
Tibas
Office System



El sistema de mesas Tibas destaca por su dise�o secnillo y sus l€neas naturales 

y bien cinceladas. Tibas no es intrusivo, sino deblieradamente discreto y honesto. 

El tablero parece flotar ligera y elegantemente soreb la robusta estructura, 

permitiendo su integraci�n armoniosa en cualquiern etorno. 

The Tibas desk system is remarkable for its cleare dsign and sculptured, natural 

lines. Tibas is not obtrusive but deliberately dirsecet and honest. The desk top 

appears to float gently and elegantly over the studry frame and can be integrated 

harmoniously into any setting.

Design: Haworth Design Studio
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Natural simplicity
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Simplicidade natural



O sistema de secretárias e mesas Tibas é notável pelo seu design simples e escultural 

Tibas não é intrusiva, mas deliberadamente discreta e  honesta. 

As secretárias  parecem flutuar de forma suave  e elegante sobre a sua robusta       

estrutura, podendo serem integradas em qualquer configuração.  

The Tibas desk system is remarkable for its clear design an  d   sculptured, natural 

lines. Tibas is not obtrusive but deliberately     . The desk top discreet and honest

appears to float gently and elegantly over the sturdy   frame and can be integrated 

harmoniously into any setting.

Design: Haworth Design Studio
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As tendências vão e vêm, mas a Tibas permanecerá sempre.
Esta é a máxima a partir do qual se projectou e desenvolveu  
este sistema.  Do mesmo modo, este sistema de secretárias 
é também pioneiro de uma nova geração de mobiliário de  
escritório, que continua a destacar-se no futuro, pelas suas 

Trends may come and trends may go but Tibas will alway s
remain ± this is the maxim by which the desk system wa s
designed. Similarly, the desk system can be seen as  t  he 
pioneer of a new generation of office furniture that   w  ill 
continue to stand out in the future for its ecological and 
economic features.
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características económicas e ecológicas.



Timeless appeal
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Apelo intemporal



Tibas é simultaneamente funcional e surpreendente, permite a integração numa ampla gama  

de ambientes de trabalho. O sistema não só cumpre todas as normas aplicáveis para 
escritório ,  como também combina com todos os outros elementos adicionais, tais como 
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screens, blocos ou cadeiras giratórias.  



Tibas is both functional and striking and can be integrated   i nto a wide range 
of work environments. The desk system not only complies   w  ith all applicable 
office standards, but it can be combined at will with a   ny number of additional 
elements, such as screen panels, pedestals or swivel c   hairs.

Aesthetic functionality
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Funcionalidade estética
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Tibas é mais do que apenas um posto de trabalho, oferece também a 
possibilidade da criação de mesas de reunião. Possui impressionantes  
detalhes de design, por exemplo, num posto partilhado com uma única  
estrutura podem-se ligar tampos frente a frente, o que permite reduzir 

Tibas is more than just a workstation, it offers new c  r eative scope for 
meeting tables too. It features several impressive d   esign details, for 
instance, a single frame side can accommodate two de   sk tops, which 
saves costs and enhances the overall visual effect.

Creative freedom
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Liberdade criativa

custos e aumentar o efeito visual e estético. 



Seamless integration
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Integração homogénea



Quando se trata de configurações integradas para escritório,
Tibas torna-se perfeita e pode ser facilmente combinada na 
perfeição com muitos outros produtos da Haworth, tais como 
o sistema de armários Vados, o candeeiro LIM ou as cadeiras  
giratórias da série Task. Mais uma vez, a lógica do design da
Haworth tem como resultado um conceito atraente global.

When it comes to integrated office layouts, Tibas i s    a real team 
player and can be seamlessly combined with many othe   r 
Haworth products, such as the Vados cabinet system   ,  the LIM 
light or the Very Task swivel chair series. Once again,   H aworth's 
design logic results in an attractive overall concept.
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1  Escala de regulação da altura da pata  / Height scale on the l e   g 
2  Screen fixo à estrutura da secretária/ Screen mount f i x   e d to desk frame
3  Ala fixa à viga / Extension desk attached to beam
4  Calha passa cabos vertical / Vertical cable duct
5  Tampo deslizante / Sliding top as standard
6  Calha passa cabos rebatível em ambos os sentidos / Cable tray hinged on both sides
7  Calha passa cabos em rede / Wire cable tray
8   Calha passa cabos metálico / Metal cable tray
9  Suporte de computador largura ajustável : 17-22.5 cm /  Adjustable  width CPU holder:   1 7±22.5 cm

10  Painel frontal / Modesty panel
11  Parafuso de ajuste em altura: 62-86 cm / Sc rew adjuster for height : 62± 86 cm
12  Nivelador regulador de altura / Level set by height adjustor
13  Painel Universal Screens / Universal Screens
14  Passa cabos / Various cable outlets

Features  
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and fittings
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Características e acessórios



Sustainability

Sustentabilidade



Produção

Logística

Uso

Reciclagem
- Tibas é práticamente toda reciclável

Development
- Careful selection of materials
- High proportion of recycled material
- Avoidance of hazardous substances
- E1-certified quality chipboard
- PEFC-certified wood
Production
- ISO9001 and ISO14001-certified manufacturing facilities
- Economical, low-emission production process
- Use of new machines reduces throughput times
- Optimized work processes and production chains
- Heating plant fired by waste wood shavings
- Offcut optimization reduces waste 
Logistics
- Reusable packing materials
- Returnable transport packing
- Load volume optimization
- Resource-saving shipment logistics
- Shortest-possible transport routes
Use
- Tibas is a quality product with a long service life
- End-of-life disposal support
Recycling
- Tibas is nearly fully recyclable

Desenvolvimento
- Cuidadosa selecção de materiais
- Uma grande percentagem de material reciclado
- Não contém substâncias perigosas
- Tampos com qualidade certificada E1
- Madeira PEFCcertificada 
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Todos os produtos da Haworth estão projectados para o uso a 
longo prazo e satisfazem os mais altos requisitos de segurança e 
qualidade. A sustentabilidade é parte integral da nossa cultura 
corporativa. Aceitamos a nossa responsabilidade durante o ciclo 
de vida completo dos nossos produtos. Começando pela fase de 
desenvolvimento do produto, e a incorporação da optimização 
de recursos materiais e de processos de fabricação, assim como 
procedimentos logísticos e de embalagem que minimizem o 
consumo energético. Esta abordagem estende-se até ao final de 
vida útil do produto, no que se refere à reutilização e reciclagem 
do mesmo.

All Haworth products are designed for long-term use and fulfil 
the highest standards of safety and quality. Sustainability is an 
integral part of our company culture. This is why we accept our 
responsibility for the entire duration of our products' service 
life. Beginning with the product development phase, and 
incorporating optimization of material resources and manufac-
turing processes, as well as environmentally and energy-
friendly packaging and logistics procedures. It also extends 
beyond this to sustainable and resource-conserving 
reconditioning or recycling of the disposed product. During 
the implementation we closely work together with our 
stakeholders.

- Fábricas Europeias certificadas ISO 9001, 14001 y 1800
- Processos económicos e com baixos niveles de emissões
- Processos de fabricação com equipamento de última tecnologia, 
reduzindo os tempos de produção
- Processos de trabalho e linhas de produção optimizados
- Sistema de aquecimento da fábrica alimentado com excedentes 
das madeiras utilizadas 
- Optimização do corte dos tampos minimizando os resíduos

- Materiais de embalagem recicláveis
- Materiais de transporte com retorno
- Optimização do volume da carga
- Logística - redução dos custos de envio
- Uso das rotas de transporte o mais curto possível

- Tibas é um produto de alta qualidade com uma larga vida útil
- Haworth proporciona suporte ao fim de vida útil do produto



Tibas Conference

The great versatility and flexibility of the 
Tibas range, not to mention the large 
choice of table shapes available, makes it 
eminently suitable for all kinds of formal 
or informal meetings.

Haworth designs and manufactures a broad product offering   with a consistent design approach 

that fulfils technical and strategic requirements  while  p   romoting creativity and performance.

Tibas Meeting

Consistent variety

Tibas is a modular desk and table system that features   a  broad range of components and offers 
many solutions for satisfying a wide range of conferencing   n eeds. 
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Variedade consistente

A Haworth projecta e fabrica uma ampla gama de produtos com um design consistente, 
cumprindo os requisitos técnicos e estratégicos, promove a criatividade e o desempenho.

 

A versatilidade e flexibilidade da gama 
Tibas, além da tipologia gama de tampos 
disponíveis, faz com que esta seja 
totalmente adequada para qualquer tipo 
de reunião formal ou informal.

Tibas é um sistema de mesas e secretárias modulares com uma ampla gama de componentes que 
oferece inúmeras soluções às necessidades das suas reuniões.



LIM, uma família de candeeiros multifuncionais inovadores com tecnologia LED,
graças à variedade de cores disponíveis e ao seu sistema magnético inteligente
de montagem, oferece um alto nível de liberdade de movimento e desempenho.

Very, uma linguagem de design vencedor, o conforto e as suas
características coloridas. Uma vasta gama de modelos e variedade
 de estruturas que se enquadram em qualquer tipo de espaço.

Very has a winning design language, great seating comfort, and many
colourful features. Moreover, the choice of frames and seats means it has
a wide range of application areas.

Com o seu design homogéneo, a Very Task integra-se em qualquer
 espaço e ambiente de trabalho.  Esta cadeira premiada baseia-se na 
vasta experiência da Haworth no desenvolvimento em soluções de
 cadeiras ergonómicas.

With its standardized design approach, Very Task will fit into
any office environment. The award-winning office chair is a
demonstration of Haworth‘s comprehensive experience in 
the design of ergonomic seating solutions.

Very Task

Very

LIM
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LIM is an innovative multifunctional LED lighting family, which, thanks to the 
variety of available colours and intelligent magnetic mounting system, offers a 
high degree of design freedom.



Haworth



Subject to technical alterations, printing errors and 
program alterations. All brands and product names 
used may be registered trademarks and are hereby 
acknowledged.

A Haworth é uma das maiores empresas líder a nível mundial que   opera na concepção e produção de  

deprodutos para escritório e  ambientes de trabalho. Como empresa familiar, a Haworth tem a sua Sede

e instalações fabris, em Holland – Michigan, EUA. Actualmente com mais de 6.000 funcionários está

representada em mais de 120 países. Conta com instalações de desenvolvimento e produção em Países 

Países como: Alemanha, Suíça, França e Portugal. A Haworth é conhecida pela sua globalidade e 

portfólio integral de produtos, serviços e conhecimento das tendências na personalização de espaços 

feitos à medida, orientados para ambientes de escritório motivacionais e sustentáveis.

Haworth is one of the world’s leading companies operating in the design and production of

office and working environments. As a family company, Haworth has grown from its central 

premises in Holland, Michigan, USA, into a global player with currently over 6,000 employees,

and is represented in more than 120 countries. It has its own development and production

facilities in Germany, Switzerland, France, Italy, and Portugal. Haworth is known for its universal

and integral portfolio of products, services and knowledge of all aspects of fashioning

custom-made, motivational and future-oriented office environments.
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Sujeito a alterações técnicas, a erros de impressão e 
outros. Todas as marcas e nomes dos produtos aqui 
mencionados podem ser marcas comerciais 
registadas ou marcas comerciais cujos respectivos 
proprietários estão devidamente reconhecidos.
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