indeks
4ME / 2ME

28

Belite

9

Belive

13

Cello

65

Concerto

67

Dallas

70

Diplomat

42

Espacio

44

Evora

46

Galileo

48

Granite

75

Kaika

50

Magnes II

57

Mody

72

Mojito

23

Navigo

32

Sail
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Studio

63

Tiger UP
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Xenium
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Zafiro
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Z-body Trade

39

Zen

55
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Wymiarowanie
produktów

Wymiarowanie produktów

Wymiarowanie – krzesła obrotowe
1. Odniesienia normatywne

1.1. Dla krzeseł obrotowych:
EN 1335 –1:2000 / AC:2002 Meble biurowe – –
Krzesło biurowe do pracy – Część 1:
Wymiary – Oznaczanie wymiarów

Pomiary powinny być wykonywane zgodnie
z normami EN.

Wszystkie wymiary podawane są w milimetrach.
Podane wymiary mogą się różnić w zależności od wybranej konﬁguracji produktu
(dotyczy komponentów opcjonalnych, np. rodzaj tapicerki, kółka/stopki, podnośnik)

Deﬁnicje:
–
–
–
–

punkt „A” – punkt, w którym oś obrotu krzesła przecina siedzisko obciążone manekinem o masie 64 kg
płaszczyzna środkowa (PŁASZCZYZNA 1) – płaszczyzna pionowa przechodząca przez punkt „A” i dzieląca krzesło na dwie symetryczne części
płaszczyzna poprzeczna (PŁASZCZYZNA 2) – płaszczyzna pionowa prostopadła do płaszczyzny środkowej, przechodząca przez punkt „A”
punkt „S” – najbardziej wysunięty do przodu punkt oparcia leżący w płaszczyźnie środkowej
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2. Krzesła obrotowe
Pomiar krzeseł obrotowych dokonywany jest
przy mechanizmie ustawionym w takiej pozycji,
aby siedzisko znajdowało się jak najbardziej

A – Wysokość siedziska (wg normy „a”)
Wysokość siedziska jest odległością pionową
między podłożem a punktem „A” krzesła.
W przypadku produktów z podnośnikiem pomiar
podawany jest przy minimalnym i maksymalnym
wysunięciu amortyzatora.

B – Głębokość siedziska (wg normy „b”)
Głębokość siedziska jest odległością między
przednią krawędzią siedziska, a rzutem
pionowym punkty podparcia pleców „S” mierzoną
w płaszczyźnie środkowej. W przypadku
produktów z regulacją głębokości siedziska
pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu siedziska.

C – Głębokość powierzchni siedziska
(wg normy „c”)
Głębokość powierzchni siedziska, jest maksymalną odległością między liniami pionowymi
przechodzącymi przez przednią i tylną krawędź
siedziska, mierzoną w płaszczyźnie środkowej.

D – Szerokość siedziska (wg normy „d”)
Szerokość siedziska, jest odległością między

w poziomie a oparcie jak najbardziej w pionie.
Krzesła obrotowe mierzone są na kółkach do
powierzchni miękkich.

liniami pionowymi przechodzącymi przez boczne
krawędzie siedziska, mierzoną w płaszczyźnie
poprzecznej.

E – Wysokość całkowita
(nie ujęte w normie)
Wysokość całkowita produktu mierzona prostą
prostopadłą do podłoża, od podłoża
do najwyższego punktu oparcia. W przypadku
produktów z podnośnikiem pomiar podawany
jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu
podnośnika. W przypadku produktów z regulacją
wysokości oparcia, pomiar podawany jest przy
minimalnym położeniu oparcia i podnośnika
oraz przy maksymalnym położeniu oparcia
i podnośnika.
W przypadku krzeseł, w których zagłówek
stanowi konstrukcyjnie integralną część oparcia,
wysokość całkowitą należy podawać uwzględniając zagłówek.

F – Szerokość oparcia (wg normy „i”)
Szerokość oparcia jest maksymalną odległością
między bocznymi krawędziami oparcia.

G – Wysokość tarczy oparcia (wg normy „g”)
Długość oparcia jest odległością pionową między
górną i dolną krawędzią oparcia, mierzoną
w płaszczyźnie środkowej.

H – Wysokość oparcia (wg normy „h”)
Wysokość oparcia jest odległością pionową
między górną krawędzią oparcia a punktem „A”,
mierzoną w płaszczyźnie środkowej.
W przypadku produktu z regulacją wysokości
oparcia pomiar podawany jest przy minimalnym
i maksymalnym położeniu oparcia.

I – Wysokość zagłówka (nie ujęte w normie)
Wysokość zagłówka jest odległością pionową
między górną krawędzią zagłówka a górną
krawędzią oparcia, mierzoną w płaszczyźnie
środkowej. Zagłówek ustawiony maksymalnie
w pionie względem górnej i dolnej krawędzi
zagłówka. W przypadku produktu z regulacją
wysokości zagłówka pomiar podawany jest przy
minimalnym i maksymalnym położeniu zagłówka.
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Wymiarowanie – krzesła obrotowe
M – Szerokość zagłówka
(nie ujęte w normie)

K – Szerokość podstawy
(nie ujęte w normie)

Szerokość zagłówka jest maksymalną odległością
między bocznymi krawędziami tarczy zagłówka.

Dla podstaw innych niż pięcioramienne podawany
jest wymiar w skrajnych punktach podstawy. Jak
na rysunku przedstawionym poniżej.

N – Wysokość zagłówka
(nie ujęte w normie)
Wysokość zagłówka jest odległością pionową
między górną i dolną krawędzią tarczy zagłówka.

J – Średnica podstawy (nie ujęte w normie)
Średnica podstawy mierzona od skrajnych
zewnętrznych punktów podstawy
pięcioramiennej.

L – Głębokość całkowita
(nie ujęte w normie)
Pomiar w skrajnych punktach krzesła w widoku
bocznym. W przypadku gdy skrajnymi punktami
krzesła jest podstawa krzesła, należy podać
wymiar przy ustawieniu podstawy i kółek jak na
rysunku przedstawionym poniżej.
W przypadku produktów z regulacją głębokości
siedziska, pomiar przy minimalnym i maksymalnym wysuwie siedziska.

W przypadku krzeseł z podłokietnikami wymagane jest podanie dodatkowych wymiarów:

Z – Wysokość podłokietnika (wg normy „p”)
Wysokość podłokietnika jest wysokością
pionową między górną krawędzią podłokietnika
a punktem „A”. W przypadku podłokietników
o nie poziomym kształcie, o zaokrąglonych
końcach lub z niesztywnego materiału, wysokość
podłokietnika jest odległością między płaszczyzną poziomą leżącą 20 mm poniżej najwyższego punktu podłokietnika o punktem „A”.
W przypadku produktu z regulacją wysokości
podłokietników pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym położeniu podłokietnika.

Y – Długość podłokietnika (wg normy „n”)
Długość podłokietnika jest odległością między
liniami pionowymi przechodzącymi przez

jej przednią i tylną krawędź. W przypadku podłokietników o nie poziomym kształcie,
o zaokrąglonych końcach lub z niesztywnego
materiału, odległość należy mierzyć 20 mm
poniżej powierzchni użytkowej podłokietnika.
W przypadku produktu z regulacją położenia
nakładki podłokietników pomiar podawany jest
przy minimalnym i maksymalnym wysuwie
nakładki.

W – Szerokość prześwitu między
podłokietnikami (wg normy „r”)

X – Szerokość podłokietnika (wg normy „o”)

V – Szerokość zewnętrzna podłokietników
(nie ujęte w normie)

Szerokość podłokietnika jest odległością
między liniami pionowymi przechodzącymi
przez wewnętrzną i zewnętrzną krawędź
nakładki / poręczy w widoku z przodu. Jeżeli
kształt podłokietnika uniemożliwia zmierzenie
szerokości, pomiar należy wykonać 20 mm
poniżej górnej krawędzi.

Szerokość prześwitu, jest odległością między
liniami pionowymi przechodzącymi przez
wewnętrzne krawędzie podłokietników, mierzoną
w płaszczyźnie poprzecznej. W przypadku
możliwości regulacji prześwitu pomiar należy
wykonać przy obydwu skrajnych położeniach
elementów podłokietnika podlegających regulacji.

Odległość mierzona pomiędzy liniami
pionowymi przechodzącymi przez zewnętrzne
punkty podłokietników w widoku z przodu.
W przypadku możliwości regulacji, pomiar należy
wykonać przy obydwu skrajnych położeniach
elementów podłokietnika podlegających regulacji.
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Wymiarowanie – krzesła stacjonarne
Deﬁnicje:
– płaszczyzna środkowa (PŁASZCZYZNA 1)– płaszczyzna pionowa dzieląca krzesło na dwie symetryczne części,
– płaszczyzna poprzeczna (PŁASZCZYZNA 2)–płaszczyzna pionowa prostopadła do płaszczyzny środkowej,
– punkt „S” – najbardziej wysunięty do przodu punkt oparcia leżący w płaszczyźnie środkowej.
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2. Krzesła stacjonarne
Sposób pomiaru nie ma odniesienia do sposobu
pomiaru normatywnego wg PN-EN 16139.

Pomiar krzeseł stacjonarnych na stopkach do
miękkich powierzchni.

V
B/C

F

D
G

E

H

A
A1

L

K

A – Wysokość siedziska

C – Głębokość powierzchni siedziska

G – Długość oparcia

Wysokość siedziska jest odległością pionową
między podłożem a najwyższym punktem
siedziska mierzonym na przedniej krawędzi
w płaszczyźnie środkowej produktu.
A1 – Wysokość siedziska wg normy
PN-EN 16139.
Wysokość siedziska jest odległością
pionową między podłożem a punktem siedziska
mierzonym w płaszczyźnie środkowej
wyznaczanym szablonem zgodnie z normą EN.

Głębokość powierzchni siedziska, jest maksymalną odległością między liniami pionowymi
przechodzącymi przez przednią i tylną krawędź
siedziska mierzona w płaszczyźnie środkowej.
W przypadku produktów z regulacją głębokości
siedziska pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu siedziska.
W przypadku niektórych krzeseł kubełkowych,
gdzie nie ma wyraźnej granicy siedziska i oparcia,
głębokość mierzona jest od połowy łuku między
siedziskiem i oparciem. W przypadku gry wymiar
C jest identyczny jak wymiar B podawany jest
tylko jeden.

Długość oparcia jest odległością pionową
między górną i dolną krawędzią oparcia mierzona
w płaszczyźnie środkowej

B – Głębokość siedziska
Głębokość siedziska jest odległością między
przednią krawędzią siedziska, a punktem S.
W przypadku produktów z regulacją głębokości
siedziska pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu siedziska.
W przypadku niektórych krzeseł kubełkowych,
gdzie nie ma wyraźnej granicy siedziska i oparcia,
głębokość mierzona jest od połowy łuku między
siedziskiem i oparciem.

B/C

D – Szerokość siedziska
Szerokość siedziska, jest odległością między
liniami pionowymi przechodzącymi przez boczne
krawędzie siedziska mierzona w płaszczyźnie
poprzecznej.

E – Wysokość całkowita
Wysokość całkowita produktu mierzona prostą
prostopadłą do podłoża, od podłoża do najwyższego punktu produktu.

F – Szerokość oparcia
Szerokość oparcia jest maksymalną odległością
między bocznymi krawędziami oparcia.

H – Wysokość podłokietników
Wysokość podłokietników jest mierzona
prostą prostopadłą do podłoża, od podłoża do
najwyższego punktu podłokietnika

K – Szerokość podstawy
Pomiar w skrajnych punktach podstawy.

V – Szerokość całkowita
Odległość mierzona między punktami krzesła
najbardziej oddalonymi od siebie w płaszczyźnie
poprzecznej.

L – Głębokość całkowita wyrobu
Pomiar w skrajnych punktach produktu.
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Belite

Opis techniczny
1. Wymiary / Waga

Belite

BELITE 1013
A
B
C
D
E

–
–
–
–
–

BELITE 2013

Wysokość siedziska
Głębokość siedziska
Głębokość powierzchni siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość całkowita

F
G
H
J
K

–
–
–
–
–

BELITE 3013

Szerokość oparcia
Wysokość tarczy oparcia
Wysokość oparcia
Średnica podstawy
Szerokość podstawy

V
L
I
M
N

–
–
–
–
–

Szerokość całkowita
Głębokość całkowita
Wysokość zagłówka
Szerokość zagłówka
Wysokość tarczy zagłówka

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

A

B

Waga

C

D

E

F

G

H

I

J

L

(kg)

BELITE 1013
TS19 / BELITE 1213
TS19 / BELITE 1313
TS19

420 – 540 430 (430 – 495)

460

485

940 –1060

430

455

505

—

Ø 662

540

19,7

BELITE 1013
S35 / BELITE 1213
S35 / BELITE 1313 S35

420 – 540 430 (430 – 495)

460

485

940 –1060

430

455

505

—

Ø 683

540

20,7

BELITE 2013
TS19 / BELITE 2213
TS19 / BELITE 2313
TS19

420 – 540 430 (430 – 495)

460

485

1060 –1180

430

575

625

—

Ø 662

560

20,1

BELITE 2013
S35 / BELITE 2213
S35 / BELITE 2313 S35

420 – 540 430 (430 – 495)

460

485

1060 –1180

430

575

625

—

Ø 683

560

21,1

BELITE 3013
TS19 / BELITE 3213
TS19 / BELITE 3313
TS19

420 – 540 430 (430 – 495)

460

485

1060 –1180

430

575

625

220

Ø 662

560

20,9

BELITE 3013
S35 / BELITE 3213
S35 / BELITE 3313 S35

420 – 540 430 (430 – 495)

460

485

1060 –1180

430

575

625

220

Ø 683

560

21,9

* Uwaga: Podane masy dotyczą krzeseł z siedziskami w wersji z gąbką ciętą, dla wersji PW należy przyjąć + 0,4 kg.

Belite

Opis techniczny

PRZYKŁAD FOTELA BELITE
Z PODŁOKIETNIKAMI
Z
Y
X
W
V

–
–
–
–
–

Wysokość podłokietnika
Długość podłokietnika
Szerokość podłokietnika
Szerokość prześwitu między podłokietnikami
Szerokość zewnętrzna podłokietników

WYMIARY PODŁOKIETNIKA
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

Waga
(kg)

Z

Y

X

W

V

R19T (2)

200 – 275

240

67

470

604

1,8

R17J (3)

210 – 290

255

90

460

640

2,5

BELITE 4102

BELITE 5102

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska z zgodnie z normą
EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska
D – Szerokość siedziska
E – Wysokość całkowita

F
G
H
K
L
V

–
–
–
–
–
–

BELITE 6102

BELITE 7102

Szerokość oparcia
Długość oparcia
Wysokość podłokietników
Szerokość podstawy
Głębokość całkowita
Szerokość całkowita

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

Waga
(kg)

A

A1

B

C

D

E

F

G

H

V

L

BELITE 4102

470

425

440

460

498

870

468

355

215

470

575

11,9

BELITE 5102

470

425

440

460

498

935

468

420

215

470

590

12,9

BELITE 6102

470

425

440

460

498

870

468

355

220

475

575

10,8

BELITE 7102

470

425

440

460

498

935

468

420

220

475

590

11,8

* Uwaga: Podane masy dotyczą krzeseł z siedziskami w wersji z gąbką ciętą, dla wersji PW należy przyjąć + 0,4 kg.

Belite
2. Materiały / Wersje

Belite

2.1. Podstawa/Rama
Podstawy:
– Ø 678 mm – podstawa pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym (TS19),
– Ø 683 mm – podstawa aluminiowa pięcioramienna malowana proszkowo na kolor
alu RAL 9006 (X),
– Ø 683 mm – podstawa z aluminium polerowanego (Z).
2.1.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – rama wykonana z rury stalowej
Ø 22 × 2,5 mm, malowana proszkowo na kolor alu
RAL 9006 (X) lub chromowana (Z). Sztaplowanie
max. do 3 szt.
4 nogi – rama wykonana z rury stalowej
Ø 22 × 2,5 / Ø 22 × 2 mm malowana proszkowo
na kolor RAL 9006 (X) lub chromowana (Z).
Sztaplowanie max. do 3 szt.

2.2 Kółka / Stopki
2.2.1 Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 65 mm samohamowne (podwójnie
łączone) do powierzchni miękkich w standardzie
lub do powierzchni twardych (K1F) jako opcja.
2.2.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – stopki z tworzywa sztucznego
do powierzchni miękkich w standardzie lub
do powierzchni twardych (G2F) jako opcja.
4 nogi – stopki przegubowe do powierzchni
miękkich w standardzie lub do powierzchni
twardych (G3F) jako opcja.
2.3. Mechanizm
Mechanizm synchroniczny REVO – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem
– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
– kąt odchylanie oparcia 21 ° synchroniczny
z kątem pochylenia siedziska 10 °,

– regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako
opcja (M13T),regulacja głębokości siedziska
50 mm oraz ujemny kąt pochylenia siedziska
w zakresie 0 – 5 ° – jako opcja (M13TS),
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą
pokrętła,
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek
2.4.1 Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko – szkielet wykonany z 8-warstwowej
sklejki bukowej o grubości 11,5 mm, pokryty
pianką wylewaną o grubości 35 mm. Tapicerowane w całości.
Osłona siedziska z błyszczącego tworzywa ABS
w kolorze czarnym lub białym.
Oparcie – szkielet wykonany z 8-warstwowej
sklejki bukowej o grubości 11,5 mm, pokrytej
z przodu formatką pianki wylewanej, tapicerowane w całości. Osłona oparcia z błyszczącego
tworzywa ABS w kolorze czarnym lub białym.
Podparcie lędźwi – regulowane w dwóch płaszczyznach. Zakres regulacji: wysokość ok. 50 mm,
oraz wypukłość ok. 20 mm.
Zagłówek – szkielet wykonany z 6-warstwowej
sklejki bukowej o grubości 8,5 mm, pokrytej
formatką pianki wylewanej.
Osłona zagłówka z błyszczącego tworzywa ABS
w kolorze czarnym lub białym.
2.4.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Siedzisko – szkielet wykonany z 8-warstwowej
sklejki bukowej o grubości 11,5 mm, pokryty
pianką wylewaną o grubości 35 mm. Tapicerowane w całości. Osłona siedziska z błyszczącego
tworzywa ABS w kolorze czarnym lub białym.
Siedzisko posiada miękką, tapicerowaną poduszkę
do sztaplowania.

Oparcie – szkielet wykonany z 8-warstwowej
sklejki bukowej o grubości 11,5 mm, pokryty
z przodu pianką wylewaną o grubości ok. 10 mm.
W całości tapicerowane. Osłona oparcia z błyszczącego tworzywa ABS w kolorze czarnym lub
białym.

3. Podłokietniki
3.1 Krzesła biurowe obrotowe
Podłokietniki regulowane na wysokość –
wykonane w całości z czarnego poliamidu
wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF)
z nakładką z czarnego polipropylenu (PP).
Regulacja wysokości 80 mm.
Podłokietniki 3-D – szkielet wykonany z czarnego
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF), ramię podłokietnika stalowe, malowane
proszkowo na kolor czarny lub chromowane,
nakładki poliuretanowe (PU). Zakres regulacji:
wysokość 80 mm, ruch obrotowy nakładki ± 30 °
ruch nakładki przód / tył 60 mm.
3.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Podłokietniki zintegrowane z ramą krzesła.
Szkielet wykonany z rury stalowej Ø 22 × 2,5 mm,
nakładki wykonane z wtryskiwanego tworzywa
ABS.

4. Pakowanie
Krzesło biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie
(częściowo zmontowane w kartonie L-shape).
Krzesło konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)
Atest zgodny z normą: EN 1335; EN1022.
Protokół Oceny Ergonomicznej zgodny z normą
EN 1335 –1.

Belive

Opis techniczny
1. Wymiary / Waga

Belive

BELIVE 106

A
B
C
D
E

–
–
–
–
–

BELIVE 206

Wysokość siedziska
Głębokość siedziska
Głębokość powierzchni siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość całkowita

F
G
H
J
K

–
–
–
–
–

Szerokość oparcia
Wysokość tarczy oparcia
Wysokość oparcia
Średnica podstawy
Szerokość podstawy

BELIVE 206/ BELIVE
216 L3

–
–
–
–
–

Szerokość całkowita
Głębokość całkowita
Wysokość zagłówka
Szerokość zagłówka
Wysokość tarczy zagłówka

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

BELIVE 106

V
L
I
M
N

Waga
(kg)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

400 – 530

450

465

490

965-1100

470

650

575

—

Ø 681,5

—

620

—

16,8

400 – 530

450

465

490

965 – 1100

470

650

575

180

Ø 681,5

—

620

410

17,8

PRZYKŁAD FOTELA BELIVE
Z PODŁOKIETNIKAMI 3-D
Z
Y
X
W
V

–
–
–
–
–

Wysokość podłokietnika
Długość podłokietnika
Szerokość podłokietnika
Szerokość prześwitu między podłokietnikami
Szerokość zewnętrzna podłokietników

WYMIARY PODŁOKIETNIKA
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

GTP (1)

Waga

Z

Y

X

W

V

230

250

55

475

585

(kg)
—

BELIVE 312

Belive

Opis techniczny

BELIVE 412

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska
zgodnie z normą EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

D
E
F
G
H

–
–
–
–
–

Szerokość siedziska
Wysokość całkowita
Szerokość oparcia
Wysokość tarczy oparcia
Wysokość oparcia

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

BELIVE 312
BELIVE 412

K – Szerokośc podstawy
V – Szerokość całkowita
L – Głębokość całkowita

Waga
(kg)

A

A1

B

C

D

E

F

G

H

K

V

L

470

435

410

—

470

870

410

430

660

588

611

522

—

475

430

410

—

470

890

410

430

660

560

571

575

—

Opis techniczny
2. Materiały / Wersje
2.1. Podstawa / Rama

Belive

2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podstawy:
– Ø 682 mm pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor alu RAL 9006 (X)
z ochronnymi nakładkami z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym,
– Ø 682 mm pięcioramienna z aluminium
polerowanego (Z) z ochronnymi nakładkami
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
2.1.2. Krzesła biurowe obrotowe
Płoza – rama wykonana z rury stalowej
Ø 22 × 2,5 mm/Ø 22 × 2 mm, malowana proszkowo
na kolor RAL 9006 (X) lub chromowana (Z). Sztaplowanie max. 4 szt.
4 nogi – rama wykonana z rury stalowej
Ø 22 × 2,5/Ø 22 × 2 mm, malowana proszkowo
na kolor RAL 9006 (X) lub chromowana (Z). Sztaplowanie max. 4 szt.
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1 Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 65 mm samohamowne czarne z tworzywa
sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie
lub do powierzchni twardych (K1F) jako opcja.
2.2.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – stopki z tworzywa sztucznego
do powierzchni miękkich w standardzie lub
do powierzchni twardych (G4F) jako opcja.
4-nogi – stopki z tworzywa sztucznego
do powierzchni miękkich w standardzie lub
do powierzchni twardych (G2F) jako opcja.
Stopki przegubowe z tworzywa sztucznego
do powierzchni miękkich (G3) i powierzchni
twardych (G3F) jako opcja. Przy zastosowaniu tych
stopek wysokość krzesła wzrasta o ok. 20 cm.

2.3. Mechanizm
Mechanizm synchroniczny REVO – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
– kąt odchylenia oparcia 21° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 10°,

– regulacja głębokości siedziska 65 mm – jako
opcja (M1T),
– ujemny kąt pochylenia siedziska w zakresie
0–5° – jako opcja (M1TS),
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła,
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek
2.4.1 Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko – szkielet wykonany z 8-warstwowej
sklejki o grubości 11 mm, pokrytej pianką
wylewaną o grubości 40 mm i gęstości 77 kg/m³.
Oparcie – tapicerowane obustronnie, szkielet
wykonany z kompozytu drewnianego o grubości
12 mm, pokrytej pianką ciętą: część frontowa –
grubość 20 mm i gęstość 40 kg/m³, część tylna
– grubość 9 mm i gęstość 40 kg/m³.
Mechanizm podparcia lędźwi – oparcie może być
wyposażone w pneumatyczny mechanizm
podparcia lędźwi (regulacja wypukłości poduszki
lędźwiowej).
Zagłówek – stały, tapicerowany obustronnie,
szkielet wykonany ze sklejki o grubości 10 mm,
pokrytej pianką ciętą, część frontowa – grubość
20 mm i gęstości 40 kg/m³, część tylna – grubość
9 mm i gęstość 40 kg/m³.
2.4.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Szkielet – w formie kubełka wykonany z 9-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9 mm, pokrytej
pianką ciętą o grubości 9 mm i gęstości 21 kg/m³.
Siedzisko – szkielet poduszki siedziska wykonany
z 3-warstwowej sklejki bukowej o grubości
3,6 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 30 mm
i gęstości 40 kg/m³. Siedzisko posiada miękką
tapicerowaną poduszkę sztaplującą.
Oparcie – szkielet poduszki oparcia wykonany
z 3-warstwowej sklejki o grubości 3,6 mm, pokryty
pianką ciętą o grubości 25 mm i gęstości 35 kg/m³.
UWAGA: W krzesłach biurowych obrotowych
i konferencyjnych ramowych istnieje możliwość
zastosowania innego koloru tapicerki na profilach
bocznych (ten sam rodzaj tapicerki) na siedzisku,
oparciu i zagłówku.

3. Podłokietniki
3.1 Krzesła biurowe obrotowe
Podłokietniki stałe – szkielet wykonany z pręta
płaskiego 4 × 35 mm malowany proszkowo
na kolor RAL 9006 lub chromowany, nakładki
tapicerowane skórą.
Podłokietniki regulowane na wysokość – szkielet
wykonany z czarnego poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym (PA + GF) i stali malowanej
proszkowo na kolor czarny lub chromowanej
z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU).
Regulacja wysokość 80 mm.
Podłokietniki 3-D – szkielet wykonany z czarnego
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF) i stali malowanej proszkowo na kolor
czarny lub chromowanej z czarnymi nakładkami
poliuretanowymi (PU). Zakres regulacji: wysokość
80 mm, ruch obrotowy nakładki ± 25°; ruch
nakładki przód/tył 50 mm.
Podłokietniki 4-D – szkielet wykonany z czarnego
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF) i aluminium polerowanego z czarnymi
nakładkami poliuretanowymi (PU). Zakres
regulacji: wysokość 80 mm, ruch nakładki na boki
± 25°, ruch nakładki przód/tył 40 mm, regulacja
rozstawu 50 mm.
UWAGA: Nakładka podłokietnika standardowo
tapicerowane skórą w kolorze czarnym. Reguła
ta nie dotyczy wykończeń: Kaiman, Valencia,
Silvertex oraz skór – w tych przypadkach nakładki
podłokietników wykończone są tym samym
rodzajem i kolorem tapicerki co reszta krzesła.
3.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Podłokietniki zintegrowane z ramą krzesła,
wykonane ze stalowej rury Ø 22 × 2,5 mm z drewnianymi nakładkami.

4. Pakowanie
Krzesła biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie
(częściowo zmontowane pakowane w kartonie
L-shape)
Krzesła konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).

Xenium

Opis techniczny
1. Wymiary / Waga
1.1. Krzesła biurowe obrotowe

Xenium
A
B
C
D
E

–
–
–
–
–

Wysokość siedziska
Głębokość siedziska
Głębokość powierzchni siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość całkowita

F
G
H
J
K

–
–
–
–
–

Szerokość oparcia
Wysokość tarczy oparcia
Wysokość oparcia
Średnica podstawy
Szerokość podstawy

Standard
pomiaru
na stronie
2

V
L
I
M
N

–
–
–
–
–

Szerokość całkowita
Głębokość całkowita
Wysokość zagłówka
Szerokość zagłówka
Wysokość tarczy zagłówka

WYMIARY
(mm)

Waga
(kg)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

XENIUM Swivel chair
UPH/PLASTIC ESP-ST

420530

390490

495

465

10401230

445

545

590670

160215

760

730

17

XENIUM Swivel chair
UPH/PLASTIC ESPF-ST

420530

390490

495

465

10501230

445

545

590670

160215

760

730

17

XENIUM Swivel chair
MESH ESP-ST

420530

370470

495

465

10401230

445

550

570650

160215

760

730

15

XENIUM Swivel chair
MESH ESPF-ST

420530

370470

495

465

10401230

445

550

570650

160215

760

730

15

XENIUM Swivel chair
DUO-BACK ESP-ST

420530

390490

495

465

9701160

480

460

540620

220280

760

730

16

XENIUM Swivel chair
DUO-BACK ESPF-ST

420530

390490

495

465

9701160

480

460

540620

220280

760

730

16

Z
Y
X
W
V

–
–
–
–
–

Wysokość podłokietnika
Długość podłokietnika
Szerokość podłokietnika
Szerokość prześwitu między podłokietnikami
Szerokość zewnętrzna podłokietników

Standard
pomiaru
na stronie
2

WYMIARY PODŁOKIETNIKA
(mm)

Waga
(kg)

Z

Y

X

W

V

R36/B/B

140-310

230

85

460

630

2,5

R37-BL/B/B

185-285

235

110

365-520

590-720

3

R38-BL/B/B

194-300

220

110

355-510

580-730

3,1

R38-POL/B/B

194-301

220

110

355-511

580-731

3,1

2. Materiały / Wersje

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek

2.. Podstawa/Rama

2.4.1. Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko
Szkielet wykonany z tworzywa sztucznego
(PP), pokryty pianką wylewaną o gęstości
55 – 60 kg / m³ i grubości 59 mm; profile boczne
tapicerowane tkaniną Runner 3D (opcja
dodatkowa SE-SDRN – 1 / 2 ).
Oparcie
Wspornik oparcia – część górna wykonana
z czarnego lub białego poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym (PA + GF), część dolna
wykonana z aluminium polerowanego lub
aluminium malowanego proszkowo na kolor
czarny. W standardzie, każde oparcie posiada
regulację wysokości 90 mm.
Oparcie tapicerowane (UPH / PLASTIC) – szkielet
wykonany z polipropylenu (PP), pokryty pianką
wylewaną o gęstości 65 –75 kg / m³ i grubości
26 mm. Osłona oparcia wykonana z czarnego lub
białego polipropylenu (PP).
Opcjonalnie: 1
– profile boczne tapicerowane tkaniną Runner
3D (BA-SDRN – 1 2 ),
– 1 1 /2
Oparcie Duo-Back (DUO-BACK) – szkielet
wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości
12 mm, pokryty pianką wylewaną o gęstości
65 –75 kg / m³ i grubości 40 mm. Profile boczne
tapicerowane tkaniną Runner 3D (opcja
dodatkowa BA-SDRN- 1 / 2 ).
Oparcie siatkowe (Mesh) – rama oparcia
wykonana z czarnego lub białego poliamidu
(PA + GF), wzmocnionego włóknem szklanym.
Siatka składa się z poliestru (75 %) i poliamidu
(25 %), dostępna w 3 kolorach: czarny, biały
i szary.
Manualne podparcie lędźwi (dotyczy oparcia
siatkowego MESH) – regulacja głębokości
podparcia lędźwi 20 mm (LUD2).
Manulane podparcie lędźwi (dotyczy oparcia
tapicerowanego UPH) – regulacja głębokości
za pomocą pokrętła 25 mm (LSD2).
Pneumatyczne podparcie lędźwi (dotyczy oparcia
tapicerowanego z osłoną z tworzywa sztucznego
UPH / PLASTIC) – regulacja głębokości 30 mm
(LND2).

2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podstawy:
– Ø 760 mm pięcioramienna poliamidowa
w kolorze czarnym (TS29)
– Ø 760 mm pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor czarny
(ST55-BL),
– Ø 760 mm pięcioramienna aluminiowa
polerowana (ST55-POL).
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 65 mm samohamowne czarne
z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich
(ESH) w standardzie lub do powierzchni
twardych (ESHH) jako opcja.
2.3 Mechanizm
ESP-ST mechanizm synchroniczny – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem
– oparcie odchylające się synchronicznie
z siedziskiem w stosunku 2:1,
– kąt odchylenia oparcia 22 ° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 11 °,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki,
– regulacja głębokości siedziska 100 mm,
– ujemny kąt pochylenia siedziska w zakresie
0 – 4 ° (opcja dodatkowa ESPF-ST),
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.

Zagłówek
Szkielet wykonany z polipropylenu (PP) pokryty
pianką wylewaną o grubości 50 mm i gęstości
65 –75 kg / m³, jednostronnie tapicerowany,
łącznik oparcia wykonany z poliamidu (PA).
Osłona zagłówka wykonana z czarnego lub
białego polipropylenu (PP), regulacja wysokości
60 mm i głębokości poprzez elastyczny wspornik
zagłówka.

3. Podłokietniki
3.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podłokietniki 2-D (R36) – wykonane z poliamidu
(PA) w kolorze czarnym lub białym.
Zakres regulacji: wysokość 90 mm, ruch
obrotowy nakładki ± 44 °.
Podłokietniki 4-D (R37) – wykonane z czarnego
poliamidu (PA) z czarną poliuretanową nakładką
(PU) lub czarnego poliamidu i aluminium
polerowanego z czarną poliuretanową nakładką
(PU).
Zakres regulacji: wysokość – 100 mm, regulacja
szerokości – 90 mm (łącznie), ruch nakładki
przód / tył – 40 mm, obrót nakładki ± 360 °.
Podłokietniki 4-D (R38) – wykonane z czarnego
lub białego poliamidu (PA), ramię podłokietnika
wykonane z aluminium polerowanego lub
aluminium malowanego proszkowo na kolor
czarny z czarną lub szarą poliuretanową nakładką
(PU). Zakres regulacji: wysokość – 110 mm,
rozstaw – 80 mm, ruch nakładki przód / tył –
40 mm, obrót nakładki ± 360 °.

4. Pakowanie
Krzesła biurowe obrotowe bez zagłówka – 1 szt.
w kartonie (częściowo zmontowane, pakowane
w kartonie L-shape).
Krzesła biurowe obrotowe z zagłówkiem – 1 szt.
w kartonie (w całości zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktu)
Certyfikat bezpieczeństwa GS.

Xenium

Opis techniczny

Sail

Opis techniczny

410–520

Ø700

Ø700

Ø700

SAIL-5-A
waga: 11,00 kg

SAIL-7-A
waga: 13,00 kg

410–520

200–300

410–520

900
420

420

600

SAIL-SY-8
waga: 19,00 kg

1210

SAIL-GT-8
waga: 20,00 kg

900

SAIL-SY-6
waga: 17,00 kg

Sail

SAIL-PLUS-SY-8
waga: 20,50 kg

410–520

410–520
Ø700

SAIL-GT-6
waga: 18,00 kg

410–520

SAIL-PLUS-GT-8
waga: 21,50 kg

1030
410–520
Ø700

900

Ø700

1210

SAIL-PLUS-SY-6
waga: 18,50 kg

1030

SAIL-PLUS – GT-6
waga: 19,50 kg

SAIL-3-A
waga: 10,00 kg

410–520
Ø700

Ø700

1210

Ø700

600

1210

1210
410–520

410–520

1030

1030

1. Wymiary / Waga

Ø700

PRZYKŁAD KRZESŁA SAIL
Z PODŁOKIETNIKAMI 4-D

Opis techniczny
2. Materiały/Wersje
2.1. Podstawa/Rama

Sail

2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podstawa:
– Ø 700 mm pięcioramienna poliamidowa
w kolorze czarnym (TS),
– Ø 700 mm pięcioramienna, alumianiowa
malowana proszkowo na kolor czarny (ST-BL),
– Ø 700 mm pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor srebrny metalik
(ST-SLR),
– Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL).
2.1.2. Krzesła konferencyjne obrotowe
Podstawa:
– Ø 700 mm pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor czarny (ST-BL),
– Ø 700 mm pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor srebrny metalik
(ST-SLR),
– Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL).
2.1.3. Krzesła konferencyjne ramowe
Rama wykonana ze stalowej rury Ø 25 × 2,5 mm.
Opcje wykończenia:
– malowana proszkowo na kolor czarny (BL),
– malowana proszkowo na kolor srebrny metalik
(SLR),
– chromowana (CR).
Sztaplowanie max. 3 szt.
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 65 samohamowne, czarne z tworzywa
sztucznego do powierzchni miękkich (ESH)
w standardzie lub do powierzchni twardych
(ESHH) jako opcja.
2.2.2. Krzesła konferencyjne obrotowe
Kółka Ø 65 mm samohamowne, czarne z tworzywa
sztucznego do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH) jako
opcja.
Stopki do powierzchni miękkich (GB) lub
do powierzcjni twardych (GBF) – obie jako opcja.
Stopki w kolorze chrom do powierzchni miękkich
(GB-CR) lub do powierzchni twardych (GBF-CR) –
obie jako opcja.
2.2.3. Krzesła konferencyjne ramowe
Stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych (GBF) jako
opcja.
2.3. Mechanizmy
Osłona mechanizmu wykonana z czarnego polipropylenu, który nie zawiera metali ciężkich (PP).
SAIL SY mechanizm synchroniczny (dotyczy
SAIL-SY / SAIL-PLUS-SY) – funkcje:
– odchylenie oparcia zsynchronizowane z pochyleniem siedziska 3,8:1,
– kąt odchylenia oparcia 23° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 6°,

– możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach,
– regulacja siły odchylenia oparcia – 2 obroty
szybka regulacja,
– regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako
opcja (SDA),
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
SAIL GT GLIDE-TEC opatentowany mechanizm
(zastosowany w SAIL-GT i SAIL-PLUS-GT) – funcje:
– kąt odchylenia oparcia 18°,
– możliwość blokady oparcia w 4 pozycjach,
– regulacja siły odchylenia oparcia – 3,5
stopniowa szybka regulacja,
– regulacja głębokości siedziska 60 mm – jako
opcja (SDA),
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.

co siedzisko krzesła lub czarną skórą Nappa – jako
opcja. Płynna regulacja wysokości 100 mm.
2.4.2. Krzesła konferencyjne obrotowe i ramowe
Siedzisko
Poduszka siedziska wykonana z pianki poliuretanowej (PU) nie zawierającej CFC o grubości ok.
50 mm, gęstości 60 kg/m³ ± 3.
Oparcie
Elastyczne oparcie siatkowe – rama wykonana
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF) w kolorze czarnym. Kąt pochylenia
oparcia 7 °.
Nakładka oparcia (BC) – tapicerowana
pianka cięta, o grubości ok. 15 mm, gęstości
46 kg / m³ ± 3.

3. Podłokietniki

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek
2.4.1. Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko
Poduszka siedziska wykonana z pianki poliuretanowej (PP) nie zawierającej CFC o grubości ok.
50 mm, gęstości 60 kg/m³ ± 3.
Oparcie
Siatkowe
Rama oparcia wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF), pokryta siatką
NTS.
Manualne podparcie lędźwi (LDA) – płynna
regulacja wysokości 70 mm, regulacja głębokości
15 mm, brak możliwości łączenia z CatBack.
Oparcie w pełni tapicerowane (dotyczy Sail
Plus) – szkielet wykonany z polipropylenu
(PP), pokryty pianką poliuretanową (PU) nie
zawierającą CFC, o grubości ok. 45 mm, gęstości
60 kg / m³ ± 3.
Manualne podparcie lędźwi (LDA) – zintegrowane z oparciem, płynna regulacja wysokości
za pomocą pokrętła 70 mm, regulacja głębokości
15 mm, brak możliwości łączenia z CatBack.
Opcje dedykowane poszczególnym modelom
krzeseł obrotowych Sail:
Nakładka oparcia (BC) – tapicerowana pianka
cięta, o grubości ok. 15 mm, gęstości 46 kg / m³ ± 3
– dotyczy wersji siatkowej.
CatBack (CB) – inteligentne, samoregulujące się
oparcie, opcja niedostępna w połączeniu z podparciem lędźwi (LDA). System wspiera odcinek
lędźwiowy pleców użytkownika, eliminuje lukę
pomiędzy oparciem a plecami – dedykowane
do wersji SAIL-GT.
Wersja stacjonarna z podnóżkiem (COUNTER)
typu ring base i stopkami. Regulacja wysokości
oparcia w zakresie 600 –730 mm dla Sail SY,
600 –700 mm dla Sail GT zewnętrzny wymiar
podnóżka typu ring base Ø 500 mm.
Werska konferencyjna (KONFERENZ) – opcja
dla krzeseł na stopkach i z pneumatycznym podnośnikiem gazowym z pamięcią wysokości i kąta
obrotu (powracającym automatycznie).
Zagłówek
Regulowany zagłówek (HR) – szkielet wykonany
ze sklejki o grubości 5 mm, pokryty pianką
ciętą o grubości 15 mm, gęstości 46 kg/m³ ± 3,
tapicerowany tkaniną lub skórą. Zagłówek tapicerowany w tym samym typie i kolorze tapicerki

3.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podłokietniki stałe – wykonane z czarnego
poliamidu (PA) z czarnymi poliamidowymi (PA)
nakładkami lub z czarnymi miękkimi pouliretanowymi (PU) nakładkami.
Podłokietniki 2-D – ramię podłokietnika
wykonane z poliamidu (PA), aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo na kolor
srebrny z czarnymi miękkimi poliuretanowymi
(PU) nakładkami.
Zakres regulacji: wysokość 100 mm, regulacja
szerokości 70 mm (łącznie).
Podłokietniki 4-D – ramię podłokietnika wykonane
z poliamidu (PA), aluminium polerowanego
lub malowanego proszkowo na kolor srebrny
z czarnymi miękkimi poliuretanowymi (PU)
nakładkami. Zakres regulacji: wysokość 100 mm,
regulacja szerokości 70 mm (łącznie).
Ruch nakładki podłokietnika 50 mm do przodu,
obrót nakładki ± 15/30°.
3.2. Krzesła konferencyjne obrotowe i ramowe
Podłokietniki stałe – wykonane z poliamidu
wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF)
w kolorze czarnym.

4. Pakowanie
Krzesło biurowe obrotowe z zagłówkiem – 1 szt.
w kartonie (w pełni zmontowane).
Krzesło biurowe obrotowe bez zagłówka – 1 szt.
w kartonie (częściowo zmontowane, pakowanie
w karton L-shape).
Konferencyjne krzesło obrotowe – 1 szt.
w kartonie (w pełni zmontowane).
Konferencyjne krzesło ramowe – 2 szt. w kartonie
(w pełni zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)
Certyfikat bezpieczeństwa GS.
Certyfikat ergonomiczności.
Certyfikat braku zawartości szkodliwych
substancji.

Mojito

Opis
1. Wymia ytechniczny
/ Waga

ø682

995–1130

ø682

MOJITO 206
waga: 16,10 kg

5

6MOJITO 106
waga: 15,6 kg

435–570

w

ø682

MOJITO 006
waga: 14,8 kg

435–570

w

ø682

1155–1290

1015–1150

435–570

oMojito

435–570

1015–1150

1. Wymiary / Waga

MOJITO 506
waga: 18 kg

434–570

200–284

1155–1290

435–570

1155–1290

165

460

O
ø682
DŁO

ø682

575

g505

MOJITO 702
waga: 7,9 kg

2. Materiały / Wersje
2.1. Podstawa/ Rama
2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podstawy:
– Ø 682 mm pięcioramienna poliamidowa
w kolorze czarnym (TS18),
– Ø 682 mm pięcioramienna aluminiowa,
malowana proszkowo na kolor alu ST32-ALU
(X), ochronne nakładki z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym,
– Ø 682 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego ST32-POL (Z), ochronne nakładki
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
2.1.1. Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – rura stalowa Ø 22 × 2 mm malowana
proszkowo na kolor alu (X) lub chromowana (Z),
sztaplowanie max. 4 szt.
4-nogi – rura stalowa Ø 22 × 2,5 / 2 mm malowana
proszkowo na kolor alu (X) lub chromowana (Z),
sztaplowanie max. 4 szt.
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1 Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 65 mm samohamowne czarne
z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich
w standardzie lub do powierzchni twardych (K1F)
jako opcja.
2.2.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – stopki z tworzywa sztucznego
do powierzchni miękkich w standardzie lub
do powierzchni twardych (G4F) jako opcja.

190

w

611

522

MOJITO 712
waga: 9,2 kg

475

475

475

875

890

190

PRZYKŁAD FOTELA MOJITO
Z PODŁOKIETNIKAMI 3D

870

MOJITO 606
waga: 18,5 kg

w

571

g

575

MOJITO 812
waga: 10,3 kg

4-nogi – stopki z tworzywa sztucznego
do powierzchni miękkich w standardzie lub
do powierzchni twardych (G2F) jako opcja.
Stopki przegubowe z tworzywa sztucznego
do powierzchni miękkich (G3) i powierzchni
twardych (G3F) jako opcje dodatkowe (przy
zastosowaniu tych stopek, wysokość krzesła
wzrasta ok. 20 mm).
2.3. Mechanizm
2.3.1 Krzesła biurowe obrotowe
REVO mechanizm synchroniczny – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– kąt odchylenia oparcia 21 ° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 10 °,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki,
– regulacja głębokości siedziska 65 mm – jako
opcja (M1T),
– możliwość dodatkowego pochylenia siedziska
do przodu 5 °– jako opcja (M1TS),
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
2.4. Siedzisko, oparcie zagłówek
2.4.1 Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko
Szkielet wykonany z 8-warstwowej sklejki
o grubości 11 mm, pokryty pianką wylewaną
o grubości 40 mm.

Oparcie
Oparcie siatkowe – szkielet wykonany
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF), łącznik oparcia wykonany ze stalowego
płaskownika o grubości 8 mm.
Siatka – skład 100 % poliester
Podparcie lędźwi – część tylna wykonana
z tworzywa sztucznego, część frontowa tapicerowana czarną skórą, regulacja wysokości 80 mm,
regulacja głębokości 10 mm w standardzie.
Oparcie tapicerowane z drewnianym tyłem.
Szkielet wykonany ze sklejki o grubości
14 mm, pokryty pianką o gęstości 35 kg / m³
i grubości 15 mm. Tył oparcia wykończony
okleiną naturalną barwioną na kolor zgodny
z wzornikiem.
Podparcie lędźwi – pneumatyczny mechanizm
regulacji podparcia lędźwi w dwóch
płaszczyznach.
Zagłówek
Zagłówek siatkowy – szkielet wykonany
z poliamidu (PA), tapicerowany siatką, regulacja
kąta pochylenia.
Zagłówek tapicerowany – szkielet wykonany
z poliamidu (PA), pokryty pianką ciętą 3 mm,
tapicerowany z drewnianym tyłem.
Zagłówek posiada regulację kąta odchylenia.
UWAGA: w przypadku wykończenia krzesła
tkaniną tapicerską i wyboru opcji ZQ – zagłówek
jednostronnie tapicerowany czarną skórą. Reguła
ta nie dotyczy wykończeń: Kaiman, Valencia,
Silvertex oraz skór – w tych przypadkach
zagłówek jest wykończony tym samym rodzajem
i kolorem tapicerki co reszta krzesła.

Opis techniczny

3. Podłokietniki
3.1 Krzesła biurowe obrotowe
Stałe – wykonane ze stali malowanej proszkowo
na kolor RAL 9006 lub z aluminium polerowanego. Nakładki wykonane z drewna bukowego
o grubości 17 mm, pokryte gąbką poliuretanową
(PU) o grubości 3 mm, tapicerowane skórą.

Regulowane na wysokość – szkielet wykonany
z czarnego poliamidu wzmocnionego włóknem
szklanym (PA + GF) i aluminium polerowanego
z czarnymi nakładkami poliuretanowymi (PU).
Regulacja wysokości 80 mm.
Podłokietniki 3-D – szkielet wykonany z czarnego
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF) i stali malowanej proszkowo na kolor
czarny lub chromowanej z czarnymi nakładkami
poliuretanowymi (PU).
Zakres regulacji: wysokość 80 mm, ruch nakładki
przód / tył 50 mm, obrót nakładki ± 25 °.
Podłokietniki 4-D – szkielet wykonany z czarnego
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF) i stali malowanej proszkowo na kolor
czarny lub chromowanej z czarnymi nakładkami
poliuretanowymi (PU).
Zakres regulacji: wysokość 80 mm, rozstaw
podłokietników 50 mm, ruch nakładki przód / tył
40 mm, regulacja szerokości nakładki (z jednej
strony) 50 mm.
UWAGA: W przypadku wykończenia krzesła
tkaniną tapicerską, nakładki podłokietników
tapicerowane czarną skórą. Reguła ta nie dotyczy
wykończeń: Kaiman, Valencia, Silvertex oraz
skór – w tych przypadkach nakładki są wykończone tym samym rodzajem i kolorem tapicerki
co reszta krzesła.

3.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Podłokietniki zintegrowane z ramą krzesła,
wykonane ze stalowej rury Ø 22 × 2 mm z drewnianymi nakładkami.

4. Pakowanie
Krzesło biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie
(częściowo zmontowane w kartonie L-shape).
Krzesło konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)
Certyfikat bezpieczeństwa GS.
Atest zgodnie z normą:
EN 1335, EN 1022 – krzesła obrotowe,
EN 16139, EN 1728, EN 1022 – krzesła
stacjonarne.
Protokół Oceny Ergonomicznej

Mojito

2.4.2 Krzesła konferencyjne ramowe
Siedzisko
Kubełek wykonany ze sklejki o grubości 9 mm
w całości tapicerowany lub sklejkowy, lakierowany z tapicerowaną poduszką siedziska
wykonaną ze sklejki o grubości 4,5 mm, pokrytej
pianką o gęstości 40 kg / m³ i grubości 30 mm,
pod siedziskiem miękka tapicerowana poduszka
do sztaplowania.
Oparcie
Kubełek wykonany ze sklejki o grubości
9 mm, w całości tapicerowany lub sklejkowy
lakierowany z tapicerowaną poduszką oparcia
wykonaną ze sklejki o grubości 3,5 mm, pokrytej
pianką o gęstości 35 kg / m³ i grubości 25 mm.
Kolory wybarwienia elementów drewnianych
zgodnie z wzornikiem wykończeń.

Tiger UP

Opis techniczny

ø640

900
ø640

TIGER-UP-GT-8 GTP
waga: 26,00 kg

2. Materiały / Wersje
2.1. Podstawa/Rama
2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podstawy:
– Ø 665 mm pięcioramienna poliamidowa
w kolorze czarnym (TS),
– Ø 640 mm pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor srebrny
(ST-SLR),
– Ø 640 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL).
Podnośnik pneumatyczny ze zmniejszonym
ciśnieniem wypełnienia w standardzie.
2.1.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – wykonana z rury Ø 30 × 2 mm (część
przednia) i Ø 25 × 2 mm (część tylna ramy).
Opcje wykończenia:
– malowana proszkowo na kolor czany (BL),
– malowana proszkowo na kolor srebrny (SLR),
– chromowana (CR).
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 65 mm samohamowne czarne
z tworzywa sztucznego (ESH) w standardzie lub
do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja.
2.2.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Stopki metalowe do powierzchni miękkich (GB)
w standardzie lub do powierzchni twardych
(GBF) jako opcja.
2.3. Mechanizm
Mechanizm GLIDE-TEC (GT) – funkcje:
– kąt odchylenia oparcia 25 °,
– możliwość blokady oparcia w pozycji pionowej,

– automatyczna regulacja siły oporu oparcia
do wagi użytkownika – 2-stopniowa regulacja,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek
Siedzisko i oparcie
Zintegrowany szkielet siedziska i oparcia
wykonany z polipropylenu wiskoelastycznego
(PP). Poduszki siedziska i oparcia wykonane
z pianki poliuretanowej (poliol i izocyjanian),
nie zawierającej CFC. Grubość poduszki
siedziska ok. 40 mm, poduszki oparcia ok.
30 mm, gęstość 58 kg / m³ ± 3. W standardzie
pod tapicerką znajduje się warstwa włókniny
o grubości 5 mm. W celu zwiększenia komfortu
użytkowania, wszystkie modele Tiger UP mają
w tapicerce dodatkową warstwę pianki o grubości
10 mm.
System Air-Shape (AS) – składa się z 4 komór
umieszczonych w oparciu, które są wypełniane
powietrzem za pomocą pompki umieszczonej pod
siedziskiem. System pozwala na optymalne dostosowanie oparcia do odcinka lędźwiowego pleców
użytkownika – dostępny jako opcja.
Osłona siedziska wykonana z:
– niezawierającego metali ciężkich czarnego
polipropylenu (PP), dotyczy krzeseł biurowych
obrotowych,
– niezawierającego metali ciężkich czarnego
polystyrolu (PS), dotyczy krzeseł konferencyjnych ramowych.
Zagłówek
Zagłówek regulowany – szkielet wykonany
z 5-warstwowej sklejki pokryty pianką
ciętą o grubości 5 mm i 10 mm i gęstości ok.
38 – 41 kg / m³. Wymiary zagłówka: wysokość
170 mm, szerokość 510 mm, kąt odchylenia 30 °
Zagłówek w pełni tapicerowany.

420
610

TIGER-UP-GT-8 R
waga: 26,00 kg

TIGER-UP-5-A
waga: 14,00 kg

3. Podłokietniki
Podłokietniki stałe zintegrowane z ramą –
wykonane ze stali.
Podłokietniki regulowane na wysokość –
wykonane ze stali, zakres regulacji 70 mm.
Podłokietniki mogą zostać zamontowane
po dostawie, przez serwisanta.
Oba rodzaje podłokietników są dostępne w 3
wersjach kolorystycznych zgodnie z wybranym
kolorem podstawy:
– wersja chromowana – dostępna z podstawą
polerowaną,
– wersja malowana proszkowo na kolor
srebrny – dostępna z podstawą malowaną
proszkowo na kolor srebrny,
– wersja malowana proszkowo na kolor czarny –
dostępna z podstawą poliamidową.
W przypadku krzeseł tapicerowanych tkaniną
lub imitacją skóry, nakładki podłokietników
wykonane z poliuretanu (PU). W przypadku
krzeseł tapicerowanych skórą, nakładki podłokietników również tapicerowane skórą (kolor
skóry zawsze ten sam co na siedzisku i oparciu).

4. Pakowanie
Krzesła biurowe obrotowe z zagłówkiem – 1 szt.
w kartonie (zmontowane).
Krzesła biurowe obrotowe bez zagłówka – 1 szt.
w kartonie (częściowo zmontowane w kartonie
L-shape).
Krzesła konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)
Certyfikat bezpieczeństwa GS.
Certyfikat ergonomiczności.
Certyfikat toksyczności.

Tiger UP

ø665

TIGER-UP-GT-4 GTP
waga: 18,00 kg
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1. Wymiary / Waga

4ME / 2ME

Opis techniczny

4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-HRMA-TS25-GTP56-SFB1.SMV
waga: 20,8 kg
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400–530
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4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-HRMA-SFB1
waga: 18,6 kg

185–250

4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-HRMA-TS25-RTS-ESP
waga: 18,6 kg

2ME-BL ST53-POL ARM-CR
waga: 12,6 kg
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4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-SFB1
waga: 16 kg

1175–1430
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420–550
ø710

2ME-BL TS25 ARM-BL
waga: 12,8 kg

ø710

4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1.SMV-RGL43.56
waga: 20,2 kg

990–1145

530

4ME-BL-SOFT-SEAT-MESH-HRMA-TS25-R31-ESP
waga: 21 kg

2ME-4L
waga: 8,2 kg
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430–560

990–1180

420–550

4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1-RGL44,57
waga: 17,5 kg
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4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1.SMV-RGL46.59
waga: 20,2 kg

140–240
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1020–1210

4ME-BL-SOFT-SEAT-R33-SFT1
waga: 17,3 kg

ø710

4ME-BL-SOFT-SEAT-ESP-RGL44,57
waga: 17,5 kg
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540

4ME-BL-SOFT-SEAT-R33-SFT1.
SMV
waga: 22,4 kg
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2ME-CFP
waga: 10,4 kg
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4ME-BL-SOFT-SEAT-HRUA-TS25-GTP56-ESPT
waga: 20,25 kg
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4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1
waga: 17,5 kg
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140–240

440–570

250

990–1145

540

4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1.SMV
waga: 20,2 kg

ø710

1185–1440

990–1180

ø710

ø710

4ME-BL-SOFT-SEAT-ESP
waga: 17,5 kg

1205–1460

430–525

990–1145

420–550

1020–1210
ø710

510

4ME / 2ME

540

1. Wymiary / Waga

470

SIEDZISKO – WERSJA OBROTOWA

SIEDZISKO – 2ME CFP / 2ME 4L

SIEDZISKO 2ME S 4L

HRMA / HRUA

2ME
A
B
C
D
E
F
G

–
–
–
–
–
–
–

Wysokość siedziska
Głębokość siedziska
Głębokość powierzchni siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość całkowita
Szerokość oparcia
Długość oparcia

H
I
J
K
L
Z
Y

–
–
–
–
–
–
–

Wysokość oparcia
Wysokość zagłówka
Wymiar podstawy
Szerokość podstawy
Głębokość całkowita
Wysokość podłokietnika
Długość podłokietnika

X – Szerokość podłokietnika
W – Wewnętrzna szerokość między
podłokietnikami
V – Zewnętrzna szerokość między
podłokietnikami

2ME
WYMIARY
[mm]
Krzeszło obrotowe
2ME ST53 ARM TILT/
AR/BD GB
2ME TS25 ARM TILT/AR
ESHR

(kg)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

455

420

475

480

865

470

340

425

–

Ø 740

530

625

12,6

405-530

420

475

480

840-975

470

340

425

–

Ø 710

–

645

12,8

Z – Wysokość podłokietnika
Y – Długość podłokietnika

V – Szerokość całkowita podłokietników

X – Szerokość podłokietnika
W – Szerokość prześwitu między
podłokietnikami

WYMIARY
[mm]

PODŁOKIETNIKI

ARM

WAGA

WAGA

Z

Y

X

W

V

235

295

30

470

530

[kg]
–

2. Materiały/Wersje

2.3. Mechanizmy

2.1. Podstawa/Rama

2.3.1. Krzesła biurowe obrotowe
ESP mechanizm synchroniczny – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem
w stosunku 2:1,
– kąt odchylenia oparcia 22° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 11°,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki,
– regulacja głębokości siedziska 60 mm – jako opcja
(ESPT),
– regulacja głębokości siedziska 60 mm i kąta
ujemnego siedziska 2° – jako opcja (ESPTN),
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
SFB1.SMV mechanizm synchroniczny samoważący
z systemem S-MOVE – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– kąt odchylenia oparcia 18° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 4.5°,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
automatyczne dopasowanie siły odchylenia oparcia
do wagi użytkownika w zakresie 50–110 kg,
– regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako opcja
(SFT1.SMV),
– system S-MOVE – dynamiczne ruchy siedziska
w 4 kierunkach,
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
SFB1 mechanizm synchroniczny
samoważący – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– kąt odchylenia oparcia 18° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 4,5°,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja głębokości siedziska 50 mm
jako opcja (SFT1),
– automatyczne dopasowanie siły odchylenia oparcia
do wagi użytkownika w zakresie 50–110 kg,
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.

2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podstawy:
– Ø 710 mm pięcioramienna, poliamidowa w kolorze
czarnym (TS25),
– Ø 710 mm pięcioramienna, poliamidowa w kolorze
białym (TS25-W),
– Ø 700 mm pięcioramienna aluminiowa malowana
proszkowo na kolor Platinum Metalic (ST44-ALM),
– Ø 700 mm pięcioramienna aluminiowa polerowana
(ST44-POL).
2.1.2. Krzesła konferencyjne obrotowe
Podstawy:
– Ø 710 mm pięcioramienna, poliamidowa w kolorze
czarnym (TS25),
– Ø 710 mm pięcioramienna, poliamidowa w kolorze
białym (TS25-W),
– Ø 700 mm pięcioramienna aluminiowa malowana
proszkowo na kolor Platinum Metalic (ST44-ALM),
– Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium
polerowanego (ST44-POL),
– Ø 740 mm czteroramienna z aluminium
polerowanego (ST53-POL).
2.1.3. Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – wykonana z rury stalowej Ø 22 × 3 mm.
4-nogi – wykonane z rury stalowej Ø 22 × 2 mm.
Opcje wykończenia podstawy:
– malowana proszkowo na kolor biały ze strukturą
RAL 9003 (W),
– malowana proszkowo na kolor czarny ze strukturą
RAL 9005 (BL),
– malowana proszkowo na kolor Platinum Metalic
(ALM),
– chromowana (CR).
Sztaplowanie
Płoza – sztaplowanie max. 3 szt.
4-nogi (tylko wersja 2ME-S ) – sztaplowanie max. 2 szt.
2.2. Kółka/Stopki

Oparcie
Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z polipropylenu
(PP) i termoplastycznego elastomeru (TPE), pokryty pianką,
grubość na przedniej części 20 mm i 6 mm na tylnej części,
gęstość 25 kg/m³.
Oparcie siatkowe (MESH) – szkielet wykonany z poliamidu
wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF). Łącznik
oparcia wykonany ze stalowego płaskownika o grubości
8 mm.
Siatka – skład: 66% poliester, 34% poliamid – dostępna
w 4 kolorach. W standardzie, każde oparcie posiada
regulację wysokości 60 mm.
Podparcie lędźwi (LS2) – zintegrowane z oparciem tapicerowanym, regulacja głębokości 20 mm – mechanizm Schukra.
Podparcie lędźwi (LU2) – dotyczy oparcia siatkowego,
regulacja wysokości 53 mm.
Zagłówek
Zagłówek tapicerowany (HRUA) – szkielet wykonany
ze sklejki, pokryty podwójną warstwą pianki ciętej, każda
o grubości 6 mm, w całości tapicerowany. Regulacja
wysokości 65 mm, regulacja kąta wychylenia. Stosowany
do oparcia tapicerowanego.
Zagłówek siatkowy (HRMA) – szkielet wykonany
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF)
tapicerowany siatką. Regulacja wysokości
65 mm, regulacja kąta wychylenia. Stosowany do oparcia
siatkowego.
2.4.2. Krzesła konferencyjne obrotowe i ramowe
Siedzisko
Szkielet wykonany z 6-warstwowej sklejki o grubości ok.
9 mm pokryty dwoma warstwami pianki:
– grubość 15 mm, gęstość 40 kg/m³,
– grubość 16 mm, gęstość 35 kg/m³.
Osłona siedziska wykonana z czarnego lub białego polipropylenu (PP) w zależności od wybranej kolorystyki.
Oparcie
Oparcie tapicerowane – szkielet wykonany z 6-warstwowej
sklejki o grubości ok. 9 mm, pokryty pianką:
– grubość na przedniej części 20 mm,
gęstość 25 kg/m³,
– grubość na tylnej części 6 mm, gęstość 35 kg/m³.

3. Podłokietniki

2.2.2. Krzesła konferencyjne obrotowe
Podstawa pięcioramienna – kółka Ø 65 mm
samohamowne, czarne z tworzywa sztucznego
do powierzchni miękkich (ESH) w standardzie lub
do powierzchni twardych (ESHH) jako opcja.
Kółka Ø 65 mm typu ring do powierzchni miękkich
(ESHR) lub twardych (ESHHR) jako opcje.
Podstawa czteroramienna – stopki do powierzchni
miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni
twardych (GBF) jako opcja.

2.3.2. Krzesła konferencyjne obrotowe
TILT /AR , TILT /AR /BD mechanizm – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się,
– kąt odchylenia 11°,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego dla mechanizmu
TILT /AR, brak regulacji wysokości dla mechanizmu
TILT /AR /BD.

3.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podłokietniki stałe – wykonane z poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym (PA + GF) w kolorze czarnym lub
w kolorze białym i alu z miękkimi, czarnymi nakładkami
z tworzywa TPE.
Podłokietniki 2-D – wykonane z poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym (PA + GF) w kolorze czarnym lub
w kolorze białym i alu z miękkimi, czarnymi nakładkami
z tworzywa TPE. Zakres regulacji: wysokość 100 mm,
regulacja szerokości 40 mm.
Podłokietniki 4-D – wykonane z poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym (PA + GF) w kolorze czarnym lub
w kolorze białym i alu z miękkimi, czarnymi nakładkami
z tworzywa TPE. Zakres regulacji: wysokość 100 mm,
regulacja szerokości 40 mm, ruch nakładki przód/tył
50 mm, ruch obrotowy nakładki ± 30°.

2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek

4. Pakowanie

2.2.3. Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – stopki do powierzchni miękkich (GB)
w standardzie lub do powierzchni twardych (GBF) jako
opcja. Mini-stopki do powierzchni miękkich (GBM ) lub
do powierzchni twardych (GBMF) jako opcje. Rama bez
stopek (NGB) jako opcja.
4-nogi – stopki przegubowe do powierzchni miękkich
(GBP) w standardzie lub do powierzchni twardych
(GBPF) jako opcja. Mini-kółka do powierzchni miękkich
(RMH) lub do powierzchni twardych (RMHH)
jako opcje.

2.4.1. Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko
Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki o grubości
10,5 mm, pokryty dwoma warstwami pianki:
– grubość 30 mm, gęstość 35 kg / m³,
– grubość 10 mm, gęstość 40 kg / m³.
Osłona siedziska wykonana z czarnego lub białego
polipropylenu (PP) w zależności od wybranej
kolorystyki.

2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 65 mm samohamowne, czarne z tworzywa
sztucznego do powierzchni miękkich (ESH)
w standardzie lub do powierzchni twardych (ESHH)
jako opcja.
Kółka Ø 65 mm typu ring do powierzchni miękkich
(ESHR) lub twardych (ESHHR) jako opcje.

Krzesła biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie (częściowo
zmontowane w kartonie L-shape).
Krzesła konferencyjne obrotowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).
Wersja S:
– płoza – 2 szt. w kartonie (zmontowane),
– 4-nogi – 1 szt. w kartonie (zmontowane),
– 4-nogi – 2 szt. w kartonie (zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości
(dla wybranych konﬁguracji produktu)
Certyfikat bezpieczeństwa GS.
Atest zgodny z normą EN 1335 i EN 1022.

4ME / 2ME

Opis techniczny

Navigo

Opis techniczny
1. Wymiary / Waga

Navigo
NAVIGO UPH FS RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH FS R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH HRUA FS RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS FS
RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS FS
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS HRUA
FS RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH LP11 RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH LP11 R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH HRUA LP11 RTS TS25
(ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS LP11
RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS LP11
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS HRUA
LP11 RTS TS25 (ST44) ESH

Navigo

Opis techniczny

A
B
C
D
E

NAVIGO UPH SFB1 RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH SFB1 R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH HRUA SFB1 RTS TS25
(ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS FS SFB1
RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS SFB1
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH / MESH PLUS HRUA
SFB1 RTS TS25 (ST44) ESH

–
–
–
–
–

Wysokość siedziska
Głębokość siedziska
Głębokość powierzchni siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość całkowita

F
G
H
J
K

–
–
–
–
–

Szerokość oparcia
Wysokość tarczy oparcia
Wysokość oparcia
Średnica podstawy
Szerokość podstawy

V
L
I
M
N

–
–
–
–
–

Szerokość całkowita
Głębokość całkowita
Wysokość zagłówka
Szerokość zagłówka
Wysokość tarczy zagłówka

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

A

B

NAVIGO UPH HRUA FS
RTS TS25 ESH

420 – 550

420

450 460

NAVIGO UPH HRUA
FST RTS TS25 ESH

N

(kg)

K

980 –1180 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

15,25

420 – 550 420 – 470 450 460

980 –1180 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

16,07

NAVIGO UPH HRUA FS
RTS ST44 ESH

420 – 550

450 460

980 –1180 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

15,5

NAVIGO UPH HRUA
FST RTS ST44 ESH

420 – 550 420 – 470 450 460

980 –1180 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

16,32

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA FS RTS
TS25 ESH

420 – 550

450 460

980 –1180 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

14,79

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA FST RTS
TS25 ESH

420 – 550 420 – 470 450 460

980 –1180 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

15,61

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA FS RTS
ST44 ESH

420 – 550

980 –1180 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

15,04

450 460

F

M

J

420

E

I

H

420

D

L

G

420

C

Waga

Opis techniczny
WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

A

Navigo

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA FST RTS
ST44 ESH

B

C

D

E

F

Waga

G

H

J

K

L

I

M

N

(kg)

420 – 550 420 – 470 450 460

980 –1180 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

15,86

NAVIGO UPH HRUA
LP11 RTS TS25 ESH

410 – 540

450 460

970 –1170 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

15,15

NAVIGO UPH HRUA
LP11T/LP11TN RTS
TS25 ESH

410 – 540 410 – 470 450 460

970 –1170 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

16,51

NAVIGO UPH HRUA
LP11 RTS ST44 ESH

410 – 540

450 460

970 –1170 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

15,4

NAVIGO UPH HRUA
LP11T/LP11TN RTS
ST44 ESH

410 – 540 410 – 470 450 460

970 –1170 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

16,32

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA LP11 RTS
TS25 ESH

410 – 540

450 460

970 –1170 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

14,69

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA LP11T/
LP11TN RTS TS25 ESH

410 – 540 410 – 470 450 460

970 –1170 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

15,61

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA LP11 RTS
ST44 ESH

410 – 540

450 460

970 –1170 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

14,94

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA LP11T/
LP11TN RTS ST44 ESH

410 – 540 410 – 470 450 460

970 –1170 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

15,86

NAVIGO UPH HRUA
SFB1 RTS TS25 ESH

420 – 550

450 460

960 –1160 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

15,39

NAVIGO UPH HRUA
SFT1 RTS TS25 ESH

420 – 550 420 – 470 450 460

960 –1160 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

16,83

NAVIGO UPH HRUA
SFB1 RTS ST44 ESH

420 – 550

450 460

960 –1160 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

15,64

NAVIGO UPH HRUA
SFT1 RTS ST44 ESH

420 – 550 420 – 470 450 460

960 –1160 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

17,08

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA SFB1 RTS
TS25 ESH

420 – 550

450 460

960 –1160 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

14,93

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA SFT1 RTS
TS25 ESH

420 – 550 420 – 470 450 460

960 –1160 430

520

570 – 640

710

—

644 165 – 225 250 150

16,37

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA SFB1 RTS
ST44 ESH

420 – 550

450 460

960 –1160 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

15,18

NAVIGO MESH / MESH
PLUS HRUA SFT1 RTS
ST44 ESH

420 – 550 420 – 470 450 460

960 –1160 430

520

570 – 640

700

—

636 165 – 225 250 150

16,62

420

420

420

420

420

420

420

420

Opis techniczny
–
–
–
–
–

Wysokość podłokietnika
Długość podłokietnika
Szerokość podłokietnika
Szerokość prześwitu między podłokietnikami
Szerokość zewnętrzna podłokietników

Navigo

Z
Y
X
W
V

WYMIARY PODŁOKIETNIKA
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

Waga
(kg)

Z

Y

X

W

V

225

225

80

460

620

1,25

R35K2

200 – 280

225

80

490

650

1,6

R35K3

220 – 300

230

90

480

660

1,8

R35K2 SB2

190 – 270

225

80

460 – 510

620 – 670

2,45

R35K3 SB2

210 – 290

230

90

450 – 500

630 – 680

2,65

GTP57K2

Opis techniczny
2. Materiały / Wersje

Navigo

2.1. Podstawa
Podstawy:
– Ø 710 mm pięcioramienna poliamidowa
w kolorze czarnym (TS25),
– Ø 710 mm pięcioramienna poliamidowa
w kolorze białym (TS25-W),
– Ø 700 mm pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor alu (ST44-ALU),
– Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST44-POL).
2.2. Kółka
Kółka Ø 65 mm samohamowne z czarnego
tworzywa do powierzchni miękkich (ESH)
w standardzie lub do powierzchni twardych
(ESHH) jako opcja.
2.3. Mechanizmy
FS mechanizm synchroniczny – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– kąt odchylenia oparcia 33 ° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 11 ° *,
– możliwość blokady siedziska i oparcia w 5
pozycjach,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą
pokrętła,
– regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako
opcja (FST),
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
SFB1 mechanizm synchroniczny
samoważący – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z sidziskiem,
– kąt odchylenia oparcia 33 ° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 4,5 ° *,
– blokada siedziska i oprcia w 5 pozycjach,
– regulacja głębokości siedziska 50 mm – jako
opcja (SFT1),
– automatyczne dostosowanie siły odchylenia
oparcia do wagi użytkownika w zakresie
50 –110 kg,
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
LP11 zaawansowany mechanizm synchroniczny
– funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– kąt odchylenia oparcia 33 ° zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 11 ° *,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja siły odchylenia oporu oparcia
za pomocą pokrętła umieszczonego po prawej
stronie siedziska,
– regulacja głębokości siedziska w 6 pozycjach,
60 mm – jako opcja (LP11T), regulacja głębokości siedziska 60 mm,
– funkcja pochylenia siedziska do przodu (kąt
ujemny) 3 ° zsynchronizowany z pochyleniem
oparcia 6 ° co gwarantuje optymalne wsparcie

pleców użytkownika w każdej pozycji odchylenia oparcia – jako opcja LP11TN,
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek
W standardzie rodzaj tapicerki i kolor są takie
same dla każdego tapicerowanego elementu.
Siedzisko
Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki
bukowej o grubości 10,5 mm pokryty pianką
wylewaną (FOAM-I) o grubości 50 mm, gęstości
60 kg / m³ lub dwoma warstwami pianki ciętej –
jako opcja:
– warstwa wierzchnia – pianka o gęstości
35 kg / m³, grubość 30 mm daje poczucie
komfortu podczas siadania.
– warstwa spodnia – pianka o gęstości 40 kg / m³
o podwyższonej elastyczności, grubość 20 mm
zapewnia komfortowe siedzenie podczas
długotrwałego użytkowania.
Oparcie
W standardzie każde oparcie ma regulowaną
wysokość do 70 mm z możliwością blokady
w 13 pozycjach. Łącznik oparcia wykonany
ze stalowego płaskownika o grubości 8 mm.
Oparcie tapicerowane (UPH) – szkielet wykonany
z polipropylenu (PP) pokryty pianką wylewaną
(FOAM-I) o grubości 26 mm, gęstości ok.
60 kg / m³ lub pianką ciętą (FOAM-C) o grubości
35 mm, gęstości 35 kg / m³ – jako opcja.
Modele oparcia dla wersji tapicerowanej (UPH):
– BASIC – z osłoną z tworzywa w kolorze
czarnym (BL) w standardzie lub w kolorze
białym (W) jako opcja,
– INSERT – z osłoną z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym (BL) przez którą prześwituje tkanina tapicerska – w standardzie lub
w białym kolorze tworzywa (W) jako opcja.
Oparcie tapicerowane tą samą tapicerką (rodzaj
i kolor) co siedzisko,
– WINDOW – z osłoną (ramą) z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym (BL) z widoczną
tkaniną tapicerską w standardzie lub w białym
kolorze tworzywa (W) jako opcja. Oparcie
tapicerowane tą samą tapicerką (rodzaj i kolor)
co siedzisko.
Oparcie siatkowe (MESH)
Rama wykonana z polipropylenu (PP), tapicerowana siatką (MF) dostępną w dwóch kolorach:
czarnym lub szarym.
Oparcie siatkowe (MESH PLUS)
Rama wykonana z polipropylenu (PP), tapicerowana dwoma rodzajami siatki:
– konstrukcyjna (OP24N) w kolorze czarnym,
– Runner 3D (RN).
Uwaga: w przypadku wyboru wykończenia
Runner dla oparcia zalecane jest użycie tego
samego wykończenia dla siedziska, ponieważ
nie ma idealnego dopasowania kolorystycznego
między kolorami dostępnymi w palecie Runner
3D, a kolorami innych tkanin dostępnych
w ofercie.
Pneumatyczne podparcie lędźwi (LN2) – zintegrowane z tapicerowanym oparciem (UPH)
z regulacją głębokości 20 mm.

Manualne podparcie lędźwi (LU2) – z regulacją
wysokości 70 mm, dotyczy wersji MESH i MESH
PLUS.
Zagłówek
Zagłówek tapicerowany (HRUA) – konstrukcja
wykonana ze sklejki pokryta podwójną warstwą
pianki ciętej, o grubości 6 mm każda, w pełni
tapicerowany. Posiada regulowaną wysokość
do 65 mm oraz regulowany kąt wychylenia. Dedykowany do wszystkich modeli Navigo.

3. Podłokietniki
Podłokietniki stałe – wykonane z czarnego
lub czarnego i białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi
miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).
Podłokietniki regulowane na wysokość –
wykonane z czarnego lub czarnego i białego
poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF) z czarnymi miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU). Regulacja wysokości 85 mm.
Podłokietniki 2-D – wykonane ze stali i czarnego
lub czarnego i białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi
miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).
Zakres regulacji: wysokość 85 mm, szerokość
25 mm w jedną stronę.
Podłokietniki 3-D – wykonane z czarnego lub
czarnego i białego poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi
miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).
Zakres regulacji: wysokość 85 mm, ruch
do przodu / do tyłu nakładki 50 mm, ruch
obrotowy nakładki± 25 °.
Podłokietniki 4-D – wykonane ze stali i czarnego
lub czarnego i białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (PA + GF) z czarnymi
miękkimi nakładkami poliuretanowymi (PU).
Zakres regulacji: wysokość 85 mm, szerokość
25 mm w jedną stronę, ruch do przodu / do tyłu
nakładki 50 mm, ruch obrotowy nakładki± 25 °.

4. Pakowanie
Częściowo zmontowane (PACK-A) 1 szt.
w kartonie, 8 szt na palecie – w standardzie.
Opakowanie zawiera 4 oddzielne elementy:
– siedzisko z zamontowanym mechanizmem
i podłokietnikami,
– oparcie,
– podstawę z zamontowanymi kółkami,
– podnośnik pneumatyczny.
Częściowo zmontowane (PACK-L), 1 szt.
w kartonie, 6 szt. na palecie – jako opcja.
Opakowanie zawiera 3 oddzielne elementy:
– siedzisko z zamontowanym mechanizmem,
oparciem i podłokietnikami,
– podstawa z zamontowanymi kółkami,
– podnośnik pneumatyczny.

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości, (dla
wybranych konﬁguracji produktów)
Certyfikat bezpieczeństwa GS.
Protokół Oceny Ergonomicznej.

Opis techniczny

Navigo

6. Modele oparcia dla wersji tapicerowanej (UPH)

BASIC
Z osłoną z tworzywa sztucznego przez którą
prześwituje membrana w kolorze osłony.
Osłona w kolorze czarnym (BL) w standardzie
lub w białym (W) jako opcja. Oparcie tapicerowane tym samym rodzajem i kolorem tkaniny
co siedzisko.

INSERT
Z osłoną z tworzywa sztucznego przez którą
prześwituje tkanina tapicerska. Osłona w kolorze
czarnym (BL) w standardzie lub w białym (W)
jako opcja. Oparcie tapicerowane tym samym
rodzajem i kolorem tkaniny co siedzisko.

WINDOW
Z osłoną (ramą) z tworzywa sztucznego
z widoczną tkaniną tapicerską. Osłona w kolorze
czarnym (BL) w standardzie lub w białym (W)
jako opcja. Oparcie tapicerowane tym samym
rodzajem i kolorem tkaniny co siedzisko.

Z-body Trade

Opis techniczny
1. Wymiary / Waga

Z-body Trade

Z-BODY TRADE RTS ES

–
–
–
–
–

A
B
C
D
E

Z-BODY-HRUA TRADE RTS ES

Wysokość siedziska
Głębokość siedziska
Głębokość powierzchni siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość całkowita

F
G
H
J
K

–
–
–
–
–

Z-BODY CFP

Szerokość oparcia
Wysokość tarczy oparcia
Wysokość oparcia
Średnica podstawy
Szerokość podstawy

–
–
–
–
–

Szerokość całkowita
Głębokość całkowita
Wysokość zagłówka
Szerokość zagłówka
Wysokość tarczy zagłówka

Waga
(kg)

G

H

I

J

K

L

M

N

465 480 1065-1260 480

605

635-715

—

710

—

644

—

—

375 – 435 465 480 1065 –1260 480

605

635 –715

185 – 225 710

—

644 280 160

A

B

Z-BODY TRADE RTS ES

415-540

380

Z-BODY-TRADE-HRUA-LU2 TS25 RTS EST SH

430 – 555

–
–
–
–
–

V
L
I
M
N

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

Z
Y
X
W
V

PRZYKŁAD Z-BODY TRADE
Z PODŁOKIETNIKAMI 3-D

C

D

E

F

13,4
14,2

Wysokość podłokietnika
Długość podłokietnika
Szerokość podłokietnika
Szerokość prześwitu między podłokietnikami
Szerokość zewnętrzna podłokietników

WYMIARY PODŁOKIETNIKA
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

R32R-POL

Waga
(kg)

Z

Y

X

W

V

230 – 310

260

80

440 – 515

600 – 675

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska z zgodnie z normą
EN 1335
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

D
E
F
G
H

–
–
–
–
–

Szerokość siedziska
Wysokość całkowita
Szerokość oparcia
Długość oparcia
Wysokość podłokietników

1,52

K – Szerokość podstawy
L – Głębokość całkowita
V – Szerokość całkowita

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

WAGA
(kg)

A

A1

B

C

D

E

F

G

H

K

L

V

Z-BODY CFP G2B

470

455

450

—

465

890

435

465

670

535

535

630

9,6

Z-BODY CFP G2BF

470

455

450

—

465

890

435

465

670

535

535

630

9,6

Opis techniczny
2.1. Podstawa/Rama
2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podstawy:
– Ø 710 mm pięcioramienna poliamidowa
w kolorze czarnym (TS25),
– Ø 700 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST44-POL).
Podnośnik w kolorze czarnym RAL 9005.
2.1.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Płoza – wykonana z rury stalowej chromowanej
25 × 2,0 mm / 16 × 2,0 mm.
Sztaplowanie max. 2 szt.
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 50 mm samohamowne czarne
z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich
(SH) w standardzie lub do powierzchni twardych
(SHH) jako opcja.
2.2.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Stopki polietylenowe czarne z wymienną dolną
nakładką, wykonaną z białego tworzywa sztucznego (POM) do powierzchni miękkich (G2B)
w standardzie i do powierzchni twardych (G2BF)
jako opcja.
2.3. Mechanizm
ES mechanizm synchroniczny – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– kąt odchylenia oparcia zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska w stosunku 2:1,
– kąt odchylenia oparcia 20˚ zsynchronizowany
z kątem pochylenia siedziska 11˚,
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja siły oporu oparcia za pomocą
pokrętła,
– regulacja głębokości siedziska 60 mm – jako
opcja (EST),

– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.
2.4. Siedzisko, oparcie, zagłówek
2.4.1. Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko
Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki
o grubości 10,5 mm pokryty dwoma warstwami
pianki:
– grubość 20 mm, gęstość 25 kg / m³,
– grubość 30 mm, gęstość 40 kg / m³.
Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu (PP).
Oparcie
Oparcie siatkowe – szkielet wykonany z polipropylenu (PP) pokryty czarną siatką, wykonaną
z poliestru. Regulacja wysokości oparcia 60 mm.
Podparcie lędźwi (LU2) – tapicerowana poduszka
wykonana z polipropylenu (PP) pokryta pianką
wylewaną, regulacja głębokości 10 mm.
Zagłówek
Zagłówek, regulowany tapicerowany (HRUA) –
szkielet wykonany z polipropylenu (PP) pokryty
pianką wylewaną, część frontowa tapicerowana,
część tylna wykonana z czarnego polipropylenu
(PP), regulacja wysokości 50 mm, regulacja kąta
pochylenia.
UWAGA: Zagłówek tapicerowany tym samym
rodzajem tkaniny co siedzisko z wyjątkiem tkanin
Bondai, Sempre, Sempre Melange, Lucia, Era,
Oflum, Xtreme, Mafra, Radio, Felicity, Step, Step
Melange, Blazer, Fame, Synergy.
Zagłówek regulowany, tapicerowany (HR) –
szkielet wykonany z polipropulenu (PP) pokryty
pianką wylewaną, część frontowa tapicerowana,
część tylna wykonana z czarnego polipropylenu
(PP), regulacja wysokości 50 mm, regulacja kąta
pochylenia.
Krzesła tapicerowane tkaniną Bondai, Sempre,
Sempre Melange, Lucia, Era, Oflum, Xtreme,
Mafra, Radio, Felicity, Step, Step Melange, Blazer,
Fame, Synergy, posiadają zagłówek tapicerowany skajem Valencia w kolorze czarnym
(HR-VL9035).

Krzesła wykonane w każdej dostępnej tapicerce
mogą również posiadać zagłówek tapicerowany
czarną skórą LE – jako opcja (HR-LE01).
2.4.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Siedzisko
Szkielet wykonany z 9-warstwowej sklejki
o grubości 11 mm pokryty dwowa warstwami
pianki:
– grubość 20 mm, gęstość 50 kg / m³,
– grubość 25 mm, gęstość 40 kg / m³.
Osłona siedziska wykonana z czarnego polipropylenu (PP).
Oparcie
Szkielet wykonany z polipropylenu (PP), tapicerowany poliestrową siatką.

3. Podłokietniki
3.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podłokietniki 3-D – wykonane ze stali chromowanej oraz czarnego tworzywa sztucznego
(PA + GF) z czarną nakładką poliuretanową (PU).
Zakres regulacji: wysokość 80 mm, szerokość
40 mm, ruch nakładki przód / tył 60 mm.
3.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą
z nakładką z polipropylenu (PP).

4. Pakowanie
Krzesła biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie
(rozmontowane).
Krzesła konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)
Certyfikat Bezpieczeństwa GS (dotyczy wersji
CFP).

Z-body Trade

2. Materiały / Wersje

Diplomat

Opis techniczny

DIPLOMAT B106
waga: 24,40 kg

DIPLOMAT B312
waga: 16,50 kg

2. Materiały / Wersje

2.4. Siedzisko, oparcie zagłówek

2.1. Podstawa / Rama

2.4.1 Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko – szkielet (spód siedziska) wykonany
z 8-warstwowej sklejki o grubości 12 mm, lakierowany. Poduszka siedziska wykonana z 3-warstwowej sklejki o grubości 4,5 mm, pokryta
pianką ciętą o gęstości 40 kg / m³ i grubość 60 mm.
Oparcie – szkielet (tył oparcia) wykonany z 8 –
warstwowej sklejki o grubości 12 mm, lakierowany. Poduszka oparcia wykonana z 3-warstwowej sklejki o grubości 4,5 mm, pokryta
dwoma warstwami pianki ciętej, każda o grubości
20 mm i gęstości 35 kg / m³.
Podparcie lędźwi z manualną regulacją głębokości
(L4) – dostępny jako opcja, regulacja podparcia
lędźwi w dwóch płaszczyznach w zakresie:
głębokość 20 mm, wysokość 50 mm.
Zagłówek stały – szkielet (tył zagłówka)
wykonany z 8-warstwowej sklejki o grubości
12 mm, lakierowany.
Poduszka zagłówka wykonana z 3-warstwowej
sklejki o grubości 4,5 mm i pokryta gąbką
o gęstości 35 kg / m³ – grubość 40 mm.

2.1.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Rama zintegrowana z podłokietnikami wykonana
ze stalowej rury Ø 22 × 2,5/Ø 22 × 2/Ø 16 × 1 mm.
Rama malowana proszkowo na kolor ALU (X)
w standardzie lub chromowana.
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1. Krzesła biurowe obrotowe
Kółka Ø 65 mm wykonane z tworzywa sztucznego, podwójnie łączone do powierzchni miękkich
w standardzie lub do powierzchni twardych (K1F)
jako opcja, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia. Kółka
spełniają normę EN 12529.
2.2.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Stopki do powierzchni miękkich wykonane
z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich
w standardzie lub do powierzchni twardych (G7F)
jako opcja.
2.3. Mechanizmy
REVO mechanizm synchroniczny – funkcje:
– możliwość swobodnego kołysania się – oparcie
odchylające się synchronicznie z siedziskiem,
– kąt odchylenia oparcia 21 ° zsynchronizowany
z katem pochylenia siedziska 10 °,
– regulacja głębokości siedziska 65 mm w 6
pozycjach – jako opcja (M1T),
– regulacja głębokości siedziska i kąta ujemnego
siedziska 5 ° – jako opcja (M1TS),
– możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach,
– regulacja siły oporu oparcia w zakresie 45 kg
– 110 kg,
– Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu
blokady,
– płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą
podnośnika pneumatycznego.

455–590

ø700

DIPLOMAT B206
waga: 25,80 kg

2.1.1 Krzesła biurowe obrotowe
Podstawa:
Ø 700 mm pięcioramienna stalowa, malowana
proszkowo na kolor alu (X) w standardzie lub
chromowana (Z) jako opcja.

160–240

1235–1370

ø700

2.4.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Siedzisko – szkielet (spód siedziska) wykonany
z 8 – warstwowej sklejki bukowej o grubości
12 mm, lakierowany, pokryty pianką o gęstości
40 kg / m³ – grubość 60 mm.
Oparcie – szkielet (tył oparcia) wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości 12 mm,
lakierowany, pokryty dwoma warstwami pianki,
każda o grubości 20 mm i gęstości 35 kg / m³.

3. Podłokietniki
3.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podłokietniki regulowane na wysokość (1) –
ramię podłokietnika stalowe chromowane (dedykowane do krzesła z podstawą chromowaną) lub
malowane proszkowo na kolor czarny (dedykowane do podstawy alu), pozostałe elementy
wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem
szklanym (PA + GF). Nakładka wykonana
z czarnego poliuretanu (PU) – dostępne
w standardzie.
Regulacja wysokości 80 mm.

PRZYKŁAD FOTELA DIPLOMAT
Z PODŁOKIETNIKAMI

Podłokietniki 3-D (2) – ramię podłokietnika
stalowe chromowane lub malowane proszkowo
na kolor czarny, pozostałe elementy wykonane
z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
(PA + GF). Nakładka wykonana z czarnego
poliuretanu (PU), regulacja wysokości 80 mm;
ruch obrotowy nakładki ± 30 °; ruch nakładki
w zakresie przód / tył 72 mm.
3.2.Krzesła konferencyjne ramowe
Podłokietniki stałe – zintegrowane z ramą krzesła
z drewnianymi nakładkami, lakierowanymi –
dostępne w standardzie.
Podłokietniki stałe z miękkimi nakładkami
(C3 / 2) – szkielet nakładki podłokietnika
wykonany z litego drewna o grubości 25 mm,
pokryty pianką o gęstości 35 kg / m³ i grubość
9 mm. Nakładka podłokietnika tapicerowane
skórą w kolorze czarnym – reguła ta nie dotyczy
wykończeń: Kaiman, Valencia, Silvertex oraz skór
– w tych przypadkach nakładki podłokietników
wykończone są tym samym rodzajem i kolorem
co krzesło.

4. Pakowanie
Krzesło biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).
Krzesło konferencyjne ramowe – 1 szt. kartonie
(zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości
(dla wybranych konﬁguracji produktu)
Atest zgodnie z normą EN 1335, EN 1022
(dla krzeseł biurowych obrotowych),
Atest zgodnie z normą EN 16139, EN 1728, EN 1022
(dla krzeseł konferencyjnych ramowych).

Diplomat

ø700

455–590

1235–1370

455–590

1010–1145

205

1. Wymiary / Waga

Espacio

Opis techniczny

ESPACIO 4L

ESPACIO 4L-ARM

k ś i d i k
A – Wysokość siedziska
E
A1 – Wysokość siedziska z zgodnie z normą
Gę
ś i i
EN
C
Gł
ść
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

E
D
F
E
G
F
H
G
H

–
–
–
–
–

UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW

y k
k
Szerokość siedziska
Sz k ść a i
Wysokość całkowita
D goś o
i
Szerokość oparcia
k ć
Długość oparcia
Wysokość podłokietników

ESPACIO 4L WOOD GBF
E
I
SE
L
ESPACIO 4L
SEAT-PLUS GBP/GBPF
ES
O
SEAT L
ESPACIO 4L
SEAT-PLUS GBF
ES
O
WOO G P GBPF
ESPACIO 4L-ARM
WOOD GBP/GBPF
CO
M
WOO G F
ESPACIO 4L-ARM
WOOD GBF
CO
SEAT L
ESPACIO 4L-ARM
SEAT-PLUS GBP/GBPF
ES
O
SEAT L
ESPACIO 4L-ARM
SEAT-PLUS GBF

L
o o
ko
K – Szerokość podstawy
Sz r ść k i
L – Głębokość całkowita
V – Szerokość całkowita

m ]
WYMIARY
[mm]

Standard
2
pomiaru
na stronie
X
2

G /G
ESPACIO 4L WOOD
GBP/GBPF
E
CO

Espacio
Espa

1. Wymiary / Waga

(kg)

Waga
(kg)

A

A1

B

C

D

E

F

G

H

K

V

L

447

425

425

425

435

825

388

385

—

520

520

545

6,3

442

420

425

425

435

815

388

385

—

520

520

545

6,3

455

435

425

425

435

825

388

385

—

520

520

545

6,7

450

430

425

425

435

815

388

385

—

520

520

545

6,7

450

430

425

425

435

820

388

385

665

520

520

545

7,4

445

425

425

425

435

815

388

385

665

520

520

545

7,4

455

435

425

425

435

820

388

385

665

520

520

545

7,8

450

430

425

425

435

815

388

385

665

520

520

545

7,8

2. 2. Materiały / Wersje
2.1. Rama
2.1.1. Rama
4-nogi (4L) – rama wykonana z rury stalowej:
– nogi Ø 22 × 2.0 mm,
– wspornik Ø 22 × 2.5 mm.
4-nogi z podłokietnikami (4L-ARM) – rama
wykonana z rury stalowej:
– nogi Ø 22 × 2.0 mm,
– wspornik Ø 22 × 2.5 mm.
Sztaplowanie – max. 4 szt.
2.1.2. Łączniki
UNIWERSALNY ŁĄCZNIK RZĘDÓW
– przeznaczony do łączenia ze sobą rzędów
krzeseł,
– regulacja dystansu pomiędzy rzędami
w zakresie: 470 – 530 mm,
– montaż do podłoża – jako opcja,
– malowany proszkowo na kolor czarny (RAL
9005).

ŁĄCZNIK RZĘDÓW ESPACIO PRAWY
– przeznaczony do łączenia ze sobą rzędów
krzeseł,
– dystans pomiędzy rzędami: 490 mm,
– montaż do podłoża – jako opcja,
– chromowany.

o grubości 3,5 mm, pokryty pianką o grubości
9 mm i gęstości 35 kg / m³, oparcie sklejkowe.
Wszystkie wersje są dostępne z poduszką
do sztaplowania, wykonaną z płyty pilśniowej
o grubości 5 mm, pokrytej pianką o grubości
9 mm i gęstości 21 kg / m³.

2.2. Stopki
Stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych (GBF) jako
opcja.
Stopki przegubowe do powierzchni miękkich
(GBP) lub powierzchni twardych (GBPF) opcje
dodatkowe. Przy użyciu stopek przegubowych
wysokość krzesła wzrasta o ok 20 mm.

2.4. Podłokietniki
Stałe – zintegrowane z ramą krzesła. Nakładki
wykonane z litego drewna bukowego o grubości
10 mm.

2.3. Siedzisko i oparcie
Kubełek drewniany – wykonany z 6-warstwowej
sklejki bukowej o grubości 9 mm, bejcowany
w standardzie lub fornirowany jako opcja.
Kubełek drewniany z tapicerowanym siedziskiem
– szkielet tapicerowanej nakładki na siedzisku
wykonany z 3-warstwowej sklejki bukowej

5. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)

4. Pakowanie
Espacio (4L i 4L-ARM) – 4 szt. w kartonie
(zmontowane).

Atest zgodny z normą: PN-EN 16139,
PN-EN 1728, PN-EN 1022.

Evora

Opis techniczny

EVORA 100

Evora

1. Wymiary / Waga

EVORA 101

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska z zgodnie z normą
EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

D
E
F
G
H

–
–
–
–
–

Szerokość siedziska
Wysokość całkowita
Szerokość oparcia
Długość oparcia
Wysokość podłokietników

K – Szerokość podstawy
L – Głębokość całkowita
V – Szerokość całkowita

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

Waga
(kg)

A

A1

B

C

D

E

F

G

H

K

V

L

EVORA 100

750

750

385

370

410

1030

355

300

—

535

535

555

6,6

EVORA 101

770

755

395

370

420

1040

365

290

—

535

535

555

6,8

2. 2. Materiały / Wersje
2.1. Rama
4-nogi – wykonane z rury stalowej Ø 22 × 1,5 mm.
Ochronna nakładka z tworzywa sztucznego
zamontowana na dolnej poprzeczce.
Opcje wykończenia:
– malowana proszkowo na kolor biały (W),
– malowana proszkowo na kolor czarny (Y),
– malowana proszkowo na kolor alu (X),
– chromowana (Z).
Brak możliwości sztaplowania.

2.2. Stopki
Stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
do powierzchni miękkich (G20) w standardzie lub
do powierzchni twardych (G20F) jako opcja.

WALL PROTECTION SYSTEM – konstrukcja
ramy zapobiega rysowaniu ściany poprzez
oddalenie oparcia od ściany ok. 60 mm.

2.3. Siedzisko i oparcie
Kubełek sklejkowy (0) – wykonany z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości 9,5 mm,
bejcowany lub fornirowany jako opcja.
Kubełek tapicerowany (1) – szkielet wykonany
z 6-warstwowej sklejki bukowej o grubości
9,5 mm, pokryty pianką o grubości 15 mm (front
oparcia) i 9 mm (tył oparcia) i gęstości 55 kg / m³.

1 szt. w kartonie (zmontowane).

3. Pakowanie
4. Certyﬁkaty, atesty znaki jakości
(dla wybranych konﬁguracji produktów)
Atest wytrzymałościowy zgodnie z:
EN 1022, EN 16139, EN 1728.

Galileo

Opis techniczny

GALILEO-8-MFA-SDA
waga: 23,00 kg

2. Materiały / Wersje
2.1. Podstawa/Rama
2.1.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podstawy:
– Ø 686 mm pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor srebrny
(ST-ESLR),
– Ø 686 mm pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST-POL).
2.1.2. Krzesła konferencyjne ramowe na płozie
Rama wykonana ze stalowego pręta Ø 14 mm.
Opcje wykończenia:
– malowana proszkowo na kolor srebrny (ESLR),
– chromowana (CR).
Brak możliwości sztaplowania
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1. Krzesła obrotowe biurowe
Kółka Ø 50 samohamowne bez obciążenia,
podwójnie łączone zgodne z normą DIN EN
– 12529.
Kółka do powierzchni miękkich (SH) wykonane
z polipropylenu (TPU) w standardzie.
Kółka do powierzchni twardych (SHH) wykonane
z polipropylenu (TPU), powlekanego poliuretanem
termoplastycznym jako opcja.
2.2.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych (GBF) podbite
filcem – jako opcja.
2.3.Mechanizmy
Glide-Tec + z regulacją głębokości siedziska
(dotyczy Galileo-6-MFA-SDA / Galileo
– 8-MFA-SDA).
Zsynchronizowane oparcie z siedziskiem – przy
zmianie położenia siedziska oparcie automatycznie dostosowuje się do zmiany i dopasowuje się do kształtu kręgosłupa użytkownika
co zapewnia podparcie każdego kręgu z osobna.
Oparcie opatentowane, ruchome w trzech
wymiarach z opatentowaną metodą wspomagania
ruchu kręgosłupa od lordozy do kifozy.

640

GALILEO-5
waga: 14,00 kg

Opatentowana automatyczna regulacja do wagi
użytkownika.
Opatentowana regulacja głębokości siedziska
50 mm uzyskana poprzez rozwinięcie przedniej
części siedziska.
2.4. Siedzisko, oparcie zagłówek
2.4.1.Krzesła biurowe obrotowe
Siedzisko
Szkielet siedziska wykonany z polipropylenu.
Poduszka siedziska wykonana z wylewanej
formowanej pianki PU, nie zawierającej CFC,
o grubości ok. 40 mm, gęstości 58 kg / m³ ± 3.
W przypadku siedziska w tkaninie, siedzisko
od spodu ma osłonę z polipropylenu w kolorze
szarym, w przypadku siedziska w skórze
ta osłona pokryta jest również skórą (w kolorze
siedziska).
Oparcie
Szkielet wykonany z polipropylenu, pokryty
pianką wylewaną PU nie zawierającą CFC,
o grubości ok. 30 mm i gęstości 58 kg / m³ ± 3.
Oparcie w pełni tapicerowane.
Zagłówek
(Dotyczy Galileo-8-MFA-SDA)
Szkielet tworzywowy wykonany z ABS
o grubości 2 mm, pokryty pianką ciętą o nieregularnej grubości (71,5 mm w najgrubszym miejscu)
oraz gęstości 19 kg / m³, całość formowana
w procesie kompresji. Zagłówek tapicerowany
tą samą tkaniną co siedzisko i oparcie lub skórą
jako opcja. Regulacja 70 mm.
2.4.2.Krzesła konferencyjne ramowe
Siedzisko
Szkielet siedziska wykonany z 11-warstwowej
sklejki bukowej o gr. 12 mm.
Poduszka siedziska wykonana z dwóch warstw
pianki ciętej: góra o grubości 30 mm i gęstości
40 kg / m³ oraz spód o grubości 6 mm i gęstości
35 kg / m³.
Oparcie
Szkielet oparcia wykonany z 11-warstwowej
sklejki bukowej o gr. 12 mm.
Poduszka oparcia wykonana z dwóch warstw
pianki ciętej: przód o grubości 20 mm i gęstości

GALILEO-5-A
waga: 16,00 kg

35 kg / m³ oraz tył o grubości 10 mm i gęstości
35 kg / m³.

3. Podłokietniki
3.1. Krzesła biurowe obrotowe
Podłokietniki wielofunkcyjne wykonane z rury
Ø 35 × 2 mm i blachy stalowej o grubości
10 mm z nakładkami wykonanymi z pianki
poliuretanowej.
Zakres regulacji podłokietników:
-wysokość do 80 mm / 8 pozycji,
-kąt pochylenia do 60˚/3 pozycje.
Ramię podłokietnika malowane proszkowo
na kolor srebrny (eloxal-silber) w standardzie lub
chromowane jako opcja dla krzeseł z podstawą
polerowaną. Nakładka podłokietnika w kolorze
szary mangan. W krzesłach tapicerowanych
skórą – nakładki podłokietników tapicerowane
skórą w kolorze siedziska i oparcia.
3.2. Krzesła konferencyjne ramowe (dotyczy
Galileo-5-A)
Podłokietniki stałe wykonane z rury stalowej
Ø 12 × 2 mm z nakładkami wykonanymi z pianki
poliuretanowej.
Ramię podłokietnika malowane proszkowo
na kolor srebrny (eloxal-silber) w standardzie
lub chromowane jako opcja dla krzeseł z ramą
chromowaną. Nakładka podłokietnika w kolorze
szary mangan. W krzesłach tapicerowanych
skórą – nakładki podłokietników tapicerowane
skórą w kolorze siedziska i oparcia.

4. Pakowanie
Krzesło biurowe obrotowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).
Krzesło konferencyjne ramowe – 1 szt. w kartonie
(zmontowane).

5. Certyﬁkaty, atesty znaki i jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)
Certyfikat bezpieczeństwa GS.
Certyfikat Quality Office.
Certyfikat ergonomiczności

Galileo

640

686

480

480

960

960
520

686

GALILEO-6-MFA-SDA
waga: 22,00 kg

510

510

790
1220
520

1220

790

1. Wymiary / Waga

Kaika

Opis techniczny
1. Wymiary / Waga

Kaika

KAIKA 4L

KAIKA LUX ST33

KAIKA LUX ST46

KAIKA 4L DOUBLE

KAIKA 4L LWM

–
–
–
–
–

A
B
C
D
E

Wysokość siedziska
Głębokość siedziska
Głębokość powierzchni siedziska
Szerokość siedziska
Wysokość całkowita

–
–
–
–
–

F
G
H
J
K

Szerokość oparcia
Wysokość tarczy oparcia
Wysokość oparcia
Średnica podstawy
Szerokość podstawy

Z
Y
X
W
V

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Szerokość całkowita
Głębokość całkowita
Wysokość zagłówka
Szerokość zagłówka
Wysokość tarczy zagłówka

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

KAIKA LUX ST33

V
L
I
M
N

Waga

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

420 – 515

440

390

400

785 – 870

400

370

360

—

682

—

690

(kg)

9,3

Wysokość podłokietnika
Długość podłokietnika
Szerokość podłokietnika
Szerokość prześwitu między podłokietnikami
Szerokość zewnętrzna podłokietników
WYMIARY PODŁOKIETNIKA
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

Waga

Z

Y

X

W

V

210

240

80

500

660

(kg)

—

Opis techniczny
D
E
F
G
H

–
–
–
–
–

Szerokość siedziska
Wysokość całkowita
Szerokość oparcia
Długość oparcia
Wysokość podłokietników

K – Szerokość podstawy
L – Głębokość całkowita
V – Szerokość całkowita

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

Waga
(kg)

A

A1

B

C

D

E

F

G

H

K

V

L

KAIKA 4L/ 4L DOUBLE

475

470

440

390

400

850

400

370

680

613

660

595

7,3

KAIKA LUX ST-46

455

450

440

390

400

820

400

370

660

520

660

580

9,8

KAIKA 4L LWM

465

460

440

390

400

840

400

370

670

615

660

595

8,4

2. Materiały / Wersje
2.1 Podstawa/Rama
2.1.1. Krzesła konferencyjne obrotowe
Podstawy:
– Ø 670 mm – pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor czarny
z czarnym podnośnikiem pneumatycznym
(ST33-BL)
– Ø 670 mm – pięcioramienna aluminiowa
malowana proszkowo na kolor biały z białym
podnośnikiem pneumatycznym (ST33-W),
– Ø 670 mm – pięcioramienna z aluminium polerowanego (ST33-CR),
– Ø 520 mm – czteroramienna chromowana,
kolumna obrotowa (ST46).
2.1.2. Krzesła konferencyjne ramowe
4 nogi (4L) – rama wykonana z rury stalowej
Ø 22 × 2 mm.
Opcje wykończenia:
– malowana proszkowo na kolor czarny (BL),
– malowana proszkowo na kolor alu (ALU),

– malowana proszkowo na kolor biały (W),
– chromowana (CR).
4 nogi (4L-LWM) – rama wykonana z rury
stalowej Ø 18 × 2,5 mm malowana proszkowo
na kolor biały (RAL 9003) lub czarny (RAL
9005), połączona z drewnianymi lakierowanymi
nogami wykonanymi z naturalnego dębu.
2.2. Kółka/Stopki
2.2.1. Krzesła konferencyjne obrotowe
Kółka Ø 50 mm samohamowne z tworzywa
sztucznego do powierzchni miękkich w standardzie (SH) lub do powierzchni twardych
(SHH) jako opcja – dotyczy wersji ST 33, kółka
w kolorze czarnym.
Kółka Ø 50 mm samohamowne chromowane
do powierzchni miękkich (NHC) i do powierzchni
twardych (NHHC) obie jako opcja – dotyczy
wersji ST 33.
Stopki przegubowe do powierzchni miękkich –
dotyczy wersji ST46.

2.2.2. Krzesła konferencyjne ramowe
Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni
miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni
twardych (GBF) jako opcja.
2.3. Siedzisko i oparcie
Siedzisko, oparcie i podłokietniki w formie jednolitego kubełka, wykonanego z polipropylenu,
pokrytego pianką wylewaną, w pełni tapicerowany. Dla wersji 4L-DOUBLE kubełek tapicerowany dwoma kolorami tego samego rodzaju
tapicerki (front / tył).

3. Pakowanie
1 szt. w kartonie (zmontowane).

4. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)
Atest zgodny z normą: PN-EN 16139, PN-EN
1335

Kaika

Y

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska z zgodnie z normą
EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

Zafiro

Opis techniczny

Zaﬁro

1. Wymiary / Waga

ZAFIRO HOCKER

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska z zgodnie z normą
EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość całkowita siedziska

D
E
F
G
H

–
–
–
–
–

Szerokość siedziska
Wysokość całkowita
Szerokość oparcia
Długość oparcia
Wysokość podłokietników

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

ZAFIRO HOCKER

K – Szerokość podstawy
L – Głębokość całkowita
V – Szerokość całkowita

Waga

A

A1

B

C

D

E

F

G

H

K

V

L

750

—

430

430

400

963

400

225

—

535

535

555

2. Materiały / Wersje
2.1. Rama
4-nogi – wykonane z rury stalowej:
– nogi i poprzeczka Ø 22 × 1,5 mm,
– łączyna przednia, tylna Ø 20 × 2 mm,
– poprzeczka dolna Ø 20 × 1,5 mm,
– poprzeczka górna 30 × 15 × 1,5 mm
Ochronna nakładka z tworzywa sztucznego
zamontowana na dolnej poprzeczce.
Brak możliwości sztaplowania.
Opcje wykończenia:
– malowana proszkowo na kolor biały (RAL
9003)
– malowana proszkowo na kolor czarny (BL)
– malowana proszkowo na kolor alu (ALU)
– chromowana (CR)

(kg)

5,5

2.2. Stopki
Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni
miękkich (G20) w standardzie lub do powierzchni
twardych (G20F) jako opcja.

3. Pakowanie

2.3. Siedzisko i oparcie
Kubełek sklejkowy – wykonany z 9-warstwowej
sklejki bukowej o grubości 10,5 mm, obustronnie
laminowany, widoczne krawędzie sklejki zabezpieczone woskiem.
WALL PROTECTION SYSTEM – konstrukcja
ramy zapobiega rysowaniu ściany poprzez
oddalenie oparcia od ściany ok. 25 mm.

Atest zgodnie z normą: EN 1022, EN 16139,
EN 1728.

1 szt. w kartonie (zmontowane).

4. Certyﬁkaty, atesty, znaki jakości (dla
wybranych konﬁguracji produktów)

Zen

Opis techniczny

ZEN-LB 4L

ZEN-LB 4L-ARM

A – Wysokość siedziska
A1 – Wysokość siedziska z zgodnie z normą
EN
B – Głębokość siedziska
C – Głębokość powierzchni siedziska

D
E
F
G
H

–
–
–
–
–

Zen

1. Wymiary / Waga

ZEN 4L-ARM

Szerokość siedziska
Wysokość całkowita
Szerokość oparcia
Długość oparcia
Wysokość podłokietników

K – Szerokość podstawy
L – Głębokość całkowita
V – Szerokość całkowita

WYMIARY
[mm]

Standard
pomiaru
na stronie
2

Waga
(kg)

A

A1

B

C

D

E

F

G

H

K

V

L

ZEN-LB 4L

470

440

425

370

450

815

450

320

—

535

490

530

7,5

ZEN-LB 4L-ARM

470

440

425

370

420

815

450

320

630

535

580

555

8

ZEN 4L-ARM

470

440

425

370

420

945

450

460

630

535

580

575

8,9

2. Materiały / Wersje

3. Pakowanie

2.1. Rama
4-nogi – wykonane z rury stalowej Ø 22 × 2 mm.
Opcje wykończenia:
– malowana proszkowo na kolor czarny (BL),
– malowana proszkowo na kolor alu (X),
– chromowana (Z).
Sztaplowanie: max. 4 szt.

2.3. Siedzisko i oparcie
Siedzisko
Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki
bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty pianką
o grubości 40 mm i gęstości 35 kg / m³.
Oparcie
Szkielet wykonany z 7-warstwowej sklejki
bukowej o grubości 10,5 mm, pokryty gąbką
o grubości 20 mm i 9 mm i gęstości 25 kg / m³.

2.2. Stopki
Stopki do powierzchni miękkich (GB) w standardzie lub do powierzchni twardych (GBF) jako
opcja.

2.4. Podłokietniki
Stałe – zintegrowane z ramą krzesła, nakładki
wykonane z litego drewna bukowego o grubości
18 mm, wymiary nakładki: 425 mm × 40 mm.

Atest zgodnie z normą: EN 16139, EN 1728, EN
1022.

ZEN-LB 4L – max. 4 szt. w kartonie
(zmontowane).
ZEN-LB 4L-ARM – max. 3 szt. w kartonie
(zmontowane).
ZEN 4L-ARM – max. 3 szt. w kartonie
(zmontowane).

4. Certyﬁkaty, atesty i znaki jakości dla
wybranych konﬁguracji produktów)

Magnes II

Modułowy system siedzisk Magnes II to idealne
rozwiązanie dla przestrzeni publicznych.
Elastyczność systemu polegająca na swobodnym
zestawianiu elementów to cecha sprawiająca,
iż Magnes II doskonale sprawdza się
we wnętrzach o różnym charakterze i o różnej
wielkości.

Modułowość
System składa się z 17 elementów, pełniących
funkcję siedzisk, łączników lub stolików. Szkielet
siedziska oraz boki – służące jako podłokietniki,
wykonane z płyty wiórowej dwustronnie
melaminowanej (MFC) 18 mm, klasy E1. Siedziska
mogą być tapicerowane w dedykowanych dla
sof tkaninach z grup: 1 – 5. Wszystkie moduły
systemu Magnes II w standardzie posiadają
stopki regulujące. Elementy systemu można
łączyć ze sobą za pomocą specjalnych złącz
meblowych, które pozwalają na łatwy demontaż
i przearanżowanie układu bez uszkodzenia płyty
meblowej.

MAGNES II 100

MAGNES II 101

MAGNES II 501

MAGNES II 490 Z

Zasady aranżacji
Komponując ciągi modułów należy zwrócić uwagę
na kilka istotnych zasad:
Magnes II 103 i Magnes II 203 – to elementy
tylko i wyłącznie dedykowane do “zakończenia”
aranżacji. Nie stanowią samodzielnych elementów
i należy je każdorazowo łączyć z innymi
modułami za pomocą złącz meblowych.
Magnes II 490 W; Magnes II 490 Z;
Magnes II 450, Magnes II 580 ZD – funkcjonują
tylko i wyłącznie jako łączniki. Nie stanowią
samodzielnych elementów i należy je
każdorazowo łączyć z innymi modułami
za pomocą złącz meblowych.
Magnes II 450 – nie może stanowić ostatniego
elementu w ciągu modułów (tzw. „zakończenia”
aranżacji).
Magnes II 600 i Magnes II 601 – nie stanowią
samodzielnych elementów i należy je
każdorazowo łączyć z innymi modułami
za pomocą złącz meblowych.

MAGNES II 103

MAGNES II 201

MAGNES II 502

MAGNES II 580 ZD

Elementy te nie mogą stanowić ostatnich
elementów w ciągu modułów (tzw. „zakończenia”
aranżacji). Dodatkowo, nie można zestawiać
ich obok siebie oraz łączyć z następującymi
modułami (kolizja pulpitu z bokiem modułu):
Magnes II 111, Magnes II 211.
Nie można tworzyć aranżacji, w których do obu
stron modułów Magnes II 600 lub Magnes II
601 dostawia się moduł Magnes II 490 Z (kolizja
dwóch pulpitów).

Media porty
Moduł Magnes II 601 jest wyposażony w port
elektryczny NETBOX MEB 2M w konfiguracji:
2 × 230V lub 1 × 230V + 2xUSB.

MAGNES II 200

MAGNES II 203

MAGNES II 111

MAGNES II 450

MAGNES II 600

MAGNES II 601

MAGNES II 211

MAGNES II 490 W

MAGNES II 300

Magnes II

Opis techniczny

Magnes II

Magnes II

Model

MAGNES II 100

Opis

Moduł 1-osobowy z tapicerowanym siedziskiem.
Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty
wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy
E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu
z innymi elementami linii Magnes II.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 670 × 500 mm
Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 103

MAGNES II 200

MAGNES II 203

Moduł 1-osobowy z tapicerowanym siedziskiem
oraz poduszką zamontowaną do jednego boku.
Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty
wiórowej dwustronni melaminowej (MFC), klasy
E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Możliwość tapicerowania siedziska
i poduszki w różnych kolorach. Sprawdź
możliwości połączeń w opisie technicznym.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 850 × 500 mm
Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm

Moduł 2-osobowy z tapicerowanym siedziskiem.
Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty
wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy
E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Istnieje możliwość łączenia modułu
z innymi elementami linii Magnes II.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 1330 × 500 mm
Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm
Moduł 2-osobowy z tapicerowanym siedziskiem
oraz poduszką zamontowaną do jednego boku.
Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty
wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC), klasy
E1 z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Możliwość tapicerowania siedziska
i poduszki w różnych kolorach. Sprawdź
możliwości połączeń w opisie technicznym.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 1520 × 500 mm
Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 101

Moduł 1-osobowy z oparciem, tapicerowane
siedzisko i oparcie. Elementy boczne wykonane
z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie
melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami
wykończonymi tworzywem sztucznym.
Istnieje możliwość łączenia modułu z innymi
elementami linii Magnes II
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 670 × 760 mm
Wysokość: 780 mm
Wysokość siedziska: 440 mm

Magnes II

Magnes II

Model

MAGNES II 201

Opis

Moduł 2-osobowy z oparciem, tapicerowane
siedzisko i oparcie. Elementy boczne
wykonane z 18 mm płyty wiórowej
dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1
z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Istnieje możliwość łączenia
modułu z innymi elementami linii Magnes.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 1330 × 760 mm
Wysokość: 780 mm
Wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 111

Moduł 1-osobowy z podłokietnikami
i oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie.
Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty
wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC),
klasy E1 z krawędziami wykończonymi
tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość
łączenia modułu z innymi elementami linii
Magnes II.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 670 × 810 mm
Wysokość: 780 mm
Wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 211

Moduł 2-osobowy z podłokietnikami
i oparciem, tapicerowane siedzisko i oparcie.
Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty
wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC),
klasy E1 z krawędziami wykończonymi
tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość
łączenia modułu z innymi elementami linii
Magnes II.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 1330 × 810 mm
Wysokość: 780 mm
Wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 501

Dwustronny moduł 2-osobowy
z tapicerowanym siedziskiem i oparciem.
Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty
wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC),
klasy E1 z krawędziami wykończonymi
tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość
łączenia modułu z innymi elementami linii
Magnes II.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 670 × 1260 mm
Wysokość: 780 mm
Wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 502

Dwustronny moduł 4-osobowy
z tapicerowanym siedziskiem i oparciem.
Elementy boczne wykonane z 18 mm płyty
wiórowej dwustronnie melaminowej (MFC),
klasy E1 z krawędziami wykończonymi
tworzywem sztucznym. Istnieje możliwość
łączenia modułu z innymi elementami linii
Magnes II.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 1330 × 1260 mm
Wysokość: 780 mm
Wysokość siedziska: 440 mm

Magnes II

Magnes II

Model

MAGNES II 450

Opis

Moduł-łącznik zewnętrzny 45 °
z tapicerowanym siedziskiem. Elementy
boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej
dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1
z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Sprawdź możliwości połączeń
w opisie technicznym.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 610 × 500 mm
Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 490 W

Moduł-łącznik wewnętrzny 90 °
z tapicerowanym siedziskiem. Elementy
boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej
dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1
z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Sprawdź możliwość połączeń
w opisie technicznym.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 820 × 500 mm
Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 490 Z

Moduł-łącznik zewnętrzny 90 °
z tapicerowanym siedziskiem. Elementy
boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej
dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1
z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Sprawdź możliwość połączeń
w opisie technicznym.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 570 × 500 mm
Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 580 ZD

Moduł-łącznik zewnętrzny 180 °
z tapicerowanym siedziskiem. Elementy
boczne wykonane z 18 mm płyty wiórowej
dwustronnie melaminowej (MFC), klasy E1
z krawędziami wykończonymi tworzywem
sztucznym. Sprawdź możliwość połączeń
w opisie technicznym.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 1260 × 500 mm
Wysokość / wysokość siedziska: 440 mm

MAGNES II 600

Moduł-łącznik z tapicerowaną konstrukcją
oraz pulpitem. Elementy boczne wykonane
z 18 mm płyty wiórowej dwustronnie
melaminowej (MFC), klasy E1 z krawędziami
wykończonymi tworzywem sztucznym.
Kolumna pulpitu chrom, pulpit sklejkowy
lakierowany w kolorze 3.0A8 (biały)
lub 3.097 (czarny). Sprawdź możliwości
połączeń w opisie technicznym.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 220 × 500 mm
Wysokość całkowita: 440 mm
Wysokość pulpitu: 710 mm
Wymiary pulpitu: 280 × 545 mm

Magnes II

Magnes II

Model

Opis

MAGNES II 601

Moduł-łącznik z tapicerowaną konstrukcją,
pulpitem oraz gniazdami multimedialnymi.
Kolumna pulpitu chrom, pulpit sklejkowy
lakierowany w kolorze 3.0A8 (biały) lub 3.097
(czarny). Sprawdź możliwości połączeń oraz
dostępne opcje gniazd multimedialnych w opisie
technicznym.
Stopki poziomujące (± 7 mm) w standardzie.
Wymiary zewnętrzne: 220 × 500 mm
Wysokość całkowita: 440 mm
Wysokość pulpitu: 710 mm
Wymiary pulpitu: 280 × 545 mm

Model

Opis

MAGNES II 300
Stolik mobilny wykonany z metalowej
ramy chromowanej (wysoki połysk)
lub malowanej na kolor biały (RAL 9003)
lub czarny (RAL 9005).
Blat stolika wykonany ze sklejki,
lakierowany w kolorze: 3.0A8 (biały)
lub 3.097 (czarny).
Wymiary: 410 × 330 mm
Wysokość pulpitu: 536 mm

Netbox MEB 2 × 230V

GE
FR
GB
CH13

NETBOX MEB 1 × 230V + 2 x ŁADOWARKA USB

GE
FR
GB
CH13

Studio

Studio

Studio

Model

Opis

STUDIO FOTEL
Fotel, konstrukcja oparta na
chromowanych, metalowych nogach.
W siedzisku i oparciu zastosowano
20 mm oraz 75 mm sprężyny Bonnell.
Dzięki prostej formie mebel doskonale
komponuje się w każdym wnętrzu.
Wymiary zewnetrzne: 760 × 750 mm
Wysokość: 700 mm
Wysokość siedziska: 440 mm
STUDIO SOFA 2-OSOBOWA
Sofa 2-osobowa, konstrukcja oparta na
chromowanych, metalowych nogach.
W siedzisku i oparciu zastosowano
120 mm oraz 75 mm sprężyny Bonnell.
Dzięki prostej formie mebel doskonale
komponuje się w każdym wnętrzu.
Wymiary zewnęrzne: 1300 × 750 mm
Wysokość: 700 mm
Wysokość siedziska: 440 mm
STUDIO SOFA 3-OSOBOWA
Sofa 3-osobowa, konstrukcja oparta na
chromowanych, metalowych nogach.
W siedzisku i oparciu zastosowano
120 mm oraz 75 mm sprężyny Bonnell.
Dzięki prostej formie mebel doskonale
komponuje się w każdym wnętrzu.
Wymiary zewnętrzne: 1900 × 750 mm
Wysokość: 700 mm
Wysokość siedziska: 440 mm

Model

Opis

STUDIO STOLIK 75 × 75
Stolik z blatem laminowanym lub fornirowanym.
Nogi metalowe, chromowane.
zewnętrzn : 750 × 750 mm
Wymiary zewnętrzne:
Wysokość: 405 mm
Grubość blatu: 28 mm

STUDIO STOLIK 70 × 110
Stolik z blatem laminowanym lub fornirowanym.
Nogi metalowe, chromowane.
Wymiary zewnętrzne: 700 × 1100 mm
Wysokość 405 mm
Grubość blatu: 28 mm

Cello

Cello
Model

Opis

Cello

CELLO FOTEL
3 4
Fotel, nogi przednie wykonane z rur
stożkowych chromowanych lub malowanych
proszkowo lub z barwionego drewna.
Tylne nogi wykonane z rur chromowanych
lub malowanych proszkowo. Komfort
użytkowania zapewnia konstrukcja siedziska,
w której użyto sprężyn Bonnell 120 mm.
Duży wybór wykończeń sprawia, że mebel
znakomicie komponuje się z wnętrzami
biurowymi.
Wymiary zewnętrzne: 840 × 750 mm
Wysokość: 790 mm
Wysokość siedziska: 430 mm

CELLO SOFA 2-OSOBOWA
21 6 5
Sofa 2-osobowa, nogi przednie wykonane
z rur stożkowych chromowanych lub
malowanych proszkowo lub z barwionego
drewna. Tylne nogi wykonane z rur
chromowanych lub malowanych proszkowo.
Komfort użytkowania zapewnia konstrukcja
siedziska, w której użyto sprężyn Bonnell
120 mm. Duży wybór wykończeń sprawia,
że mebel znakomicie komponuje się
z wnętrzami biurowymi.
Wymiary zewnętrzne: 1520 × 750 mm
Wysokość: 790 mm
Wysokość siedziska: 430 mm

CELLO SOFA 3-OSOBOWA
71 7 5
Sofa 3-osobowa, nogi przednie wykonane
z rur stożkowych chromowanych lub
malowanych proszkowo lub z barwionego
drewna. Tylne nogi wykonane z rur
chromowanych lub malowanych proszkowo.
Komfort użytkowania zapewnia konstrukcja
siedziska, w której użyto sprężyn
stożkowych. Duży wybór wykończeń
sprawia, że mebel znakomicie komponuje się
z wnętrzami biurowymi.
Wymiary zewnętrzne: 1850 × 750 mm
Wysokość: 790 mm
Wysokość siedziska: 430 mm
CELLO STOLIK Ø 80
Stolik z blatem szklanym przezroczystym lub
matowym. Nogi stolika wykonane w całości
z rur chromowanych lub malowanych
proszkowo lub barwionego drewna
z chromowanym pierścieniem.
Wymiary blatu: Ø 800 mm
Wysokość: 430 mm
Grubość blatu: 12 mm

Concerto

Concerto

Concerto

Model

CONCERTO FOTEL

Opis

Fotel na metalowej, malowanej lub
chromowanej konstrukcji. Dla zapewnienia
najwyższego komfortu, oprarcie wypełnione
kompozycją gęsiego pierza i pianki
poliuretanowej. Natomiast do konstrukcji
siedzisk wykorzystano sprężyny faliste.
Pokrowce poduszek, oparcia i siedziska mogą
być zdejmowane do czyszczenia.
Wymiary zewnętrzne: 940 × 920 mm
Wysokość: 900 mm
Wysokość siedziska: 460 mm

CONCERTO SOFA 2-OSOBOWA

Sofa 2-osobowa na metalowej, malowanej lub
chromowanej konstrukcji. Dla zapewnienia
najwyższego komfortu, oprarcie wypełnione
kompozycją gęsiego pierza i pianki
poliuretanowej. Natomiast do konstrukcji
siedzisk wykorzystano sprężyny faliste.
Pokrowce poduszek, oparcia i siedziska mogą
być zdejmowane do czyszczenia.
Wymiary zewnętrzne: 1520 × 920 mm
Wysokość: 900 mm
Wysokość siedziska: 460 mm

CONCERTO SOFA 3-OSOBOWA

Sofa 3-osobowa na metalowej, malowanej lub
chromowanej konstrukcji. Dla zapewnienia
najwyższego komfortu, oprarcie wypełnione
kompozycją gęsiego pierza i pianki
poliuretanowej. Natomiast do konstrukcji
siedzisk wykorzystano sprężyny faliste.
Pokrowce poduszek, oparcia i siedziska mogą
być zdejmowane do czyszczenia.
Wymiary zewnętrzne: 2120 × 920 mm
Wysokość: 900 mm
Wysokość siedziska: 460 mm

Concerto

Concerto

Mo
Model

CONCERTO STOLIK 80 × 80

Opis
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Dallas

Dallas

Dallas

Model

DALLAS CFS
(fotel na płozach)

Opis

Siedzisko fotela wykonane na bazie
metalowego szkieletu, obłożonego pianką
wylewaną o odpowiedniej twardości.
Rama CFS wykonana z wysokiej jakości
rury stalowej o profilu kwadratowym
o wymiarach 20 × 20 mm, występuje
w wersji chromowanej lub malowanej.
Wymiary zewnętrzne: 635 × 525 mm
Wysokość: 725 mm
Wysokość siedziska: 470 mm

DALLAS DUO CFS
(sofa 2-osobowa na metalowych
płozach)

iedzisko sofy wykonane na bazie
Siedzisko
metalowego szkieletu, oklejonego pianką
o odpowiedniej grubości i gęstości
gęstości.
Rama CF
CFS wykonana z wysokiej jakości
rury stalowej o profilu kwadratowym
o wymiarach 20 × 20 mm, występuje
w wersji chromowanej lub malowanej
malowanej.
Wymiary zewnętrzne
50 × 525 mm
zewnętrzne: 1
1350
Wysokość
Wysokość: 725 mm
Wysokość siedziska
siedziska: 470 mm

DALLAS DUO CFS
(sofa 2-osobowa na metalowych
płozach)

W przypadku sof tapicerowanych skórą
przez środek siedziska i oparcia przebiega
ozdobne przeszycie.
Wymiary zewnętrzne: 1350 × 525 mm
Wysokość: 725 mm
Wysokość siedziska: 470 mm

Model

Opis

DALLAS STOLIK
Stolik z blatem szklanym,
podstawa metalowa,
chromowana lub malowana
proszkowo.
Wymiary blatu: 550 × 550 mm
Grubość blatu: 10 mm
Wysokość: 520 mm

Mody

Mody
Model

Opis

Mody

MODY 100
Fotel bez podłokietników. Siedzisko
i oparcie w całości tapicerowane
z przeszyciami.
Wymiary zewnętrzne: 700 × 650 mm
Wysokość: 790 mm
Wysokość siedziska: 420 mm

MODY 110
Fotel z podłokietnikami. Siedzisko
i oparcie w całości tapicerowane
z przeszyciami
Podłokietniki: część górna tapicerowana
skórą, część dolna drewniana, emaliowana
na czarno.
Wymiary zewnętrzne: 730 × 650 mm
Wysokość: 790 mm
Wysokość siedziska: 420 mm
MODY 200
Sofa 2-osobowa bez podłokietników.
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane
z przeszyciami.
Wymiary zewnętrzne: 1260 × 650 mm
Wysokość: 790 mm
Wysokość siedziska: 420 mm

MODY 210
Sofa 2-osobowa z podłokietnikami.
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane
z przeszyciami.
Podłokietniki: część górna tapicerowana
skórą, część dolna drewniana, emaliowana
na czarno.
Wymiary zewnętrzne: 1290 × 650 mm
Wysokość: 790 mm
Wysokość siedziska: 420 mm

Mody
Mode
Model

Mody

Mody

MODY 50 × 50 STOLIK KAWOWY
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s
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Stolik kawowy z blatem szklanym lub
wykonanym z melaminy.
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MODY 50 × 70 STOLIK KAWOWY

Stolik kawowy z blatem szklanym lub
wykonanym z melaminy.
Fotel
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kami.510
Siedzisko
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MODY 70 × 70 STOLIK KAWOWY

Stolik kawowy
z blatem
lub
Wyso
ość siedziska
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wykonanym z melaminy.
Wymiary zewnętrzne: 710 × 710 mm
Wymiary blatu: 700 × 700 mm
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Granite

Granite

Granite

Model

GRANITE FOTEL

Opis

Fotel z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie
w całości tapicerowane. Podstawa
chromowana wykonana z prętów stalowych
wyposażonych w stopki transparentne
do twardych powierzchni. Konstrukcja
siedziska posiada najwyższej klasy sprężyny
DUX. Fotel może być tapicerowany w tej
samej cenie, w dwóch różnych kolorach,
w ramach jednego rodzaju wykończenia (patrz
rysunek poniżej).
Wymiary zewnętrzne: 790 × 880 mm
Wysokość: 700 mm
Wysokość siedziska: 450 mm

GRANITE SOFA 2-OSOBOWA

Sofa 2-osobowa z podłokietnikami. Siedzisko
i oparcie w całości tapicerowane. Podstawa
chromowana wykonana z prętów stalowych
wyposażonych w stopki transparentne
do twardych powierzchni. Konstrukcja siedziska
posiada najwyższej klasy sprężyny DUX. Fotel
może być tapicerowany w tej samej cenie,
w dwóch różnych kolorach, w ramach jednego
rodzaju wykończenia (patrz rysunek poniżej).
Wymiary zewnętrzne: 1470 × 880 mm
Wysokość: 700 mm
Wysokość siedziska: 450 mm

GRANITE SOFA 3-OSOBOWA

Sofa 3-osobowa z podłokietnikami. Siedzisko
i oparcie w całości tapicerowane. Podstawa
chromowana wykonana z prętów stalowych
wyposażonych w stopki transparentne
do twardych powierzchni. Konstrukcja siedziska
posiada najwyższej klasy sprężyny DUX. Fotel
może być tapicerowany w tej samej cenie,
w dwóch różnych kolorach, w ramach jednego
rodzaju wykończenia (patrz rysunek poniżej).
Wymiary zewnętrzne: 1810 × 880 mm
Wysokość: 700 mm
Wysokość siedziska: 450 mm

