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Flexolife

WORKSTATION SYSTEM

Flexolife dibuat untuk memberikan 
tingkat kenyamanan tinggi agar 
bekerja dapat lebih menyenangkan 
dan inspiratif sehingga membantu 
meningkatkan produktivitas pekerja. 
Konsep ini dilatarbelakangi oleh 
tujuan memudahkan penggunanya 
untuk aktif bergerak, tanpa 
menghambat komunikasi antar- 
penggunanya dari segi desain, 
material maupun detailnya.

Stackable system, memungkinkan penambahan 
tinggi panel hanya dengan menambahkan 
modul panel saja.

Kabel masuk dalam badan panel secara 
horizontal.

Kabel masuk secara vertikal 
dalam badan panel menggunakan 
optional cable post.

Cable management modern system, 
memungkinkan akses cable power/ data/ 
telepon secara fleksibel.

Multi-function groove yang terintegrasi 
dengan panel memungkinkan beragam 
aksesoris ditambahkan sesuai kebutuhan user.

Opsional track system yang bisa ditempatkan pada daun meja maupun 
badan panel. Opsi modern untuk manajemen kabel lebih fleksibel, aman 
dan mudah digunakan.

Ragam aksesoris yang lengkap: pencil 
tray, pencil box, phone tray, paper tray & 
notelet box.

Various Tile Selection

Fabric tile

Metal perforated

Clear glass

Accessories rail

Wood laminate

Softboard

Spesifikasi:
•	Desktop terbuat dari 25 mm laminated wood board.
•	Rangka partisi terbuat dari full aluminium extrution dengan powdercoated finishing.
•	Kaki terbuat dari pipa besi, dengan powder coated finishing.

System cable management secara vertikal dan horizontal

Partisi ini menggunakan konsep hybrid system, kombinasi panel dengan ketebalan 
80 mm dengan tebal 30 mm.
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Kebutuhan akan sebuah ruang 
supervisor terakomodasi 
dengan Flexolife Workstation. 
Konfigurasi meja kerja ini hadir 
dengan penggunaan panel 
tinggi sebagai pembatas 
ruang dengan modifikasi 
panel transparan. Dilengkapi 
juga dengan beragam sarana 
pengarsipan, yaitu: Credenza 
dan Hanging cabinet.

Variasi penggunaan beragam 
tipe panel tercermin dalam 
konfigurasi meja kerja ini. Di 
dalamnya terdapat panel tebal, 
panel tipis, serta panel screen 
yang menjadi partisi antar area. 
Kombinasi ini merupakan pilihan 
tepat untuk menciptakan nuansa 
area kerja yang dinamis dan 
terbuka.

WORKSTATION SYSTEM

WORKSTATION SYSTEM

Open shelves

Optional screen

Hanging cabinet

Table column

Metal modesty panel

Accessories rail

Credenza

Credenza

Flexolife Supervisor Configuration
Ref. No. WS-FLF-5

Configuration 4 persons
Ref. No. WS-FLF-3

Flexolife Supervisor Configuration

Flexolife Secretary Configuration
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Flexo LITE

Double Angled Configuration

Call Center Configuration

Twin Work Configuration

Simple Four Person Configuration

Ref. No. WS-H2 FL WF

Ref. No. MT240120 M  WS-E5 FL WF

Ref. No. WS-D2 FL WF 

Ref. No. WS-14 FL WF

WORKSTATION SYSTEM

Flexo Lite menghadirkan nilai, gaya, 
dan efisiensi dalam konfigurasi meja 
kerja. Konstruksinya sederhana 
namun kokoh, memudahkan proses 
instalasi serta perawatannya. Rangka 
partisi terbuat dari bahan aluminum 
extrusion, intinya dari rangka MDF, 
sedangkan penutupnya terbuat dari 
panil kayu berlapis kain hingga panil 
baja perforated.Konstruksi antar partisi menggunakan multi angle joint 

system, sehingga menjadi lebih fleksibel dan bervariasi. 
Slim panel 28 mm Outlet dan jalur kabel 

terintegrasi dalam sebuah 
cable post

Team works configuration
Ref. No. WS-F6 FL WF
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Flexo WS

WORKSTATION SYSTEM

Sistem furnitur modular 
untuk perkantoran modern 
senantiasa berkembang searah 
perkembangan perusahaan. 
Kebutuhan sebuah sistem partisi 
area kerja yang memiliki durability 
tinggi menjadi keharusan bagi 
setiap perusahaan/ organisasi. 
Konfigurasi furniture system dari 
Flexo WS merupakan jawaban 
tepat untuk kebutuhan tersebut.  

Kabel dapat didistribusikan di seluruh area yang menggunakan partisi.

Konfigurasi Y untuk 3 orang; refleksi keterbukaan bagi perusahaan/ organisasi yang tidak 
mementingkan hierarki. 

Struktur Flexo WS

Sistem open plan untuk penataan ruang kerja sangat cocok untuk perusahaan yang mementingkan 
efektivitas dan efisiensi kerja. 

Spesifikasi:
Desktop terbuat dari 25 mm laminated wood board. Rangka partisi terbuat dari bahan baja. Inti partisi ditanamkan material Honeycomb yang memperkokoh struktur 
partisi. Penutup partisi terbuat dari berbagai pilihan dari mulai panil kayu dilapis kain sampai dengan panil baja dilapis kain.
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