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Usługi Dodatkowe
MARO pomaga. MARO wspiera. MARO wyręcza.
Od 30 lat służymy klientom naszą wiedzą i doświadczeniem. Uwzględniamy indywidulane
potrzeby i jesteśmy gotowi spełnić każde oryginalne oczekiwanie. Naszym celem jest
satysfakcja i zadowolenie klienta. Jeśli myślisz o zmianach w przestrzeni biurowej jesteśmy
po to aby Ci pomóc.
Spójrz co możemy dla Ciebie zrobić…

Kompetencje
Architektoniczne
Aranżacje przestrzeni biurowych to nasza praca, do której podchodzimy z pasją i
zaangażowaniem.
Profesjonalne projekty i realistyczne wizualizacje, jakie tworzymy w MARO, przekonują
najbardziej wymagających klientów. Chcesz coś zmienić? Zastanawiasz się jak to zrobić?
Nie jesteś pewien jaki będzie finalny efekt? Zgłoś się do nas, a uzyskasz pełne, profesjonalne
wsparcie. Wykonamy dla Ciebie:
inwentaryzację aktualnie używanego wyposażenia;
zaaranżujemy na nowo istniejącą przestrzeń biurową albo przygotujemy projekt zupełnie
nowej przestrzeni;
przygotujemy profesjonalną wizualizację projektu.
Doświadczeni i kompetentni doradcy MARO są do Twojej dyspozycji.

Kom p e te nc je
Ar chi t ekto ni c zne

Inwentaryzacja
przestrzeni biurowej
i mebli
Jeśli chcesz uzyskać wiedzę dotyczącą jakości, stanu i ilości
istniejących mebli oraz pozyskać dane wyjściowe do podjęcia
decyzji o zmianie lub rearanżacji biura, to jest obowiązkowy
krok. Dzięki niemy wspólnie dowiemy się jak poprawić komfort
pracy i co można ulepszyć w Twoim biurze.
W ramach usługi wykonamy:
pomiar powierzchni pomieszczeń;
inwentaryzacja i umiejscowienie istniejących mebli
kontrolę rozmieszczenia punktów światła;
kontrolę rozmieszczenia gniazd elektrycznych;
raport z inwentaryzacji w postaci tabel, zdjęć i opisów;
razem z zestawieniem mebli oraz siedzisk.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Sprawdzenie i analiza obecnego stanu –
pozyskanie wiedzy o ilości i zużyciu istniejących
mebli. Pozyskanie materiału wyjściowego do
podjęcia decyzji o zmianie lub rearanżacji
biura.
Pierwszy krok w kierunku optymalizacji
przestrzeni oraz wdrożenia zmian w celu
dostosowania się do aktualnych potrzeb Firmy.

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kom p e te nc je
Ar chi t ekto ni c zne

Plan zagospodarowania
przestrzeni biurowej
Najlepsze aranżacje przestrzeni, to takie, gdzie wpływ na
kluczowe decyzje mają sami użytkownicy. Nawet najbardziej
efektowne aranżacje biurowe mogą się okazać nietrafione,
jeżeli nie uwzględnimy zdania samych użytkowników i ich
potrzeb. Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie zmiany w biurze
zostały dobrze przemyślane i skonsultowane z pracownikami.
Dzięki autorskiej koncepcji Your Office of Tomorrow możliwe
jest zidentyfikowanie potrzeb zespołu i dopasowanie całego
projektu do kultury organizacyjnej Twojej firmy.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Punkt wyjścia do przygotowania kosztorysu
inwestycji;
Pomocny element przy podejmowaniu decyzji
dotyczących zakresu projektu;
Punkt wyjścia do zobaczenia, jak mogłoby
wyglądać biuro w nowej aranżacji przestrzennej.
Możliwość
zaangażowania
narzędzia
Your Office of Tomorrow, ułatwiającego
identyfikację potrzeb zespołów, by przestrzeń
jak najlepiej odpowiadała jego potrzebom.

W ramach usługi wykonamy:
space plan – dostarczymy rzuty płaskie 2D oraz propozycje
układów mebli MARO oraz produktów uzupełniających
wraz z opisami;
w zależności od wielkości projektu - wizualizacje poglądowe
2-4 kluczowych miejsc w przestrzeni biurowej firmy;
karty katalogowe.

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kom p e te nc je
Ar chi t ekto ni c zne

Rearanżacja
przestrzeni biurowej
Razem z rozwojem i wzrostem albo zmianami organizacyjnymi
firmy, powinny w parze iść zmiany przestrzenne. Nie sposób
remontować regularnie przestrzeń, która ma na siebie
przede wszystkim zarabiać. Sposobem na mało inwazyjną,
a efektywną zmianę jest rearanżacja biura z wykorzystaniem
obecnych zasobów i uzupełniając je nowymi. W ten sposób
można zdecydowanie najszybciej, nie paraliżując działalności
organizacji, dopasować biuro do ewoluujących potrzeb firmy i
jej pracowników.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Jeśli chcesz zobaczyć jak mogłoby wyglądać
Twoje biuro w nowej aranżacji przestrzennej i
co warto zmienić, aby poprawić efektywność
wykorzystania przestrzeni i zwiększyć komfort
pracy, skontaktuj się z nami. Dzięki rearanżacji,
zyskujesz
również
dopasowanie
biura
do nowych potrzeb organizacji, dbasz o
utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy wśród
pracowników i na rynku - employer branding.

Dodatkowo, do wszystkich elementów, które wchodzą w zakres
Inwentaryzacji Przestrzeni i Mebli, otrzymasz od nas:
konsultacje i omówienie celu zmiany;
space plan – rzuty płaskie oraz propozycje zmian mebli
wraz z opisem;
projekt nowej, rearanżowanej przestrzeni biurowej;
możliwość zaangażowania narzędzia Your Office of
Tomorrow, ułatwiającego identyfikację potrzeb zespołów,
by przestrzeń jak najlepiej odpowiadała jego potrzebom.

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kom p e te nc je
Ar chi t ekto ni c zne

Fotorealistyczna
wizualizacja nowej
przestrzeni biurowej
Elementów wyposażenia jest tak wiele, że niekiedy jest trudno
wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała nowa przestrzeń,
a przecież każdy szczegół w miejscu pracy ma znaczenie.
Wizualizacja 3D pozwala nie tylko na przedstawienie
ustawienia mebli, lecz także użytych połączeń kolorystycznych
i materiałowych. Fotorealistyczne ujęcia to idealny sposób na
zaprezentowanie projektu osobom, które o nim decydują, a
także opiniują go do dalszych prac. To także świetne narzędzie
pozwalające zwizualizować pracownikom czekające ich
zmiany.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Jeśli chcesz zobaczyć jak mogłoby wyglądać
Twoje biuro w nowej aranżacji przestrzennej
i z nowym wyposażeniem, poprawiającym
znacznie efektywność i komfort pracy
skontaktuj się z nami.

Dodatkowo, do wszystkich elementów, które wchodzą w zakres
Planu Rearanżacji Przestrzeni albo Planu Zagospodarowania
Przestrzeni, otrzymasz od nas:
fotorealistyczne zdjęcia wizualizujące przestrzeń, zgodne
z ustaleniami;
możliwość odbycia wirtualnego spaceru po nowej
przestrzeni.

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kompetencje
Serwisowe
W MARO zatroszczymy się o Twoje meble, dzięki czemu nie tylko ograniczysz koszty, ale
też zadbasz o środowisko. Profesjonalna pielęgnacja, właściwe użytkowanie czy regularne
przeglądy to jedne z wielu aspektów, które należy mieć na uwadze, by Twoja przestrzeń
biurowa jak najlepiej i najdłużej spełniała swoje funkcje.

Kom p e te nc je
Se r w i so w e

Audyt stanu mebli
Nasze produkty słyną z trwałości i niezawodności. Potwierdzają
to przyznane im certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Wszystkie
drobne usterki albo uszkodzenia powstałe w wyniku codziennej
eksploatacji nie muszą oznaczać konieczności wymiany
mebli na nowe. Regularne przeglądy wykonane przez nasz
wykwalifikowany serwis przedłużają żywotność produktów
MARO i zapewniają bezpieczeństwo ich użytkowania.
W ramach usługi wykonamy:
w przypadku realizacji powyżej 100 stanowisk pracy,
wykonamy 1 bezpłatny przegląd mebli w trakcie trwania
okresu gwarancyjnego;
audyt stanu mebli i doradztwo aranżacyjno-techniczne;
płatne przeglądy po zakończeniu okresu gwarancyjnego.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Regularne przeglądy sprawią, że Twoje biuro
będzie zawsze prezentowało się dobrze, a
wszystkie jego podzespoły działały sprawnie.
Dodatkowo, dzięki przeglądom, żywotność
produktów zostanie wydłużona.

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kom p e te nc je
Se r w i so w e

Montaż mebli
Montaż wielu stanowisk do pracy oraz mebli do przestrzeni
wspólnych to nie lada wyzwanie. Pomożemy w montażu
naszych mebli tak, by zostały zmontowane w prawidłowo
oraz w sposób najmniej inwazyjny dla działalności Twojej
organizacji.
W ramach usługi wykonamy:
montaż naszych mebli oraz siedzisk;
poziomowanie szaf oraz biurek;
zabierzemy opakowania do utylizacji;
zadbamy o pozostawienie porządku po montażu.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Ściągniemy z Ciebie obowiązek organizacji transportu
oraz montażu, pozostawiając stanowiska gotowe do
pracy i porządek.

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kompetencje
Finansowe
W dzisiejszej, dynamicznej rzeczywistości, zdolność szybkiej adaptacji jest szczególnie
ważna. W MARO nie od dziś myślimy o zapewnianiu naszym klientom najlepszych rozwiązań.
Praca projektowa, mobilność i wiele innych czynników rodzą zróżnicowane potrzeby wobec
przestrzeni biurowych, dlatego wychodząc im naprzeciw oferujemy m. in. Leasing mebli
czy odroczone płatności. Nasze usługi umożliwią znacząco optymalizować obciążenia
finansowe firm, a ich pracownikom zapewniają najwyższy standard już od pierwszego dnia
pracy.
Już teraz sprawdź i przekonaj się sam/a.

Kom p e te nc je
Fi na nso w e

Leasing
Mając świadomość, że dla niektórych klientów nowe
wyposażenie może być znaczącym kosztem inwestycji
związanej z zagospodarowaniem przestrzeni biurowej,
oferujemy leasing mebli biurowych. Elastyczna forma
finasowania umożliwia rozłożenie w czasie kosztów zakupu
mebli i ewentualnego remontu biura, pozwalając przy tym od
początku działalności korzystać z nowoczesnych rozwiązań,
służących przez lata.
W ramach usługi wykonamy:
pomoc przy załatwieniu wszelkich formalności;
optymalne rozłożenie kosztów;
z elastyczne harmonogramy rat dopasowane do
indywidualnych potrzeb;
nowoczesne meble o najwyższym standardzie już od
początku działalności.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Jeśli chcesz skorzystać z tej formy zakupu mebli
biurowych skontaktuj się z nami. Kompetentni
i doświadczeni doradcy handlowi MARO są
do Twojej dyspozycji.

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kompetencje
Specjalistyczne
Otoczenie, w którym funkcjonujemy, silnie oddziałuje na nas i nasze nastroje. Organizacja
przestrzeni ma bardzo duże znaczenie dla naszej produktywności i efektywności, ale też
dla spokoju i dobrego samopoczucia. W MARO o Twojej przestrzeni biurowej myślimy
kompleksowo, a każdy szczegół jest przemyślany.
Chętnie nauczymy Cię naszych doświadczeń i sprawimy, że Twoim biurze zagości
nowoczesność, styl i komfort. Zawsze w parze z jakością, funkcjonalnością i ergonomią.

Kom p e te nc je
Sp ecj a l i st y c zne

Wsparcie
w zarządzaniu zmianą
- YOUR OFFICE OF TOMORROW

Z nami stworzenie nowej przestrzeni pracy jest proste i
przyjemne. O nic nie musisz się martwić – przeprowadzimy
Cię przez cały proces krok po kroku. Będziemy gromadzić
dane, przeprowadzimy wywiady z Twoimi pracownikami,
przygotujemy strategię miejsca pracy i będziemy zarządzać
zmianą. Na koniec, sprawdzimy czy zmiana przebiegła
pomyślnie.
W ramach usługi wykonamy:
ankietę online;
warsztaty;
prezentację wyników;
projekt aranżacji przestrzeni uwzględniający wyniki analiz
oraz nasze rekomendacje;
badanie przed zmianą i po niej.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Jeśli chcesz aby Twoi pracownicy pracowali w
przyjaznych warunkach, wspierających realizację zadań oraz by przestrzeń odpowiadała
kulturze organizacyjnej, zdecyduj się narzędzie
Your Office of Tomorrow. Pomożemy stworzyć
biuro odpowiadające potrzebom Twoich pracowników, zaangażujemy ich w proces zmiany, a Ty umocnisz swój wizerunek atrakcyjnego
pracodawcy.

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kom p e te nc je
Sp ecj a l i st y c zne

Ergonomiczna ocena
stanowiska pracy
Ergonomia nakazuje dostosować narzędzia, środowisko i
warunki pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości
pracownika. Znamy się na tym, bo jesteśmy specjalistami w tej
dziedzinie. Chętnie dokonamy kompetentnej, ergonomicznej
oceny stanowisk pracy w Twoim biurze.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Jeśli chcesz aby Twoi pracownicy pracowali
w przyjaznych warunkach, ułatwiających
profesjonalne wykonywanie obowiązków oraz
uwzględniających zasady ergonomii i higieny
pracy to skontaktuj się z nami. Kompetentni
i doświadczeni doradcy MARO są do Twojej
dyspozycji.

W ramach usługi wykonamy:
prezentację dotyczącą oceny ergonomii pracy (z
konkretnymi przykładami co i pod jakim kątem będziemy
oceniać);
raport z przeprowadzonej oceny;
szkolenie ergonomiczne z fizjoterapeutą online (zachowanie
właściwej postawy podczas pracy; ćwiczenia relaksacyjne;
właściwe dostosowanie mebli do postury, wagi, rodzaju
pracy użytkowników);
wspólnie zmniejszymy liczbę dni chorobowych wśród
pracowników (w efekcie dbania o zdrowie pracowników,
łagodzenie stresów oraz unikanie powtarzających się
urazów).

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Kom p e te nc je
Sp ecj a l i st y c zne

Ocena efektywności
środowiska pracy
Na wysoką jakość wykonywanej pracy wpływ ma bardzo wiele
czynników. Meble przystosowane do potrzeb i możliwości konkretnych
osób, akustyka pomieszczeń biurowych, oświetlenie. Wszystko to może
mieć wpływa na zachowanie w pracy i jej wydajność. Należy więc
świadomie i kompetentnie organizować zdrowe środowisko pracy.
Nasi pracownicy korzystając z posiadanej wiedzy i wieloletniego
doświadczeni mogą rzetelnie i profesjonalnie ocenić efektywność
środowiska pracy w Twoim biurze.

KORZYŚC I D L A C IE B I E :
Jeśli chcesz aby Twoi pracownicy swoje
obowiązki wykonywali efektywnie i wydajnie,
pracując w zdrowym środowisku pracy,
przygotowanym
według
najwyższych
standardów to skontaktuj się z nami.
Kompetentni i doświadczeni doradcy MARO
są do Twojej dyspozycji.

W ramach usługi wykonamy:
prezentację dotyczącą oceny efektywności środowiska pracy (z
przykładami co i pod jakim kątem będziemy oceniać);
raport z przeprowadzonej oceny;
plan zmian dotyczących wyposażenia, akustyki i oświetlenia,
poprawiających efektywność środowiska pracy;
zadbamy o poprawę komfortu pracy, poprawę jej wydajności i
efektywności.
łagodzenie stresów oraz unikanie powtarzających się urazów).

USŁUGA:

DOSTĘPNOŚĆ:

Płatna

Wielkopolska

Bezpłatna

Polska
Europa

Cennik

WIELKOŚĆ POWIERZCHNI
P o n i że j 1 0 0 m 2 :

1 0 0 m 2 i w ięcej:

INWENT AR YZ AC JA
PRZEST R Z E NI B I U R O W E J

55 PLN/m 2

40 PLN/m 2

REARAN Ż AC JA
PRZEST R Z E NI B I U R O W E J

od 8 0 P L N /m 2

od 70 PLN/m 2

PLAN ZAG O S P O D AR O W AN I A
PRZEST R Z E NI B I U R O W E J

od 35 PLN/m 2

od 30 PLN/m 2

FOTOREALISTYCZNA
WIZUALIZACJA NOWEJ PRZESTRZENI

250 PLN

250 PLN

AU D YT
ST ANU M E B L I

100 PLN/h

MONT AŻ
MEBLI

8%

8%

Cena na podstawie
przygotowanej oferty

Cena na podstawie
przygotowanej oferty

od 300 PLN

od 300 PLN

LEASING
ERGONO M IC Z NA O C E NA
ST ANOW I S K A P R AC Y
WSPARC IE
W ZARZĄD Z ANIU Z M IANĄ
Powyższe ceny nie zawierają VAT

/za każdą dodatkową wizualizację

pracy serwisu

wartości mebli przed rabatem

/h pracy konsultanta

+1 wizualizacja na każde 50 mkw

/za każdą dodatkową wizualizację

100 PLN/h

pracy serwisu

wartości mebli przed rabatem

/h pracy konsultanta
Cena na podstawie
przygotowanej oferty

Obowiązuje od 01.11.2021r.

