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W VOX wierzymy, że prawdziwa 
wolność zaczyna się w domu, 
a we wnętrzach bardziej niż 
zdefiniowana stylistyka liczą się 
osobiste potrzeby i styl życia 
domowników. Dlatego naszym 
celem jest inspirowanie, doradzanie 
i dostarczanie kompleksowych 
rozwiązań wnętrzarskich – 
dopasowanych do siebie kolekcji 
mebli, drzwi, podłóg i ścian 
dekoracyjnych.
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Umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby klientów 
zaowocowała powstaniem funkcjonalnego 

elementu wyposażenia i dekoracji wnętrz 
w jednym. Tablica Slot została stworzona 

przez polską projektantkę i wyprodukowana 
w naszym kraju. 

„Chętnie sięgam po nieszablonowe rozwiązania. 
Projekt tablicy Slot to pozorny chaos, który daje 
możliwość uporządkowania własnej przestrzeni 

różnym odbiorcom we wnętrzach 
o rozmaitych charakterach.”

PROJEKTANTKA

NATALIA POLAKOWSKA

76



Harmonijne połączenie porządku 
z estetyką to jedno z największych 
wyzwań w aranżacji. Tablica Slot 
pozwoli Ci wyjść z niego obronną ręką.
Praktyczną dekorację z łatwością 
dopasujesz do każdej przestrzeni. 
Dobrze zorganizowane drobiazgi, 
a może elegancko wyeksponowane 
ozdoby?
Sięgnij po dedykowane akcesoria 
i zyskaj ulubiony fragment ściany. 
Każde spojrzenie na nieregularnie 
rozmieszczone otwory przypomni Ci 
rozgwieżdżone niebo.

SLOT. 
FUNKCJA 
I PIĘKNO
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ODKRYJ ŚWIAT 
MOŻLIWOŚCI 
TABLICY SLOT

Lubisz mieć wybór? Możesz zdecydować 
się na montaż pojedynczego panelu, 
kompozycję kilku lub gotowy zestaw.
Tablica Slot posłuży Ci jako wygodny
wieszak, organizer nad biurkiem czy 
ulubiona półka. To Ty zdecydujesz, jak
wykorzystasz tę praktyczną dekorację –
jej przeznaczenie zmienisz w kilka chwil,
dobierając dedykowane akcesoria. 
A jeśli aktualny układ kieszeni czy 
pojemników przestanie Ci odpowiadać, 
w dowolnym momencie będziesz mógł 
go odświeżyć.
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SZYBKI MONTAŻ

IDEALNE DOPASOWANIE

NATURALNY MATERIAŁ

ZESTAW NA MIARĘ

60x60x1 cm

13x25x0,8 cm

27x26 cm

11x41x11 cm

11x14 cm 6 cm Ø12 (5 szt.)

10 cm Ø15 (5 szt.)

11x11x11 cm

TABLICA SLOT

PÓŁKA SLOT

DUŻA KIESZEŃ FILCOWA SLOT

POJEMNIK DUŻY SLOT

MAŁA KIESZEŃ FILCOWA SLOT KOŁKI SLOT

POJEMNIK MAŁY SLOT 

Lekka i trwała tablica Slot posłuży Ci przez długie lata. Została wykonana z wytrzymałej płyty MDF, 
pokrytej fornirem brzozowym. Naturalne wykończenie nadaje jej ponadczasowy charakter. 
Taką dekorację z łatwością wkomponujesz w każdą aranżację, a łącząc dowolnie różne akcesoria, 
stworzysz swój wymarzony zestaw.

WYPRODUKOWANO 
W POLSCE

POLAND
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Kołki Slot możesz przymocować do dowolnego miejsca na 
tablicy i wykorzystać je jako wieszaki na przedmioty, które 
chcesz wyeksponować lub po prostu mieć zawsze pod ręką. 
Wieszając suszone kwiaty na bukowych kołkach, nadasz wnętrzu 
niepowtarzalnego charakteru.

ZWRÓĆ UWAGĘ!
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WYGODA OD PROGU Szykowanie się do wyjścia jeszcze nigdy nie było tak proste. Zamontuj w przedpokoju dokładnie
 tyle paneli i kołków, ile potrzebujesz i zyskaj idealną liczbę wieszaków dla siebie i swoich bliskich. 
Każdy płaszcz i parasol znajdzie swoje miejsce. Chcesz mieć pod ręką także okulary lub czapkę? 

Wystarczy, że zamontujesz półkę.
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PRZYKŁADOWY ZESTAW

TABLICA SLOT

Drewniane kołki, które można dokupić do tablicy Slot, świetnie sprawdzają się w roli wieszaków. 
Docenisz je w garderobie, gdzie tablica Slot pozwoli Ci jeszcze lepiej zorganizować przestrzeń. 

Na kołkach możesz zawieszać szale, paski czy torebki. Dzięki temu bez problemu utrzymasz 
porządek, a jednocześnie zapewnisz sobie łatwy dostęp do ulubionych rzeczy.

PÓŁKA 
SLOT

TABLICA SLOT KOŁKI SLOT
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DOBRA ORGANIZACJA Chcesz uporządkować pokój swojej pociechy i opanować dziecięcy rozgardiasz?
Wystarczy, że wykorzystasz tablicę Slot ze stabilnymi półkami. Posłużą również do przechowywania 

cięższych przedmiotów, takich jak książki i zeszyty. Półki możesz zamocować w dowolnych częściach 
panelu, a gdy zajdzie taka potrzeba – zmienić ich położenie.
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PRZYKŁADOWY ZESTAW

TABLICA SLOT

Do tablicy Slot możesz dobierać nie tylko dedykowane akcesoria. Estetyczną tablicę z powodzeniem 
połączysz także z innymi dodatkami, które nie są częścią kolekcji. Wiszące osłonki umieszczone 

na drewnianych kołkach ułatwią utrzymanie porządku. Będą poręczną bazą dla kredek i artykułów 
plastycznych, które już nigdy nie zawieruszą się w gąszczu dziecięcych dzieł sztuki.

PÓŁKA
SLOT

POJEMNIK DUŻY SLOT

KOŁKI SLOT

POJEMNIK MAŁY  
SLOT

TABLICA SLOT

OSŁONA 
WISZĄCA UTA
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Na przymocowanie akcesoriów do panelu pozwolą Ci bukowe kołki. 
Frezy na ich powierzchni wskazują, jak głęboko należy umieścić je 
w otworach. Przy prawidłowym zamocowaniu oznaczenia 
pozostaną niewidoczne.

ZWRÓĆ UWAGĘ!
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ARANŻACJA PEŁNA SMAKU Idealnym miejscem na tablicę Slot będzie ściana przy stole w jadalni. Dobierz dedykowane 
akcesoria – na kołkach zawiesisz kubki dla wszystkich domowników, na półce zorganizujesz 

ulubione przyprawy, a w pojemnikach pomieścisz doniczki z ziołami. Spożywanie posiłków 
w  tak funkcjonalnie zaaranżowanej przestrzeni to prawdziwa przyjemność.
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PRZYKŁADOWY ZESTAW

TABLICA SLOT

W Twojej kuchni brakuje miejsca do przechowywania drobiazgów? 
Z pomocą przychodzi tablica Slot z praktycznymi pojemnikami. Dostępne w dwóch rozmiarach, 

mogą posłużyć jako organizery, osłonki na doniczki lub schowki na notesy z przepisami. 
Pojemniki są wykonane z malowanej proszkowo stali, dzięki czemu estetycznie się prezentują, 

są wytrzymałe, a przy tym łatwe do utrzymania w czystości.

PÓŁKA SLOT POJEMNIK DUŻY SLOT OSŁONA 
WISZĄCA UTA

KARAFKA DO WINA
HARMONY

TABLICA SLOT
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PRZEMYŚLANE ZESTAWY Tablicę Slot możesz skomponować samodzielnie lub zdecydować się na jeden z gotowych 
zestawów. Do wyboru masz trzy przygotowane przez nas konfiguracje. Składają się z panelu 

ściennego i wybranych akcesoriów: samych kołków, dodatkowych półek lub filcowych kieszeni. 
Ciesz się wolnością wyboru – postaw na układ, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.
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FOTO

GOTOWE ZESTAWY

60x60x9 cm 60x60x14 cm

60x60x14 cm

Tablica Slot

Kołki Slot

Tablica Slot

Półki Slot

Kołki Slot 

Tablica Slot

Półka Slot

Duża kieszeń filcowa Slot

Mała kieszeń filcowa Slot

Kołki Slot

ZESTAW 1 ZESTAW 2

ZESTAW 3

1 szt.

2 szt.

10 szt.

5xØ12 i 5xØ15

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

10 szt.

5xØ12 i 5xØ15

1 szt.

10 szt.

5xØ12 i 5xØ15

3332



IDEALNE POŁĄCZENIE Każde wnętrze doceni harmonijny duet. Taką udaną parę tworzy tablica Slot i panele tapicerowane 
Soform. Skorzystaj z zalet obu rozwiązań i dostosuj aranżację ściany do własnych upodobań. 

Dzięki dodatkowym akcesoriom miękkie oparcie może przekształcić się w bazę dla drobiazgów. 
Przytulnie i praktycznie, a co najważniejsze – po swojemu.
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PRZYKŁADOWY ZESTAW

TABLICA SLOT

Koniec z bałaganem na biurku! W kieszeniach z wytrzymałego filcu możesz przechowywać rozmaite 
akcesoria biurowe. Na ich przodzie znajdziesz elastyczne gumki, które pozwolą Ci przymocować 

notatki czy zdjęcia. Filcowe kieszenie są dostępne w dwóch rozmiarach –  duże pomieszczą 
nawet kartki formatu A4. Łatwo dopasujesz je do układu tablicy i zamontujesz 

za pomocą dołączonych kołków.

DUŻA KIESZEŃ FILCOWA 
SLOT

MAŁA KIESZEŃ FILCOWA 
SLOT

KOŁKI SLOT

TABLICA SLOT PANELE TAPICEROWANE SOFORM:
REGULAR 3 SZARA WEŁNA
REGULAR 2 SZARA WEŁNA

REGULAR 2 SZARY MELANGE
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PRACA Z PRZYJEMNOŚCIĄ Biuro sprzyjające efektywności i kreatywności jest na wagę złota. Dobierz ulubione akcesoria 
do tablicy Slot i dostosuj ich układ do swoich codziennych potrzeb. Dzięki temu wszystkie niezbędne 

podczas pracy przedmioty będziesz mieć zawsze w zasięgu ręki. Dekoracja o nierozpraszającym 
dizajnie ułatwi nie tylko uporządkowanie drobiazgów, ale również myśli.
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PRZYKŁADOWY ZESTAW

TABLICA SLOT

Ściana nie musi być wyłącznie tłem. Tablica Slot pozwoli Ci zaaranżować 
wolną przestrzeń w taki sposób, by wpisywała się w Twój gust i spełniała Twoje 

potrzeby. Dobierz dedykowane akcesoria i skorzystaj z ogromu możliwości 
przechowywania i eksponowania przedmiotów. Tutaj to Ty decydujesz!

TABLICA SLOT PANELE TAPICEROWANE SOFORM
REGULAR 2

SZARY VELVET MATT 
CZARNY VELVET MATT

PÓŁKA SLOTPOJEMNIK DUŻY SLOT
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BŁYSKAWICZNY MONTAŻ
Tablicę Slot zamontujesz szybko i intuicyjnie, bez użycia 
specjalistycznych narzędzi. Wystarczą kołki uniwersalne, 
które są dołączone do zestawu wraz ze szczegółową 
instrukcją. Znajdziesz ją również na stronie internetowej.

Maksymalne obciążenie 
tablicy to 15 kg.

Maksymalne obciążenie kieszeni to 2 kg.

Maksymalne obciążenie pojedynczego
kołka bukowego to 1 kg.

Maksymalne obciążenie pojemników to 2 kg.

Maksymalne obciążenie półki to 2 kg.
MONTAŻ PÓŁKI

MONTAŻ POJEMNIKÓW

MONTAŻ KIESZENI
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ZAPROJEKTUJESZ

i urządzisz swoją przestrzeń, 

korzystając z szerokiego wyboru 

podłóg, drzwi, mebli, lamp 

i dodatków z oferty VOX.

WYCENISZ

cały projekt i otrzymasz 

szczegółową kalkulację. Nie musisz

trudzić się nad obliczeniami, 

program wyliczy za Ciebie

np. niezbędną liczbę paczek 

z wybranym rodzajem podłogi.

ZAMÓWISZ

wybrane produkty, przechodząc od 

projektu do sklepu internetowego 

VOX. Jeśli wykonasz projekt 

w jednym z salonów VOX, razem 

z naszym doradcą złożysz tam 

zamówienie.

W 2020 roku program VOXBOX 

otrzymał tytuł laureata w konkursie 

Dobry Wzór. Jury w uzasadnieniu 

zwróciło uwagę na praktyczność 

i użyteczność aplikacji, która 

pomaga zaprojektować 

wymarzone wnętrza bezpośrednio 

w przeglądarce internetowej.

Doceniło także interfejs programu, 

który jest przyjazny nawet dla 

niedoświadczonego użytkownika.    

SZUKASZ
INSPIRACJI?

ZAPROJEKTUJ SWOJE WNĘTRZE W VOXBOX

Skorzystaj z naszej bazy 

gotowych projektów. Wystarczy, 

że zmodyfikujesz wymiary 

proponowanych przez nas 

przestrzeni tak, aby były tożsame 

z Twoim wnętrzem i gotowe.

voxbox.pl

MOŻESZ ZOBACZYĆ SWÓJ PROJEKT W TECHNOLOGII VR
W WYBRANYCH SALONACH VOX.
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TERAZ
ODWRÓĆ
KATALOG 
Meble VOX sp. z o.o. sp. k.

ul. Gdyńska 143

62-004 Czerwonak

vox.pl


