
megoldást kínál.
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Different demands are made on the way every workplace is configured. 
falproORG offers professional help to solve these every day challenges. 
No matter what the need, there is the right answer among the plenty of 
organisational products and accessories we supply.

An jede Arbeitsplatzausstattung werden andere Anforderungen gestellt. 
Um die verschiedenen Ansprüche optimal zu erfüllen, kann falproORG eine 
professionelle Hilfe bieten. Ob ergonomisch gestaltet oder bis ins kleinste 
Detail professionell organisiert, falproORG steht Ihnen immer zur Verfügung!
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Falco-Sopron Kft.

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

www.falcosopron.hu
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HESSISCHER RUNDFUNK FRANKFURT
UNIVERSITÄT ZÜRICH MEHR
LUFTHANSA HAMBURG
DEUTSCHE POST PAKETERMITTLUNGSSTELLE
SCHNEIDER ELECTRONIC, RATINGEN
TCHIBO, ZENTRALLAGER NEUMARKT I.D. OBERPFALZ
DAIMLER CHRYSLER, STUTTGART
TELEKOM NÜRNBERG
STAATSBIBILIOTHEK BERLIN
NOKIA TREASURY
HOLIDAY INN, PARIS

REHAU KFT.
ROBERT BOSCH KFT.
BORSODI SÖRGYÁR KFT.
PEUGEOT HUNGÁRIA KFT.
ÁB-AEGON ÁLT. BIZTOSÍTÓ RT.
SIEMENS TRANSZFORMÁTOR KFT.
RAIFFEISEN BANK RT.
SAMSUNG SDI HUNGARY RT.
HUNGAROPHARMA ZRT
METRO KERESKEDELMI KFT.
RICHTER GEDEON VEGY.GYÁR NYRT.
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
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GYSEV ZRT.
SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
DEBRECENI EGYETEM
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT.
PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
IBIDEN HUNGARY KFT.
KLM HOLLAND KIRÁLYI LÉGIFORGALMI TÁRSASÁG


