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Wierzymy, że piękne wnętrza da się 

stworzyć w ramach każdego budżetu. 

Produkujemy meble, na których sami 

chcielibyśmy siedzieć. Z dbałością  

o każdy detal.  

We believe that beautiful interiors  

can be created within any budget. 

We produce furniture which  

we would like to use ourselves. 

With attention to every detail.

Mamy 30 lat 
i czujemy, 
że to nasz czas.

We are 30 years old 
and we feel that  
our time is now.

O nas About us
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Naszą ambicją jest tworzenie produktów 

wyjątkowych i jednocześnie uniwersalnych: 

trwałych, przyjaznych, dostępnych  

stylistycznie i cenowo. 

Mebli, które dzięki swojemu dopracowaniu, 

trwałości i funkcjonalności stają się integralnym 

elementem każdej przestrzeni do pracy. 

Ponadczasowe pomysły nie muszą krzyczeć, 

szukamy rozwiązań cichych i bezbłędnych. 

Tak właśnie rozumiemy naszą misję. 

Our ambition is to create products that  

are unique and at the same time universal: 

durable, friendly, accessible in style and price.  

 

Furniture which, due to its refinement, durability 

and functionality, is becoming an indispensable 

and favourite element in every workspace. 

Timeless ideas don't have to be loud, we look  

for solutions that are quiet and flawless.  

This is how we understand our mission. 

Dostępność
Accessibility
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Nasze wartości Our values

Dostępność
Accessibility
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Jesteśmy młodą marką, ale z dużym 

doświadczeniem. Tworzymy zespół o różnych 

osobowościach i talentach, które jednoczą 

wspólne aspiracje, wartości i cele.  

 

Nasze doświadczenie to baza,  

na której opieramy pewność siebie  

i odwagę w przekraczaniu kolejnych granic. 

Ta wyjątkowa energia przekłada się 

na tworzenie produktów, które zaskakują swoją 

lekkością, funkcjonalnością i świeżością. 

We are a young brand, but with a lot 

of experience. We are a team of different 

personalities and talents that are united 

by common aspirations, values and goals.

Our experience is the basis for our confidence 

and courage to cross new borders. 

This unique energy translates into the creation 

of products that surprise with their lightness, 

functionality and freshness. 

Świeżość
Freshness
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Nasze wartości Our values

Świeżość
Freshness
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Oferujemy meble przyjazne ludziom 

i środowisku. 

Skupiamy się na innowacyjnych rozwiązaniach 

technologicznych, które zmieniają zasady gry 

w najważniejszych dla nas obszarach:  

ergonomii i ekologii.  

 

Nowe modele mebli do pracy wspierają zdrowe 

nawyki i sprzyjają aktywnemu siedzeniu. 

Nowe konstrukcje mebli pozwalają zbudować 

zrównoważony cykl życia produktu – od wyboru 

surowców, przez produkcję, aż do recyklingu.  

We offer people- and environment- 

friendly furniture.  

 

We focus on innovative technological solutions 

that change the rules of the game in our most 

important areas: ergonomics and ecology.  

 

New models of work furniture support 

healthy habits and encourage active sitting. 

New furniture designs build a sustainable 

product life cycle - from raw material selection, 

through manufacturing, to recycling.  

Odpowiedzialność
Responsibility



Odpowiedzialność Responsibility

Odpowiedzialność
Responsibility
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Profesjonalizm 
Professionalism

Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości 

mebli. Siłę precyzji można dostrzec skupiając 

uwagę na detalach. To perfekcyjny szew, 

dyskretnie ukryty mechanizm, przemyślane 

połączenie materiałów. 

Na rynku wyróżnia nas zaawansowanie 

technologiczne i wyznaczanie nowych 

standardów produkcji, zwłaszcza  

w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

Our goal is to create high quality furniture.  

The power of precision can be seen  

by focusing attention on the details.  

It's perfect stitching, discreetly hidden 

mechanism, thoughtful combination of materials.  

 

What sets us apart in the marketplace  

is our technological advancement  

and setting new production standards, 

especially in the area of sustainability. 



Profesjonalizm 
Professionalism

Nasze wartości Our values
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Racjonalne myślenie i konsekwencję w dążeniu 

do realizacji celów, łączymy z wyobraźnią, 

odwagą i kreatywnością. 

 

Codziennie inspirujemy się nawzajem, szukając 

nowych rozwiązań i sposobów myślenia.  

 

A z efektów jesteśmy naprawdę bardzo dumni. 

We combine rational thinking and consistency 

in achieving goals with imagination, courage 

and creativity.

Every day we inspire each other,  

looking for new solutions and ways of thinking.

We are really proud of the results.

Wyobraźnia
Imagination



Nasze wartości Our values

Wyobraźnia
Imagination
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Projektanci
Designers

Od początku istnienia firmy rozwinęliśmy dziesiątki unikalnych kolekcji,  

współpracując z międzynarodową grupą cenionych projektantów.  

Innowacyjne technologie i doświadczony zespół inżynierów pozwala nam  

na wdrażanie nawet najbardziej skomplikowanych form.

From the beginning of the company’s operation, we have developed  

dozens of unique collections, working with an international group  

of renowned designers. Our innovative technologies and experienced  

team of engineers enable us to implement even the most complex forms.

19



Projektanci Designers

Piotr Kuchciński Paul Brooks

Christopher Schmidt ITO DesignMarcus Berenwinkel ITO Design

Christophe Pillet

Joel Velasquez ITO Design

Jarosław Szymański Studio 1:1Tomek Rygalik Studio Rygalik Hilary Birkbeck

20



Nasze wartości Our values
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Nasze wartości Our values
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AccisPro



24

A chair that follows  
your body movements

Ten fotel podąża 
za Twoimi ruchami

AccisPro

AccisPro



Design: ITO Design 

AccisPro is distinguished by a modern 
design and light form. The ITO Design 
studio designed this swivel chair 
in accordance with the principles  
of the so-called active sitting,  
i.e. the need for the seat and backrest  
to adjust to user's body movements. 

Features

 – innovative system of independent side-to-side 
movement of both backrest and seat (SmartHPS), 

 – easy adjustment of the basic functions  
of the mechanism ensuring synchronised  
tilt of the backrest and seat,

 – adjustable armrests, lumbar support  
and seat extension, 

 – for safety reasons, the gaps between moving 
parts are no more than 5 mm and where this was 
not possible special covers were used, 

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environment friendly. 

AccisPro wyróżnia się nowoczesnym 
designem i lekkością formy. Studio 
ITO Design zaprojektowało to krzesło 
obrotowe zgodnie z założeniami 
tzw. aktywnego siedzenia, czyli potrzebą 
dopasowywania się siedziska i oparcia 
do ruchów ciała użytkownika.

Cechy

 – innowacyjny system niezależnych ruchów na boki 
zarówno oparcia jak i siedziska (SmartHPS), 

 – łatwość regulacji podstawowych funkcji
 – mechanizmu, zapewniającego synchroniczne 

odchylanie oparcia i siedziska,
 – regulowane podłokietniki, podparcie lędźwiowe 

i wysuw siedziska,
 – w trosce o bezpieczeństwo, szczeliny między 

elementami ruchomymi wynoszą nie więcej  
niż 5 mm, a tam gdzie nie było to możliwe  
zostały zastosowane specjalne maskownice,

 – certyfikat Blue Angel - krzesło przyjazne 
dla środowiska.

Fotele obrotowe Swivel chairs

AccisPro
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AccisPro



AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AcosPro



Klasyczne 
krzesło konferencyjne

A classic
conference chair

AcosPro

34



Powrót do klasyki, która w tym przypadku 
odznacza się uporządkowaną geometrią 
i pewnie nakreślonymi liniami. Stabilności 
dodają szerokie, wygodne siedzisko 
i odpowiednie wsparcie dla pleców.  
Krzesło sprawdzi się praktycznie wszędzie 
– od przestrzeni sal konferencyjnych 
po biurowe czy sale urzędowe. 

Cechy

 –  podłokietnik ułożony równolegle do podłoża 
i siedziska,

 –  możliwość wyboru podłokietnika z wygodną 
nakładką,

 –  trzy rodzaje podstaw dostępne w trzech kolorach, 
 –  certyfikat Möbelfakta – gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas  
procesu produkcji.

Konferencyjne Conference 

A return to the classic which in this case 
is characterised by orderly geometry 
and confidently drawn lines. Stability 
is added by a wide, comfortable 
seat and adequate back support. 
The chair will work just about anywhere, 
from conference room spaces to offices 
or office halls. 

Features

 – armrest parallel to the ground and to the seat, 
 – choice of armrest with comfortable pad, 
 – three types of bases available in three colours, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 
 

AcosPro
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AcosPro
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AcosPro
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AcosPro
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Elastyczny system
krzeseł konferencyjnych

Elastic system  
of conference chairs

Ariz



Ariz

Ariz
40



Wyjątkowo komfortowe i lekkie krzesło 
konferencyjno-audytoryjne. Można je łączyć 
w rzędy, co sprawdzi się np. w salach 
wykładowych. Niezależnie od konfiguracji, 
to model, który pozwoli wygodnie się 
rozsiąść, zapewni elastyczność przestrzeni 
oraz bezpieczeństwo użytkowania. 
 

Cechy

 – szerokie możliwości konfiguracyjne,  
dzięki kilku kolorom plastików i szerokim 
wachlarzem tkanin tapicerskich, 

 – wersje plastikowe, tapicerowane lub siatkowe,
 – dostępna wersja z wygodnym podłokietnikiem 
 – możliwość wysokiego sztaplowania (do 45 sztuk 

na specjalnym wózku do transportu krzeseł), 
 – opcja łączenia w rzędy, montażu blatu  

do pisania oraz kosza na gazety, 
 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji. 

Extremely comfortable and lightweight 
conference and auditorium chair. 
Chairs can be joined in rows, which 
is useful, for example, in lecture halls. 
Regardless of the configuration, it's a model 
that will allow you to sit comfortably,  
provide space flexibility and safe use. 

Features

 –  wide configuration possibilities with several plastic 
colours and a wide range of upholstery fabrics, 

 – plastic, upholstered, and mesh versions,
 – version with comfortable armrest, 
 – possibility of high stacking (up to 45 pieces  

on a special trolley for chair transport), 
 – option to join in rows, mount writing top  

and newspaper basket, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 

Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

Ariz
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Ariz

4242



Ariz
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Ariz
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Proste krzesło,
wiele możliwości
Simple chair,
many possibilities

Bit
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Bit



Bit

Model zaprojektowany z myślą o salach 
konferencyjnych, idealnie też nadaje się 
do małych i dużych przestrzeni biurowych 
oraz poczekalni. Prosta forma siedziska 
i oparcia została wykonana z wysokiej 
jakości materiałów, gwarantujących stabilną 
i wygodną pozycję podczas siedzenia. 

Cechy

 – wersja na płozie lub nogach, 
 – możliwość sztaplowania, 
 – opcja łączenia w rzędy, 
 – do wyboru plastikowe  

lub tapicerowane siedzisko oraz plastikowe, 
siatkowe lub tapicerowane oparcie. 

Model designed for conference rooms,  
it is also ideal for small and large office 
spaces and waiting rooms. The simple  
form of the seat and backrest is made 
of high quality materials that guarantee 
a stable and comfortable sitting position.

Features

 – cantilever or four legs version, 
 – stackable, 
 – option to join in rows, 
 – choice of plastic or upholstered seat  

and plastic, mesh or upholstered backrest.

Konferencyjne Conference 
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Bit
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Elegancja 
w kompaktowej  
formie
Elegance 
in a compact  
form

Chic



Chic

Chic
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Chic

Christophe Pillet zaprojektował 
lekką, elegancką i dopracowaną 
do najmniejszego szczegółu formę 
krzesła. Na uwagę zasługuje delikatny 
przekrój oraz kompaktowy kształt. 
Dzięki temu, model Chic idealnie 
nadaje się do przestrzeni kawiarnianych, 
restauracyjnych, hotelowych 
czy stref relaksu w biurowcach. 

Cechy

 – fotel wyposażony w pamięć powrotu  
(sam powraca do pozycji wyjściowej),

 – do wyboru krzesła restauracyjne i barowe  
na kilku bazach oraz fotele z bazą obrotową  
lub na stopkach, 

 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 
bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

Christophe Pillet has designed  
a chair that is light, elegant  
and refined to the smallest detail.  
The delicate cross-section  
and compact shape are noteworthy. 
This makes Chic an ideal model  
for café areas, restaurants, hotels 
or relaxation zones in office buildings. 

Features

 –  the seat is equipped with the return memory  
(it returns to the starting position by itself),

 – Restaurant and bar chairs with a range of bases 
and armchairs with a swivel base or with glides, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 
safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 

Meble miękkie Soft seating 

Design: Christophe Pillet
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Chic
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Chic
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Chic
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Chic
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Chic
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Ultralekka rodzina foteli
Ultralight family of chairs

Chic
 Air
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Chic Air

Chic
 Air
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Fotel idealnie sprawdzi się w strefach 
relaksu w biurach i miejscach spotkań 
w nowoczesnych wnętrzach. Christophe 
Pillet zaprojektował model, który 
charakteryzuje się wysublimowaną, 
minimalistyczną, a jednocześnie miękką 
formą siedziska i dopracowanym detalem. 

Cechy

 – fotele występuje w dwóch wysokościach  
oraz w wariancie: fotel uszak, ze wsparciem 
głowy z obu boków, 

 – w  kolekcji kompaktowe krzesła i ławki,  
które doskonale nadają się do miejsc spotkań, 

 – opcja łączenia dwóch różnych powierzchni 
tapicerowanych - wysokogatunkowej skóry 
na zewnątrz i miękkiej tapicerki wewnątrz kubełka, 

 – możliwość doboru różnych kolorów tapicerek, 
 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

The seat is perfect for relaxation areas 
in offices and meeting places in modern 
interiors. Christophe Pillet has designed 
a model that features a sublime, minimalist 
yet soft seat form and refined detailing. 

Features

 –  seats are available in two heights and in a wing 
chair version, with head support on both sides, 

 – the collection includes compact chairs 
and benches that are ideal for meeting areas, 

 – option to combine two different upholstery 
surfaces - high-quality leather on the outside 
and soft upholstery inside the shell, 

 – possibility to choose different upholstery colours 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process 

Meble miękkie Soft seating 

Chic Air
Design: Christophe Pillet
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Chic Air
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Chic Air
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Chic Air



Chic Air
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Chic Air
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Chic
Lounge



Chic Lounge

Chic
Lounge

Elegance and lightness  
of a comfortable form 

Elegancja i lekkość
wygodnej formy



Chic Lounge
Design: Christophe Pillet

Elegancka i stylowa sylwetka  
podkreśla funkcję reprezentacyjną 
przestrzeni. Fotel zaprojektowany  
przez Christophe’a Pilleta sprawdzi się  
w hotelowych lobby czy strefach lounge,  
ale też w biurowych miejscach spotkań  
czy przestrzeniach butikowych. 

Cechy

 – charakterystyczny detal w postaci przeszyć, 
 – dwie wysokości oparcia - dla różnych  

potrzeb i użytkowników, 
 – możliwość połączenia skóry z tkaniną  

w jednym pokrowcu, 
 – możliwość doboru różnych kolorów tapicerek 
 – poduszka i podnóżek podnoszą komfort 

wypoczynku, 
 – atrakcyjna proporcja jakości do ceny,
 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

The elegant and stylish silhouette 
emphasizes the representative function  
of the space. The armchair designed  
by Christophe Pillet will prove useful in hotel 
lobbies or lounge areas, but also in office 
meeting places or boutique spaces. 

Features

 – characteristic detail in the form  
of vertical stitching, 

 – two backrest levels – for different needs  
and different users, 

 – possibility to combine leather and fabric  
in one cover, 

 – possibility to choose different upholstery colours, 
 – cushion and footrest increase the comfort of rest, 
 – attractive price/quality ratio,
 – Möbelfakta certificate - a guarantee 

of durability, safety, environmental care 
and social responsibility during  
the production process. 

Meble miękkie Soft seating 

 24567



Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge

72



Chic
 Stoliki/Tables



74

Collection of lightweight tables 
for a wide range of uses 

Rodzina lekkich stolików  
o szerokim zastosowaniu 

Chic
 Stoliki/Tables

Chic Stoliki/Tables



Design: Christophe Pillet

Chic Stoliki/Tables

Idealne uzupełnienie kolekcji siedzisk 
Chic, Chic Air i Chic Lounge. Stoliki, 
które zaprojektował Christophe Pillet 
charakteryzują się subtelną linią 
i minimalistyczną formą. Szeroki wachlarz 
możliwości wykończeń blatu pozwala 
na wiele opcji aranżacyjnych w kawiarniach, 
restauracjach czy lobby hotelowych. 

Cechy

 – szeroki wybór wykończeń blatów: ceramika,  
szkło, drewno, blacha, 

 – kilka wysokości i rodzajów podstaw  
daje wiele wariantów aranżacyjnych, 

 – możliwość zastosowania transparentnych  
stopek w stolikach kawowych.

Stoły Tables

The perfect addition to the Chic, Chic Air 
and Chic Lounge seating collections.  
The tables designed by Christophe 
Pillet are characterized by subtle lines 
and minimalist form. A wide range 
of countertop finishes allows for many 
design options in cafés, restaurants  
or hotel lobbies. 

Features

 – a wide range of options for the tabletop finish: 
ceramics, glass, wooden, metal, 

 – several heights and types of bases offer  
many arrangement variants, 

 – optional transparent feet in coffee tables.
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Chic Stoliki/Tables
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ComCom
Prosty i wielofunkcyjny Simple and mutifunctional



ComComCom
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Com to model, którego cechuje 
lekkość, trwałość i wielofunkcyjność. 
Dzięki dopracowanej geometrii 
kubełka siedziska jest też bardzo 
wygodny. Krzesło zaprojektowane przez 
Paula Brooksa idealnie sprawdzi się 
w audytoriach, salach spotkań i stołówkach. 

Cechy

 – pięć rodzajów baz pozwala  
na dowolną konfigurację,

 – kolekcję dopełniają krzesła barowe na stelażu 
z metalowego pręta oraz ławki na trzy  
lub cztery siedziska z możliwością zastosowania 
blatu zamiast jednego kubełka, 

 – kwadratowy kształt kubełka ma cztery opcje 
wykończenia: ze sklejki, z nakładką tapicerowaną 
na siedzisko, z nakładką na siedzisko i oparcie 
lub w pełni tapicerowany, 

 – kubełek może występować w różnych 
wykończeniach: sklejki lakierowanej,  
wyłożonej okleiną naturalną lub laminatem HPL, 
który jest odporny na zarysowania.

Com is a model characterized  
by lightness, durability and multifunctionality. 
With the refined geometry of the seat 
shell, it is also very comfortable. 
This chair designed by Paul Brooks 
is perfect for auditoriums, meeting 
rooms and canteens. 

Features

 – five types of bases allow any configuration,
 – the collection is completed with a barstool  

on a metal wire frame and benches for three  
or four seats and with the possibility of using  
a top instead of one shell, 

 – the square shape of the shell has four finishing 
options: plywood, with upholstered seat pad,  
with seat and backrest pad or fully upholstered, 

 – the shell can come in different finishes:  
lacquered plywood, lined with natural veneer  
or HPL laminate which is scratch resistant. 
 
 

Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

Com
Design: Paul Brooks
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Com
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Com
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Com
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Com
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Com
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Com
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Com
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Com
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ElliePro



Najbardziej domowy
fotel biurowy

The most homely
office chair

ElliePro
ElliePro

9090



The designers from the ITO Design studio 
have combined the comfort of a home 
chair with the ergonomics and functionality 
of an office piece of furniture. As a result, 
the Ellie Pro armchair will work well 
in any interior design project, enriching 
the space with subtlety, softness 
and modernity. 

Features

 – quick and easy adjustment  
with the synchro self mechanism  
(height and tilt adjustment),

 – mechanism fully integrated into the seat, 
 – optional two-colour upholstery, 
 – several types and colours of bases  

(four- and five-star bases and metal wire frame  
or version with wooden legs),

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair 
is environment friendly. 

Projektanci ze studia ITO Design  
połączyli komfort domowego fotela 
z ergonomią i funkcjonalnością mebla 
biurowego. W efekcie, fotel ElliePro  
sprawdzi się w każdym projekcie 
wnętrzarskim, dodając przestrzeniom 
zarówno subtelności i miękkości,  
jak i nowoczesności. 

Cechy

 – szybka i łatwa regulacja za pomocą  
mechanizmu synchro-self (regulacja  
wysokości oraz możliwość odchylania), 

 – mechanizm w pełni zintegrowany z siedziskiem, 
 – możliwość doboru dwukolorowej tapicerki, 
 – kilka rodzajów i kolorów baz (bazy cztero-  

i pięcioramienne oraz stelaż z metalowego  
pręta lub wersja z drewnianymi nogami),

 – certyfikat Blue Angel - potwierdza,  
że nasz fotel jest przyjazny dla środowiska.

Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

Design: ITO Design 

ElliePro
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Fan



Nasza ikona  Our icon

Fan
Fan
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Design: Piotr Kuchciński

Fan

There are pieces of furniture that  
do not age – constantly appreciated,  
with a timeless design that fits perfectly  
into any interior. Fan is an elegant, 
comfortable and at the same time very 
distinctive armchair - with a detail of a semi-
circular seam. This is our most recognizable 
model on the market. Piotr Kuchciński 
designed it with both offices and home 
spaces in mind.

Features

 – several types of bases - glides and castors  
as well as wooden legs which perfectly match  
the SW40 and SAM tables, 

 – additional cushion improves comfort of use, 
 – the collection also includes a cantilever sofa, 
 – two types of thread to choose from  

(upholstery colour or decorative thread),
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

 

Istnieją meble, które się nie starzeją –  
stale doceniane, o ponadczasowym 
designie, idealnie dopasowującym 
się do każdego wnętrza. Fan to fotel 
elegancki, wygodny i jednocześnie bardzo 
charakterystyczny - z detalem półokrągłego 
szwu. To nasz najbardziej rozpoznawalny 
model na rynku. Piotr Kuchciński 
zaprojektował go z myślą zarówno  
o biurach, jak i przestrzeniach domowych. 

Cechy

 – kilka rodzajów baz - stopki i kółka oraz nogi 
drewniane, które idealnie współgrają  
ze stolikami SW40 i SAM, 

 – dodatkowa poduszka poprawia  
komfort użytkowania, 

 – w skład kolekcji wchodzi także sofa na płozie, 
 – dwa rodzaje nici do wyboru  

(w kolorze tapicerki lub nić ozdobna),
 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko  
i odpowiedzialności społecznej podczas  
procesu produkcji. 

Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 
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LightUp



LightUp
LightUp

Optymalny fotel  
do biura i domu
A perfect chair

for home and office
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Krzesło zaprojektowane przez studio 
ITO Design jest uniwersalne, proste 
oraz kompaktowe. Dzięki zastosowaniu 
niskiego oparcia, idealnie odnajduje się 
w przestrzeniach zarówno domowych, 
jak i biurowych. Cechy takie jak trwałość, 
funkcjonalność i dobra relacja ceny 
do jakości sprawiają, że LightUp  
jest jednym z najbardziej popularnych 
modeli wśród naszych klientów. 

Cechy

 – oparcie dostępne jest w dwóch wariantach: 
siatkowym i tapicerowanym,

 – dwa kolory wykończeń plastikowych oraz trzy 
kolory baz dają duże możliwości aranżacyjne, 

 – dostępna opcja hokera z podnóżkiem, 
 – dostępna opcja z wieszakiem na marynarkę,
 – składa się z bardzo małej liczby elementów  

i w 95% nadaje się do recyclingu,
 – certyfikat Blue Angel - potwierdza, że krzesło 

jest przyjazne dla środowiska, 
 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

The chair designed by ITO Design  
studio is versatile, simple and compact.  
With its low backrest, it is ideal for both 
home and office spaces. Features such 
as durability, functionality and good 
value for money make the LightUp 
one of the most popular models 
with our customers. 

Features

 – the backrest comes in two variants:  
mesh and upholstered,

 – two colours of the plastic finish  
and 3 colours of the base open up  
design possibilities,

 – available as a hocker with footrest, 
 – optional jacket hanger, 
 – consists of a very small number  

of components and is 95% recyclable,
 – Blue Angel certificate - confirms that  

our chair is environmentally friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

Fotele obrotowe Swivel chairs

LightUp
Design: ITO Design
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Mickey



Work actively
sitting or standing

Aktywna praca
na stojąco 
i siedząco

Mickey

Mickey
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Mickey, projekt studia ITO Design,  
spełnia wszelkie wymagania nowoczesnych 
i elastycznych przestrzeni do pracy.  
Wspiera pracę w pozycji stojącej 
lub półstojącej. W dodatku zachęcając 
do ruchu i utrzymania napiętych mięśni. 
Idealnie wpisuje się w przestrzenie, 
które zmieniają swoje aranżacje 
w zależności od potrzeb. 

Cechy

 – wyjątkowe połączenie pufy i taboretu  
obrotowego z regulacją wysokości, 

 – intuicyjna i łatwa obsługa, 
 – daje podparcie dzięki odchyleniu na boki  

(zakres 10 stopni w każdą stronę),
 – trzy kolory elementów plastikowych, 
 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

Mickey, a design by ITO Design studio, 
meets all requirements of modern 
and flexible workspaces. Supports work 
in standing or semi-standing position. 
In addition, encouraging movement 
and keeping muscles tight. It perfectly fits 
into spaces that change their arrangement 
depending on the needs. 

Features

 – It is a unique combination of a pouffe 
and a swivel stool with height adjustment, 

 – totally intuitive and easy to use, 
 – provides support by tilting from side to side 

(range of 10 degrees in each direction)
 – three colours of plastic parts, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee  

of durability, safety, environmental  
care and social responsibility during  
the production process. 

Meble miękkie Soft seating 

Mickey
Design: ITO Design
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Motto



Elastyczne krzesło do pracy
A flexible work chair

Motto

Motto
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Prosty design krzesła obrotowego 
Motto przełamuje subtelny łuk oparcia. 
Dzięki szerokiej gamie kolorów i tkanin 
ten model idealnie odnajdzie się w różnych 
wnętrzach np. w domu lub przestrzeniach 
mniej oficjalnych. Zastosowanie unikalnej 
technologii sprawiło, że regulowane 
na wysokości oparcie jest wyjątkowo 
elastyczne. 

Cechy

 – szeroka gama kolorów oraz tkanin 
wykończeniowych, 

 – odchylane oparcia w dowolnym kierunku
 – regulowane podłokietniki i zagłówek, 
 – kolekcję dopełniają dwie wersje krzesła 

konferencyjnego (z niskim i wysokim oparciem 
oraz z dwoma rodzajami stelaży - 

 – baza czteroramienna i stelaż z pręta), 
 – certyfikat Blue Angel - potwierdza, że nasze 

krzesło jest przyjazne dla środowiska, 
 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

The simple design of the Motto swivel 
chair is broken by the subtle curve 
of the backrest. Thanks to a wide 
range of colours and fabrics this model 
will perfectly fit into various interiors 
e.g. at home or less formal spaces. 
The use of unique technology has made 
the height-adjustable backrest extremely 
flexible. 

Features

 – wide range of colours and finishing fabrics, 
 – backrests tilting in any direction,
 – adjustable armrests and headrest, 
 – the collection is completed with two versions  

of conference chairs (with low and high  
backrest and two types of frames -  
four-star base and wire frame), 

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environment friendly, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee  
of durability, safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.  
 

Motto
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MyTurn

Kolekcja
do przestrzeni 

reprezentacyjnych
A collection 

for representative 
spaces



MyTurn
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MyTurn

Najwyższy poziom elegancji i stylu. 
Projektant Paul Brooks połączył precyzyjne 
wykończenia skórzane z elementami 
aluminiowymi. Wersja konferencyjna 
sprawdzi się w salach spotkań,  
a opcja obrotowa uzupełni gabinety  
kadry menadżerskiej. 

Cechy

 – dwie wysokości (z niskim lub wysokim oparciem) 
oraz dwa rodzaje mechanizmów, 

 – w skład kolekcji wchodzą fotel gabinetowy 
obrotowy, fotel konferencyjny obrotowy  
i fotel konferencyjny na płozie. 

The ultimate level of elegance and style. 
Designer Paul Brooks has combined 
precision leather trim with aluminium 
elements. The conference version will prove 
useful in meeting rooms, while the swivel 
option will complement managerial offices. 

Features

 – two heights (with low or high backrest)  
and two types of mechanisms, 

 – the collection includes a swivel office armchair, 
a swivel conference armchair and a cantilever 
conference chair. 

Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

Design: Paul Brooks
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MyTurn
Sofa



MyTurn
Sofa

Sofy do przestrzeni reprezentacyjnych 
Sofas for the representative spaces

MyTurn Sofa
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Minimalistyczna i ultra komfortowa 
sofa została zaprojektowana przez 
brytyjskiego projektanta Paula Brooksa. 
Model charakteryzuje się precyzją 
wykonania, wysoką jakością detali 
oraz materiałów, takich jak skóra i chrom. 
W zależności od wyboru materiałów 
sofa sprawdzi się w przestrzeniach 
biurowych kadr wyższego szczebla 
lub w nowoczesnym biurze o bardziej 
domowym charakterze.

Cechy

 – w skład kolekcji wchodzą fotel oraz sofy  
2- i 3-osobowe (na płozach lub nogach), 

 – dopełnieniem kolekcji są stoliki  
w dwóch rozmiarach.

The minimalist and ultra-comfortable 
sofa was designed by British designer 
Paul Brooks. The model is characterized 
by precision workmanship, high quality 
details and materials such as leather 
and chrome. Depending on the choice 
of materials, the sofa will work well 
in senior staff office spaces  
or in a modern, more homey office. 

Features

 – the collection includes an armchair  
and 2- and 3-seater sofas (on cantilever or legs), 

 – the collection is complemented by tables  
in two sizes.

Meble miękkie Soft seating 

MyTurn Sofa
Design: Paul Brooks
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Nine



Klasyk z charakterem
Classic with an attitude

Nine

Nine
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Nine
Design: Tomek Rygalik

Wieszak zaprojektowany przez Tomka 
Rygalika doskonale odnajdzie się 
w nowoczesnych wnętrzach. Prosty, 
ale mimo to bardzo oryginalny element 
wystroju wpisuje się w filozofię Studia 
Rygalik, czyli tworzenie trwałych 
i funkcjonalnych przedmiotów, 
które nie wychodzą z mody. 

Cechy

 – sześć ramion do wieszania odzieży,
 – trzy nogi zapewniają stabilność,
 – możliwość zastosowania wstawki drewnianej 

w środkowej części wieszaka, 
 – wiele wariantów kolorystycznych, elementów 

metalowych i drewnianych.

Hanger designed by Tomek Rygalik  
will perfectly fit into modern interiors. 
Simple, yet very original design element  
fits into the philosophy of Rygalik Studio 
which is to create durable and functional 
objects that never go out of fashion.
 

Features

 – six arms for hanging clothes, 
 – three legs provide stability, 
 – a wooden insert can be added in the central part 

of the hanger for a more striking appearance, 
 – a number of colour variants,  

metal and wooden elements.

Dodatki Accessories
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Nu



138

Organiczny fotel 
w kompaktowym 

rozmiarze 

Organic chair
in a compact formNu

Nu



Idealna propozycja dla przestrzeni,  
które wymagają kompaktowych rozwiązań. 
Sprawdzi się zarówno w biurach 
jak i hotelowym lobby. Model Nu, 
zaprojektowany przez Paula Brooksa  
to fotel o właściwych proporcjach 
i organicznym kształcie, który nadaje 
wnętrzu elegancji.  

Cechy

 – wykonany z materiałów najlepszej jakości,
 –   wewnętrzne i zewnętrzne części kubełka  

mogą mieć różne kolory tkanin, 
 –  kubełek osadzony jest na kilku rodzajach baz, 
 –  poduszka zwiększa komfort wypoczynku, 
 –  certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji. 

Ideal for spaces that require compact 
solutions. It will prove useful both in offices 
and hotel lobbies. The Nu model, designed 
by Paul Brooks, is an armchair with the right 
proportions and an organic shape that adds 
elegance to the interior.  

Features

 – made of the best quality materials,
 – the inner and outer sections of the shell  

may have different coloured fabrics, 
 – the shell is mounted on several types of bases, 
 – the cushion will increase the comfort of rest, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.

Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

Nu
Design: Paul Brooks
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Nazwa produktuNu
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Nu
Spin



142

Kompaktowy fotel 
konwersacyjny  

Compact  
conversation chair Nu

Spin

Nu Spin



Nu Spin
Design: Paul Brooks

Paul Brooks zaprojektował tapicerowany 
fotel Nu Spin tworząc otwartą formę 
z funkcją obrotową, która sprzyja 
konwersacjom. Model nadaje się  
do kawiarnii, restauracji i lobby –  
przestrzeni o charakterze oficjalnym, 
tak jak i przeznaczonym na relaks. 

Cechy

 – możliwość połączenia w jednym fotelu dwóch 
materiałów lub zastosowanie tkanin w dwóch 
różnych kolorach,

 – możliwość wyposażenia w funkcję pamięci 
powrotu, co pozwala zachować porządek  
we wspólnych strefach wypoczynku, 

 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 
bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas  
procesu produkcji.

Paul Brooks designed the Nu Spin 
upholstered armchair by creating  
an open form with a swivel function that 
encourages conversation. The model  
is suitable for cafés, restaurants  
and lobbies - spaces of official character  
as well as those intended for relaxation. 

Features

 – possibility to combine two fabrics in one armchair 
or use fabrics in two different colours, 

 – the possibility of equipping with a memory return 
function which allows to keep order in common 
resting areas, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 
safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 

Meble miękkie Soft seating 
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Soft sofa 
in retro style

October



Miękka sofa 
w stylu retro

October

October
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Efektowna kolekcja mebli wypoczynkowych, 
które pasują do wnętrz hoteli, pensjonatów 
i kancelarii. Projekty Hilary Birkbeck 
stworzone są do przestrzeni w stylu 
retro, ale dzięki pikowanym poduchom 
i podstawie z litego drewna wzbogacą 
również nowoczesne, eklektyczne biura. 
Duża liczba elementów, z których składa 
się kolekcja pozwala na tworzenie 
różnorodnych aranżacji. 

Cechy

 – bogata kolorystyka wykończeń, 
 – możliwość zastosowania drewnianych nóg, 
 – pikowane poduchy na siedzisku i oparciu, 

wykończone guzikami, 
 – stoliki w dwóch rozmiarach z możliwością wyboru 

dwóch rodzajów blatów (drewniane lub drewniane 
ze szklaną wstawką).

A striking collection of lounge furniture 
that suits the interiors of hotels, 
guest houses and law offices. 
Hilary Birkbeck's designs are made 
for retro spaces, but with their quilted 
cushions and solid wood base, they 
will also enhance modern, eclectic 
offices. A large number of elements 
that the collection consists of allows 
to create a variety of arrangements.  

Features

 – rich colours of finishes, 
 – possibility to use wooden legs, 
 – quilted cushions on the seat  

and backrest, finished with buttons, 
 – coffee tables come in two sizes,  

with a choice of two types of tops  
(wooden or wooden with glass insert).

Meble miękkie Soft seating Stoły Tables

October
Design: Hilary Birkbeck
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October 
Stoliki/Tables
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SAM
Rodzina customizowalnych, ażurowych stołów



SAMSAM

A family of customizable, openwork tables
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Stoły SAM, projekt studia ITO Design, 
zbudowane są na lekkiej, metalowej ramie, 
osadzonej na stożkowych drewnianych 
nogach. Model ma możliwość dopasowania 
się do różnych wnętrz, klasycznych, 
retro i nowoczesnych, dzięki możliwości 
customizacji blatów.

Cechy

 – kilka rozmiarów, pasujących do wielu kolekcji, 
zwłaszcza do modeli soft seating na drewnianych 
nogach takich jak Fan czy Nu, 

 – blat szkalny lub w wykończeniu HPL, 
 – dopełnieniem kolekcji są stoliki kawowe 

w wysokości 650 mm.

SAM tables by ITO Design studio  
are built on a light metal frame,  
set on tapered wooden legs. You can  
fit the model into different interiors,  
classic, retro and modern,  
as it is possible to customize the tops. 

Features

 – several sizes to fit many collections,  
especially soft seating models  
on wooden legs such as Fan or Nu, 

 – glass top or in HPL finish,
 – the collection is complemented  

by 650 mm high coffee tables.

Stoły Tables

SAM
Design: ITO Design
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Prosty 
i ikoniczny 
Simple 
and iconic

Seven



Seven

Seven
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Metalowy wieszak zaprojektowany 
przez Tomka Rygalika jako ikona polskiego 
designu jest jednym z eksponatów w Galerii 
Wzornictwa Polskiego - stałej wystawie 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Przyciąga uwagę swoim wyglądem – 
prostą, zgrabną formą z charakterystycznym 
akcentem kolorowych kołeczków. 

Cechy

 –  dzięki opcji łączenia barw możliwość  
gry kolorem (wieszak i haczyki  
dostępne są w różnych odcieniach).

Seven metal hanger designed by Tomek 
Rygalik as an icon of Polish design 
is one of the exhibits in the Gallery 
of Polish Design - permanent exhibition 
at the National Museum in Warsaw. 
It attracts attention with its appearance -
a simple, sleek form with a distinctive 
accent of colourful hooks. 

Features

 – with the option of combining colours,  
it is possible to play with colours (hanger  
and hooks are available in different shades).

Dodatki Accessories

Seven
Design: Tomek Rygalik
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     BoxSoft



Sekwencja płynnych form
A sequence of fluid forms

     BoxSoft
SoftBox
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SoftBox
Design: Paul Brooks

Miękkość, precyzja i detal 
oraz modułowość. Zestawy Softbox, 
zaprojektowane przez Paula Brooksa  
można ustawiać w dowolnej konfiguracji, 
tak aby dopasowywały się do wnętrz. 
Kolekcja o solidnej i stylowej konstrukcji 
idealnie nadaje się do pomieszczeń 
o klasycznym charakterze. 

Cechy

 – system modułowy, 
 – aluminiowe lub drewniane nogi  

o oryginalnym kształcie,
 – parawany umożliwiające wydzielenie  

przestrzeni oraz poprawę warunków  
akustycznych w pomieszczeniach,

 – możliwość doboru różnych kolorów tapicerek, 
 – w komplecie łączniki stabilizujące  

sąsiadujące elementy.

Softness, precision, detail and modularity. 
Softbox sets, designed by Paul Brooks, 
can be set up in any configuration  
to match your interior. The collection 
with a solid and stylish design is ideal 
for rooms with a classic character. 

Features

 – modular system, 
 – aluminium or wooden legs with original shape, 
 – screens enabling space separation and improving 

acoustic conditions in rooms, 
 – a variety upholstery colours, 
 – stabilizing connectors for neighbouring  

elements included. 

Meble miękkie Soft seating 
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Sorriso



Przyjazny fotel
A friendly chair

Sorriso

Sorriso
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Sorriso
Design: Jarosław Szymański/Studio 1:1

Sorriso z włoskiego oznacza uśmiech.
Zaprojektowany przez Jarosława 
Szymańskiego ze Studio 1:1 fotel, 
wyróżnia się eleganckim, owalnym 
kształtem kubełka oraz wyrazistymi 
i precyzyjnymi przeszyciami. To idealne 
rozwiązanie do nowoczesnych 
przestrzenni recepcyjnych, hotelowych 
czy kawiarnianych, w których istotna 
jest wygoda użytkowania. 

Cechy

 – trzy opcje podstaw: płoza, czteroramienna  
obrotowa lub płaska baza,

 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 
bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

In Italian Sorriso means smile.
The armchair, designed by Jarosław 
Szymański from Studio 1: 1  
is distinguished by an elegant,  
oval shell shape and expressive 
and precise stitching. It is an ideal  
solution for modern reception areas,  
hotels or cafés, where comfort  
of use is of the greatest importance. 

Features

 – three base options: cantilever,  
four-star swivel or flat base, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee  
of durability, safety, environmental care  
and social responsibility during  
the production process.

Meble miękkie Soft seating 
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SF/SH/SR/SV/SW

Stoliki  Tables



Stoliki Tables

Stoliki  Tables
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A collection of versatile coffee tables 
created to complement the Fan  
and Sorriso armchair collections.  
Thanks to the possibility of customizing  
the colours of the bases and the height 
and material of the tops, it is ideal  
for cafés, restaurants and hotels. 

Features

 – the SR model comes in four heights, in three 
colour variations of the base on a circular form,

 – SH model comes in three heights, four frame 
colours and a round top made of tempered  
milk glass, 

 – SF model comes in two heights on a four-star 
polished aluminium base, 

 – SV model is available on a metal wire frame  
with four colour variations and the SW model  
on wooden legs.  
 
 
 

Kolekcja uniwersalnych stolików kawowych 
stworzonych, aby uzupełniać rodzinę 
foteli Fan i Sorriso. Dzięki możliwości 
customizacji kolorów podstaw  
oraz wysokości i materiału blatów  
idealnie nadaje się do kawiarni,  
restauracji oraz hoteli.

Cechy

 – model SR występuje w czterech wysokościach,  
w trzech wariantach kolorystycznych bazy  
na okrągłej podstawie,

 – model SH występuje w trzech wysokościach, 
w czterech wariantach kolorystycznych stelaża, 
a okrągły blat wykonany jest z hartowanego 
mlecznego szkła, 

 – model SF występuje w dwóch wysokościach  
na czteroramiennej bazie z polerowanego 
aluminium, 

 – model SV występuje na stelażu z metalowego 
pręta z możliwością zastosowania czterech 
wariantów kolorystycznych, a model SW  
na drewnianych nogach. 

Stoliki Tables
Stoły Tables
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Zawsze gotowe 
do pracy
Always ready 
for work

Trillo
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TrilloPro

Trillo Pro
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Design: ITO Design 

ITO Design studio has created a chair  
that at the same time fits into a modern 
office, conference rooms but is also 
suitable for hybrid work. It will work well  
for home office, home schooling,  
or colleges, taking care of user's spine. 
TrilloPro is modern and slender in form.  
It's also easy and quick to assemble  
with the small number of components.  

Features

 – easily adjustable basic functions,
 – synchro self mechanism ensures  

adjustment to user's weight, 
 – several versions to choose from:  

backrest in plastic or with upholstered pad, 
plastics in two colours, two types  
of mechanisms and four- and five-star bases,

 – the collection is completed by the TrilloPro  
hocker, a chair ideal for high table tops,

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environmentally friendly. 

Studio ITO Design stworzyło krzesło,  
które jednocześnie pasuje 
do nowoczesnego biura, sal 
konferencyjnych ale także nadaje się 
do pracy hybrydowej. Sprawdzi się na home 
office, home schooling, czy na uczelniach, 
dbając o kręgosłup użytkownika. 
TrilloPro to nowoczesna i smukła forma.  
To też łatwy i szybki montaż,  
dzięki małej liczbie elementów. 

Cechy

 – łatwość regulacji podstawowych funkcji
 – mechanizm synchro self zapewnia  

dostosowanie do wagi użytkownika, 
 – kilka wersji do wyboru: oparcie plastikowe  

lub z tapicerowaną nakładką, plastiki w dwóch 
kolorach, dwa rodzaje mechanizmów  
oraz bazy cztero- i pięcioramienne, 

 – kolekcję dopełnia hoker TriilloPro,  
krzesło idealne do wysokich blatów, 

 – certyfikat Blue Angel - potwierdza,  
że nasze krzesło jest przyjazne dla środowiska. 

Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

TrilloPro
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Komfortowe
mikroprzestrzenie

Comfortable 
microspaces

Vancouver
Lite



Vancouver Lite
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Vancouver Lite

Kolekcja minimalistycznych, kompaktowych 
foteli i sof, oddających charakter 
nowoczesnego biura. Siedziska występują 
w wersji niskiej oraz z wysokimi 
i tapicerowanymi ściankami, co pozwala 
tworzyć kameralne przestrzenie 
na spotkania i pracę zespołową.

Cechy

 – fotele i sofy (w trzech rozmiarach)  
występują na metalowej płozie  
oraz metalowych lub drewnianych nogach, 

 – elementem uzupełniającym są uchwyty  
do telewizora oraz mediaport, 

 – kolekcje dopełnia prosta ścianka,  
która służy do łączenia zestawu  
w kształt litery „U”.

A collection of minimalist and compact 
armchairs and sofas that reflect 
the character of a modern office.  
The seats are available in a low version 
and with high and upholstered walls which 
makes it possible to create intimate spaces 
for meetings with clients and teamwork.

Features

 – armchairs and sofas (in three sizes)  
come on metal cantilever and metal  
or wooden legs, 

 – complementary elements include a TV mount  
and media ports, 

 – the collection is complemented by a simple wall 
which is used to connect the set in the shape 
ofźthe letter "U".

Meble miękkie Soft seating 
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Swoboda aranżacji 
Freedom of arrangement

Vancouver Oto



Swoboda aranżacji 
Freedom of arrangement

Vancouver Oto
Vancouver Oto
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Linia puf i stolików o uniwersalnych 
formach brył geometrycznych, co pozwala 
na adaptację w każdych warunkach. Meble 
umożliwiają dowolne aranżacje i sprzyjają 
swobodnym, nieformalnym spotkaniom 
i rozmowom. 

Cechy

 – dostępne w dwóch rozmiarach  
oraz w dwóch kształtach, 

 – w zestawie dostępna też pufa+stolik,  
w wersji z dodanym szklanym blatem, 

 – możliwość łączenie sześciennych puf  
za pośrednictwem łącznika,

 – elementem uzupełniającym jest mediaport.

A line of pouffes and tables with universal 
forms of geometric solids which 
allow for adaptation in any interior. 
This furniture allows for any arrangement 
and is perfect for casual, informal meetings 
and conversations. 

Features

 – available in two sizes and two shapes, 
 – the set is also available as a pouffe + table  

in the version with an added glass top, 
 – possibility of connecting cubic pouffes  

by means of a linking element,
 – the mediaport is a complementary element.

Meble miękkie Soft seating 

Vancouver Oto
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Veris/
Veris
Net

Poczuj się dobrze,
siedząc w pracy
Feel good while 

sitting at work



Veris/
Veris
Net

Veris/Veris Net
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Veris/Veris Net

W pełni ergonomiczny fotel biurowy 
z szeregiem rozwiązań pozwalających 
dostosować go do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Szczególnie możliwość 
dodatkowego pochylenia przedniej 
części siedziska pozwoli zminimalizować 
dolegliwości spowodowane długotrwałą 
pracą przy biurku, a także poprawi 
efektywność wykonywanej pracy. 
Fotel występuje także w wariancie 
z oparciem z transparentnej siatki  
(Veris Net)

Cechy

 – ergonomicznie wyprofilowane oparcie 
z dodatkowym odchyleniem i regulacją 
głębokości podparcia lędźwiowego, 

 – dodatkowe pochylenie przedniej części  
siedziska, co zapobiega uciskaniu  
tylnej części ud,

 – dwie wersje: podstawowa i rozszerzona –  
z zagłówkiem,

 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 
bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

A fully ergonomic office chair  
with a number of solutions allowing  
you to adjust it to your individual needs.  
In particular, the possibility of additional  
tilt of the front part of the seat will allow  
to minimize the ailments caused  
by long-lasting work at a desk,  
as well as to improve the efficiency  
of the performed work. The chair  
is also available with a transparent  
mesh backrest (Veris Net) 

Features

 – ergonomically shaped backrest with additional  
tilt and lumbar support depth adjustment, 

 – additional inclination of the front of the seat  
to prevent pressure on the back of the thighs,

 – two versions: basic and extended with headrest,
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
 
 
 

Fotele obrotowe Swivel chairs
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Lekkość,
klasa, elegancja

Violle



Lightness,
class, elegance

Violle
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Wyjątkowo elegancka rodzina foteli 
biurowych wysokiej klasy zaprojektowana 
przez studio ITO Design. Wysmakowany 
profil aluminiowej ramy oparcia, który wraz 
z podłokietnikami buduje bryłę o ciekawej 
geometrii. To nasz ikoniczny produkt, 
który w zależności od konfiguracji wpisuje 
się w przestrzenie różnych stylowych 
miejsc pracy. 

Cechy

 – innowacyjny mechanizm synchroniczny 
wyposażony w niezbędne, łatwo dostępne 
regulacje, które są w pełni zintegrowane 
z siedziskiem, 

 – multiregulowane podłokietniki z miękką nakładką, 
 – oparcie z siatką lub tapicerką oraz dostępne 

z opcją podparcia lędźwi, regulowaną 
na wysokość i głębokość, tapicerowanym 
zagłówkiem i wieszakiem na marynarkę, 

 – instrukcje dotyczące funkcji również  
w alfabecie Braille’a,

 – elementy plastikowe i aluminiowe  
dostępne w kilku kolorach  
(białe, jasnoszare, grafity i czernie), 

 – dostępny również w wersji konferencyjnej 
na czteroramiennej bazie aluminiowej, 

 – certyfikat Blue Angel - potwierdza, ż 
e nasze krzesło jest przyjazne dla środowiska, 

 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 
bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

An exceptionally elegant collection  
of high-class office armchairs designed 
by ITO Design studio. The sophisticated 
profile of the aluminium frame 
of the backrest together with the armrests 
create a form with interesting geometry. 
It isour iconic product that, depending 
on the configuration, fits into the spaces 
of various stylish workplaces. 

Features

 – innovative synchronous mechanism equipped 
with essential, easily accessible adjustments 
which are fully integrated with the seat, 

 – multigrip armrests with soft pad, 
 – backrest with mesh or upholstery and available 

with lumbar support, height and depth adjustable, 
upholstered headrest and jacket hanger, 

 – function instructions also in Braille,
 – plastic and aluminium parts available in several 

colours (white, light grey, graphite and black), 
 – also available in a conference version  

on a four-star aluminium base, 
 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  

is environment friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
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Wall In 
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Wall In 
Modułowa swoboda 

Modular freedom

Wall In
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A modular family designed by Tomek 
Rygalik. Furniture with simple, geometric 
lines. They are designed for public 
buildings, reception areas, waiting 
rooms or open space. The modules 
make it possible to create small and 
large seating arrangements for meetings 
and conversations, but also with divided 
seats for individual work. 

Features

 – walls enabling the division of the interior  
and the introduction of distance, 

 – a variety of upholstery colours,
 – legs finished with aesthetic plates,  

available in three colours, 
 – the mediaport is a complementary element. 

Zaprojektowane przez Tomka Rygalika 
zestawy Wall In to modułowe meble 
o prostych, geometrycznych liniach. 
Przeznaczone są do budynków 
użyteczności publicznej, recepcji, 
poczekalni czy przestrzeni typu open 
space. Moduły pozwalają na tworzenie 
małych i dużych układów siedzisk 
z przeznaczeniem na spotkania i rozmowy, 
ale także z przedzielonymi siedziskami 
do pracy indywidualnej. 

Cechy

 – ścianki umożliwiające podział wnętrza 
i wprowadzenie dystansu, 

 – możliwość doboru koloru tapicerki,
 – nóżki wykończone estetycznymi talerzykami, 

dostępne w trzech kolorach, 
 – elementem uzupełniającym jest mediaport.

Meble miękkie Soft seating 

Wall In
Design: Tomek Rygalik
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Xenon



Xenon
Xenon

Klasyczny i niezawodny Classic and reliable
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Xenon
Design: ITO Design

Kolekcja pracowniczych krzeseł obrotowych 
zaprojektowana przez niemieckie studio 
ITO Design. Dzięki innowacyjnemu 
podparciu odcinka lędźwiowego 
i możliwości zindywidualizowanych 
modyfikacji, krzesło Xenon umożliwia 
wygodę siedzenia i dopasowanie 
do sylwetki ciała. Uzupełnieniem 
rodziny jest wersja konferencyjna. 

Cechy

 – innowacyjna regulacja głębokości podparcia 
lędźwiowego (SmartADLS),

 – dwa warianty mechanizmów (synchro 
z płynną i szybką regulacją siły sprężystości 
oparcia oraz mechanizm synchro self, 
który automatycznie dostosowuje się 
do ciężaru ciała), 

 – grafitowy łącznik, spajający oparcie,  
siedzisko i mechanizm,

 – dostępna opcja z oparciem wysokim  
i niskim, wersja z zagłówkiem  
oraz z wieszakiem na marynarkę, 

 – dostępna opcja w pełnej tapicerce 
 – w wersji konferencyjnej - nogi lub płoza 

oraz wersja z podłokietnikiem lub bez, 
 – certyfikat Blue Angel - potwierdza,  

że nasze krzesło jest przyjazne dla środowiska, 
 – certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, 

bezpieczeństwa, dbałości o środowisko 
i odpowiedzialności społecznej podczas 
procesu produkcji.

Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

Collection of employee swivel chairs 
designed by German ITO Design studio. 
With innovative lumbar support  
and the possibility of individual 
modifications, the Xenon chair allows  
to sit comfortably, adapting to the body 
shape. The collection is supplemented 
with a conference version 

Features

 – innovative depth adjustment  
of the lumbar support (SmartADLS), 

 – two variants of mechanisms (synchro with smooth 
and quick adjustment of backrest spring strength 
and synchro self which automatically adjusts  
to body weight), 

 – graphite J-bar, connecting backrest,  
seat and mechanism,

 – available with high and low backrest,  
version with headrest and jacket hanger, 

 – option available in full upholstery 
 – conference version - legs or cantilever  

and version with or without armrest, 
 – Blue Angel certificate - confirms that  

our chair is environment friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 
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 Xenon
Net

Idealne podparcie
The perfect support

223



 Xenon
Net

Xenon Net
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Xenon Net
Design: ITO Design

Kolekcja pracowniczych krzeseł 
obrotowych z oparciem siatkowym 
zaprojektowana przez niemieckie studio 
ITO Design. Dzięki innowacyjnemu 
podparciu odcinka lędźwiowego 
i możliwości zindywidualizowanych 
modyfikacji, krzesło Xenon Net 
umożliwia dopasowanie do sylwetki ciała. 

Cechy

 – innowacyjna regulacja głębokości podparcia 
lędźwiowego (SmartADLS),

 – dwa warianty mechanizmów  
(synchro z płynną i szybką regulacją siły 
sprężystości oparcia oraz mechanizm 
synchro self, który automatycznie  
dostosowuje się do ciężaru ciała),

 – grafitowy łącznik, spajający oparcie,  
siedzisko i mechanizm,

 – dostępna opcja z oparciem wysokim i niskim, 
wersja z zagłówkiem oraz z wieszakiem 
na marynarkę,

 – dostępna opcja w pełnej tapicerce, 
 – w wersji konferencyjnej - nogi lub płoza 

oraz wersja z podłokietnikiem lub bez, 
 – certyfikat Blue Angel - potwierdza, że nasze 

krzesło jest przyjazne dla środowiska. 

Collection of swivel chairs with mesh 
back designed by German ITO Design 
studio. Thanks to innovative lumbar 
support and the possibility of individual 
modifications, the Xenon Net chair 
enables you to sit comfortably and adapt 
to the body shape.  

Features

 – innovative depth adjustment  
of the lumbar support (SmartADLS), 

 – two variants of mechanisms (synchro  
with smooth and quick adjustment of backrest 
spring strength and synchro self which 
automatically adjusts to body weight), 

 – graphite J-bar, connecting backrest,  
seat and mechanism,

 – available with high and low backrest,  
version with headrest and jacket hanger, 

 – available in full upholstery, 
 – conference version - legs or cantilever  

and version with or without armrest, 
 – Blue Angel certificate - confirms that our chair 

is environment friendly.  
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Zoo
Krzesło wszechstronne

A versatile chair



Zoo
ZooZoo
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Zoo
Design: Paul Brooks

Kolekcja zaprojektowana przez Paula 
Brooksa. Idealnie sprawdzi się jako 
tło kameralnych spotkań biznesowych 
lub w salach konferencyjnych 
czy wykładowych. 

Cechy

 – różnorodność konfiguracji,
 – dostępna w różnych wariantach:  

na czterech nogach, nogach z kółkami  
lub na płozie, z siedziskiem plastikowym  
lub tapicerowanym, oparciem plastikowym  
lub tapicerowanym, z podłokietnikami lub bez,

 – dostępna w trzech kolorach plastików  
(czarnym, szarym i jasnoszarym)  
oraz pięciu wybarwieniach stelaża, 

 – kolekcję dopełniają ławki z trzema lub czterema 
siedziskami, które mogą występować w wersji 
z blatem zamiast siedziska.

Collection designed by Paul Brooks. Ideally 
suited as a background for small business 
meetings or conference and lecture rooms.

Features

 – variety of configurations, 
 – available in different versions: on four legs,  

legs with castors or on cantilever, with plastic  
or upholstered seat, plastic or upholstered 
backrest, with or without armrests,

 – available in three plastic colours  
(black, grey and light grey)  
and five frame colours, 

 – the collection is completed by benches  
with three or four seats, which can be  
with an optional top instead of a seat. 

Konferencyjne Conference 
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Wymiary
Dimensions



151
H 119-1321, W 69, D 72,

S 43-561

150
H 103-1161, W 69, D 72,

S 43-561

AccisPro
Fotele obrotowe Swivel chairs

1 Mechanizm regulacji SFL
1 Adjustment mechanism SFL

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  23-32

https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5e831ff5ccd99&cep=profim%3A0&lang=pl
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30H
H 92, W 58, D 66,

S 45

30HC
H 92, W 58, D 61,

S 45

30V
H 92, W 59, D 71,

S 45

AcosPro
Konferencyjne Conference 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  33-38
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550CV/555CV/560CV/ 
570CV/575CV

H 110; 1113 , W 58, D 54,

S 72; 732

560V/570V/575V
H 85; 862, W 58; 611, D 72,

S 48

550V/555V
H 85, W 58; 611, D 53,

S 47

Ariz
Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

1 Wersja z podłokietnikami (2P); 2 Siedzisko tapicerowane (560/570/575); 3 Oparcie tapicerowane (570)
1 Version with armrests (2P); 2 Seat upholstered (560/570/575); 3 Back upholstered (570)

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  39-44

https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5e831ff5ccd99&cep=profim%3A0&lang=pl
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555V/555V 2P/ 
575V/575V 2P
H 85, W 50; 551, D 55, 

S 46; 492

580V/580V 2P
H 85, W 50; 551, D 54, 

S 50

550V/550V 2P/560V/ 
560V 2P/570V/570V 2P 

H 82, W 50; 551, D 52, 

S 46; 492

580H/580H 2P 
H 85, W 47; 561, D 57, 

S 50

550H/550H 2P/560H/ 
560H 2P/570H/570H 2P 

H 79, W 47; 561, D 54, 

S 45; 482

555H/555H 2P/575H/ 
575H 2P 

H 82, W 47; 561, D 57, 

S 45; 482

Bit
Konferencyjne Conference 

1 Wersja z podłokietnikami (2P); 2 Tapicerowane siedzisko (560/570/575)
1 Version with armrests (2P); 2 Seat upholstered (560/570/575)

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  45-48
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20CR/21CR
H 112, W 51, D 56, 

S 79

20CH/21CH
H 112, W 54; 561, D 70, 

S 79

10FU
H 79, W 75, D 75, 

S 40

20F
H 81, W 70, D 70, 

S 47

20H/HW
H 81, W 56, D 55, 

S 47

21H/HW
H 81, W 50, D 55,S 47

Chic
Meble miękkie Soft seating 

1 Wersja z podłokietnikami (20)
1 Version with armrests (20)

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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A11 H/HW
H 110, W 79, D 70, 

S 42

A10 H/HW
H 109, W 69, D 70, 

S 42

A20 H/HW
H 81, W 69, D 70, 

S 42

B20 H/HW
H 830, W 133, D 60, 

S 48

C20 H/HW
H 83, W 54, D 60, 

S 48

C21 H/HW
H 83, W 50, D 60, 

S 48

Chic Air
Meble miękkie Soft seating 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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A10F
H 105, W 74, D 84, 

S 40

A20F
H 74, W 74, D 80, 

S 40

PV3
H 74, W 74, D 80, 

S 40

A20V3
H 74, W 74, D 79, 

S 40

A10V3
H 106, W 74, D 85, 

S 40

Chic Lounge
Meble miękkie Soft seating 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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CS40
H 25, W 80, D 80

CR
H 25, W 80, D 80

CS30
H 55, W 45, D 45

RR10
H 110, D 80

RR20
H 74, D 80

RR40
H 48; D 80

RH20
H 74, D 80

RH30
H 66, D 80

Chic Stoliki/Tables
Stoły Tables

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  73-76
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V2
H 84; 851, W 54, D 51, 

S 48; 492

V1 2P
H 84; 851, W 55, D 52, 

S 48; 492

V1
H 84; 851, W 51, D 52, 

S 48; 492

V
H 84; 851, W 53, D 51, 

S 48; 492

H 2P
H 84; 851, W 60, D 52, 

S 48; 492

H
H 84; 851, W 52, D 52, 

S 48; 492

L3/L4
H 85; 861, 

W 164 (L3); 219 (L4), D 54, 

S 47; 482

CV
H 97, W 53, D 56, 

S 79; 802

Com
Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

1 Tapicerowane (K42); 2 Tapicerowane siedzisko (K12/K22/K32/K42)
1 Upholstered (K42); 2 Seat upholstered (K12/K22/K32/K42)

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  77-88
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20 HW
H 94, W 80, D 79, 

S 49

10 HW
H 105, W 80, D 79, 

S 49

20 V3
H 94, W 79, D 79, 

S 49

10 V3
H 105, W 79, D 79, 

S 49

20 HST
H 94, W 77, D 77, 

S 49

10 HST
H 105, W 77, D 77, 

S 49

20 ST
H 89-102, W 68, D 65, 

S 43-56

10 ST
H 100-113, W 68, D 65, 

S 43-56

ElliePro
Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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10Z/E
H 84-941; 81-912, W 72, D 66, 

S 42-521; 40-502

10F
H 86, W 70, D 70, 

S 46

10R
H 86, W 67, D 60, 

S 46

10HW
H 87, W 67, D 60, 

S 47

10V
H 85, W 67, D 62, 

S 45

10H/HS
H 86, W 67, D 60, 

S 46

20V
H 85, W 117, D 62, 

S 45

Fan
Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

1 Mechanizm regulacji Z; 2 Mechanizm regulacji E
1 Adjustment mechanism Z; 2 Adjustment mechanism E

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  97-106
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330/350
H 120-146, W 70, D 66, 

S 69-95

230/250
H 97-1101; 96-1092, W 70, D 66, 

S 45-581; 43-562

LightUp
Fotele obrotowe Swivel chairs

1 Mechanizm regulacji S/SL/SFL 2 Mechanizm regulacji ST/STL
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  107-112
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Mickey
Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

H 57-90, W 36, D 36

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  113-118
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Motto
Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

1 Mechanizm regulacji S/SL/SFL 2 Mechanizm regulacji ST/STL
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL

20F
H 90, W 54, D 70, 

S 49

10F
H 100, W 54, D 70, 

S 49

20V3
H 90, W 54, D 56, 

S 49

10V3
H 100, W 54, D 56, 

S 49

11
H 112-131; 111-1382, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

10
H 96-1181; 95-1172, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  119-122

252



21VN
H 94, W 61, D 60, 

S 48

20FZ
H 103, W 73, D 62, 

S 50

10FZ
H 125, W 73, D 62, 

S 50

20S/20Z
H 99-1101; 99-1082, W 73, D 66, 

S 45-561; 46-552

10S/10Z
H 120-1311; 121-1302, W 73, D 66, 

S 45-561; 46-552

MyTurn
Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

1 Mechanizm regulacji S; 2 Mechanizm regulacji Z
1 Adjustment mechanism S; 2 Adjustment mechanism Z

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  123-128
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S2V
H 30, W 85, D 85

S1V
H 30, W 120, D 85

S1H
H 30, W 120, D 85

S2H
H 30, W 85, D 85

30V
H 75, W 222, D 89, 

S 46

30H
H 75, W 222, D 89, 

S 46

20V
H 75, W 157, D 89, 

S 46

20H
H 75, W 157, D 89, 

S 46

10V
H 75, W 92, D 89, 

S 46

10H
H 75, W 92, D 89, 

S 46

MyTurn Sofa
Meble miękkie Soft seating 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  129-132
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H 178, W 50, D 50

Nine
Dodatki Accessories

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  133-136
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F
H 74, W 70, D 70, 

S 46

R
H 74, W 60, D 55, 

S 46

V3
H 74, W 60, D 58, 

S 46

HW
H 74, W 60, D 59, 

S 46

HC
H 74, W 77, D 77, 

S 46

H
H 74, W 69, D 69, 

S 46

Nu
Konferencyjne Conference Meble miękkie Soft seating 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  137-140
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20 FUS
H 75, W 61, D 55, 

S 46

20 FU
H 73, W 61, D 55, 

S 44

Nu Spin
Konferencyjne Conference 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  141-144
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32
H 117, W 207, D 95, 

S 44

S1
H 35, W 60, D 60

S2
H 35, W 120, D 120

31
H 84, W 207, D 84, 

S 44

22
H 117, W 141, D 95, 

S 44

21
H 84, W 141, D 84, 

S 44

20
H 44, W 131, D 67

12
H 117, W 79, D 95, 

S 44

11
H 84, W 79, D 84, 

S 44

10
H 44, W 67, D 67

October
Meble miękkie Soft seating Stoły Tables

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  145-152
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CU40 
W 40, D 40

CU30 
W 30, D 30

Poduszki/Cushions
Dodatki Accessories

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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SAM C1
H 741; 752, W 200, D 90

SAM C2
H 741; 752, W 140, D 90

SAM 2
H 651; 662, W 140, D 90

SAM 3
H 651; 662, W 140, D 70

SAM
Stoły Tables

1 HPL; 2 Szkło
1 HPL; 2 Glass

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  153-158
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H 167, W 44, D 51

Seven
Dodatki Accessories

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  159-162
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1CW
H 123, W 77, D 77, 

S 43

3BW/3L/3R
H 123, W 2251; 2272, D 77, 

S 43

21W
H 123, W 154, D 77, 

S 43

2BW/2LW/2RW
H 123, W 1501; 1522, D 77, 

S 43

11W
H 123, W 92, D 77, 

S 43

3B/3L/3R/31
H 74, W 225, D 75, 

S 43

2B/2L/2R/21
H 74, W 150, D 75, 

S 43

20
H 43, W 150, D 75

S2
H 41, W 75, D 754

11
H 74, W 88, D 75, 

S 43

1C
H 74, W 75, D 75, 

S 43

10
H 43, W 75, D 75

SoftBox
Meble miękkie Soft seating 

1 Bez podłokietników (B); 2 Podłokietnik z lewej (L) lub prawej (R) strony
1 Without armrests (B); 2 Armrest on left (L) or right (R) side

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  163-168
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31W
H 123, W 229, D 77, 

S 43

SoftBox
Meble miękkie Soft seating 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  163-168
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10F
H 75, W 79, D 61, 

S 47

10R
H 76, W 79, D 61, 

S 47

10V
H 75, W 79, D 61, 

S 47

Sorriso
Meble miękkie Soft seating 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  169-174
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SH20
H 72, W 60, D 60

SH30
H 60, W 60, D 60

SH40
H 45, W 60, D 60

SF30
H 60, W 75, D 75

SW40
H 45, W 60, D 60

SV40
H 45, W 60, D 60

SR30
H 60, W 60, D 60

SR40
H 45 , W 60, D 60

Stoliki/Tables
Stoły Tables

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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30ST/31ST
H 113-138, W 68, D 65, 

S 68-93

20HST/21HST
H 91, W 77, D 77, 

S 46

20ST/21ST
H 88-101, W 68, D 65, 

S 43-56

TrilloPro
Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  179-184
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VL2 HW/VL2 VW
H 140, W 127, D 70, 

S 44

VL1 HW/VL1 VW
H 140, W 127, D 70, 

S 44

VL 3H /VL 3V
H 71, W 178, D 68, 

S 44

VL2,5 H/VL2,5 V 
H 71, W 150, D 68, 

S 44

VL2 H/VL2 V
H 71, W 123, D 68, 

S 44

VL1 H/VL1 V
H 71, W 70, D 68, 

S 44

VL3 HW /VL3 VW
H 140, W 184, D 70, 

S 44

VL2,5 HW/VL2,5 VW 
H 140, W 154, D 70, 

S 44

Vancouver Lite
Meble miękkie Soft seating 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  185-190
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Meble miękkie Soft seating 

VOS1
H 45, W 54, D 54

VOS2
H 45, W 41, D 41

VOR1
H 45, W 54, D 54

VOR2
H 45, W 41, D 54

Vancouver Oto
Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  191-194
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11SFL/111SFL
H 123-147, W 68, D 66, 

S 49-60

10SFL/101SFL
H 104-112, W 68, D 66, 

S 49-60

Veris
Fotele obrotowe Swivel chairs

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  195-200
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110SFL/111SFL
H 126-142, W 68, D 66, 

S 49-60

100SFL/101SFL
H 108-119, W 68, D 66, 

S 49-60

Veris Net
Fotele obrotowe Swivel chairs

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  195-200
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150F
H 100, W 57, D 61, 

S 48

130F
H 100, W 57, D 61, 

S 48

151SFL
H 117-137, W 69, D 66, 

S 44-58

150SFL
H 100-114, W 69, D 66, 

S 44-58

131SFL
H 116-136, W 69, D 66, 

S 44-58

130SFL
H 99-113, W 69, D 66, 

S 44-58

Violle
Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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13 + 3xW11
H 148, W 96, D 83, 

S 42

P33/P43

H 51, W 70, D 35

P13

H 51, W 70, D 49

C21/B22

H 42, W 70, D 77

C11/B12

H 42, W 70, D 49

12 + 2xW11 (v. II)
H 148, W 96, D 70, 

S 42

32 + 2xW11 (v. I)
H 148, W 83, D 83, 

S 42

21 + W11
H 148, W 70, D 83

W11/W12
H 148, W 70, D 13

30/31/32
H 73, W 70, D 70, 

S 42

20/21/22/23
H 73, W 70, D 70, 

S 42

10/11/12/13/B
H 42, W 70, D 70

Wall In
Meble miękkie Soft seating 

1 Pufa; 2 Stolik, łącznik; 3 Pufa, podłokietnik
1 Pouffe; 2 Table, connector; 3 Pouffe, armrest

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  209-214
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20V
H 86, W 55; 593, D 58, 

S 48

20H
H 84, W 54; 593, D 57, 

S 48

20
H 92-1051; 91-1042, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

10
H 102-1151; 101-1142, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

11
H 119-1381; 118-1372, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Xenon
Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

1 Mechanizm regulacji S/SL/SFL; 2 Mechanizm regulacji ST/STL; 3 Wersja z podłokietnikami (2P)
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL; 3 Version with armrests (2P)

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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20V
H 86, W 55; 593, D 58, 

S 48

20H
H 84, W 54; 593, D 57, 

S 48

100/101
H 101-1141; 100-1132, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

110/111
H 120-1371; 119-1362, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Xenon Net
Fotele obrotowe Swivel chairs Konferencyjne Conference 

1 Mechanizm regulacji S/SL/SFL; 2 Mechanizm regulacji ST/STL; 3 Wersja z podłokietnikami (2P)
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL; 3 Version with armrests (2P)

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  223-228
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L3/L4
H 462,3; 474, W 164 (L3); 219 (L4), D 56, 

S 462,3; 474

V
H 80, W 47; 571, D 552,3; 574, 

S 472; 493,4

HC
H 80, W 49; 571, D 552,3; 564, 

S 472; 493,4

H
H 80, W 52; 571, D 552,3; 564, 

S 472; 493,4

Zoo
Konferencyjne Conference 

1 Wersja z podłokietnikami (2P); 2 Plastikowe; 3 Siedzisko tapicerowane; 4 Tapicerowane
1 Version with armrests (2P); 2 Plastic; 3 Seat upholsteredl; 4 Upholstered

Szczegółowy opis opcji dostępny w konfiguratorze na stronie profim.pl
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
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H - Wysokość całkowita. 
W przypadku produktów z amortyzatorem - pomiar 
przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu 
amortyzatora. W przypadku produktów z dodatkową 
regulacją wysokości oparcia i zagłówka - pomiar 
przy minimalnym położeniu oparcia, zagłówka i 
amortyzatora oraz przy maksymalnym położeniu 
oparcia, zagłówka i amortyzatora.

S - Wysokość siedziska.
Pomiar w najwyższym punkcie siedziska. 
W przypadku produktów z amortyzatorem - pomiar 
przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu 
amortyzatora.

W - Szerokość bazy, stelaża.
Pomiar w skrajnych punktach bazy, stelaża.

D - Głębokość całkowita.
Pomiar w skrajnych punktach produktu.

Synchro S - regulacja wysokości siedziska, 
regulacja synchronicznego odchylania oparcia / 
siedziska z możliwością dostosowania sprężystości 
odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość 
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

Synchro SL - mechanizm S z dodatkową funkcją 
wysuwu siedziska. Możliwość blokowania 
mechanizmu w 5 pozycjach.

Synchro SFL - mechanizm SL z dodatkową funkcją 
pochylenia siedziska i oparcia. Możliwość blokowania 
mechanizmu w 4 pozycjach.

Synchro ST - regulacja wysokości siedziska, 
regulacja synchronicznego odchylania oparcia 
/ siedziska z automatycznym dostosowaniem 
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru 
siedzącego. Możliwość  blokowania mechanizmu 
tylko w pozycji prostopadłej.

Synchro STL - mechanizm ST z funkcją wysuwu 
siedziska. Możliwość  blokowania mechanizmu tylko 
w pozycji prostopadłej.

H - Total height.
For products fitted with a gas lift - it is measured 
with gas lift's minimum and maximum extension. 
For products fitted with an additional backrest and 
headrest height adjustment - it is measured in both 
minimum and maximum positions of the backrest, 
headrest and gas lift.

S - Seat height.
Measured at the highest point of the seat. For 
products fitted with a gas lift - it is measured with 
absorber's minimum and maximum extension.

W - Base, frame width. 
Measured at the uttermost points of the base 
according to the following figures.

D - Seat width. 
Measured at the uttermost points of the seat.

Synchro S - adjustment of seat height, synchronising 
mechanism with the possibility to adjust the resilience 
of the backrest to the weight of the sitting person. 
The synchro mechanism can be locked in one of five 
positions.

Synchro SL - S mechanism with function of sliding 
seat. The synchro mechanism can be locked in one 
of five positions.

Synchro SFL - SL mechanism with function of 
additional seat / backrest tilt The synchro mechanism 
can be locked in one of four positions.

Synchro ST - adjustment of seat height, 
synchronising mechanism with automatic adjustment 
the resilience of the backrest to the weight of the 
sitting person. The self-weighing synchro mechanism 
can be locked in the upright position.

Synchro STL - ST mechanism with function of sliding 
seat. The self-weighing synchro mechanism can be 
locked in the upright position.
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Stopki filcowe Felt glides

Stopki teflonowe Teflon glides

Pikowanie Quilting

Dwukolorowa tapicerka Two-colour upholstery

Dwurodzajowa tapicerka Two-type upholstery

Nici ozdobne Decorative threads

Blat lewy Left-sided table top

Blat prawy Right-sided table top

Łączenie w rzędu Joining in rows

Ławka Bench

Wieszak Hanger

Oparcie z uchwytem Backrest with handle

Sztaplowanie Stacking

Sztaplowanie na wózku Stacking on trollet

Maksymalna waga użytkownika 150 kg Maximum user weight 
150 kg

Absorpcja dźwięków Sound absorption

Oznaczenie alfabetem Braille'a Signage in Braille

Funkcja pamięci powrotu Auto-return

Funkcja obrotu Swivel

Mediaport

Legenda
Legend



Indeks zdjęć
Photo index

26 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

27-28 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

29 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

30 AccisPro 150SFL graphite P63PU, lumbar support

31-32 AccisPro 151SFL graphite P63PU, lumbar support

33-34 AcosPro 30H chrome O

36 AcosPro 30V black O

37 AcosPro 30HC chrome O

38 AcosPro 30H black O

40 Ariz 570V chrome + B

42 Ariz 570V black

43-44 Ariz 550V black

Ariz 550V black 2P

Ariz 550V chrome + B

Ariz 575CV black

45-46 Bit 580H black 2P

48 Bit 570V satine 2P

50 Chic 20HW

52 Chic 20F polished aluminium

53 Chic 20H black

Chic RH20 black G2

54 Chic 21CH EPO3

55-56 Chic FUS

Chic CR40 EPO2

58 Chic Air C20HW

60 Chic Air B20H

61-62 Chic Air A11HW

Chic Air C20H EPO1

Chic Air A20 EPO2

Chic Air B20H EPO1

Chic Air A10H EPO3

Chic Air C21HW

63-64 Chic Air B20HW

Chic Air C21HW

65-66 Chic Lounge A10V3 metallic

68 Chic Lounge A20V3 EPO6

69-70 Chic Lounge PV3 metallic

Chic Lounge 10V3 EPO6

Chic Lounge PV3 EPO6

71-72 Chic Lounge CU

Chic Lounge 10F black

76 Chic RH30 EPO2

Chic Air C20H EPO2

78 Com K12H metallic 2P

80 Com K3H chrome 2PB

81-82 Com K12H chrome 2P

83 Com K12H chrome 2P

Com Trolley metallic
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84 Com K12H chrome 2P

85-86 Com K22H chrom

87-88 Com K42V1 black 2P

Com K12CV chrome

92 ElliePro 10HST white

93 ElliePro 10V3 graphite

94 ElliePro 20HST white

95 ElliePro 20ST black

96 ElliePro 20ST black

97 Fan 10HC black

100 Fan 10V black

101-102 Fan 10V black

SAM C1 LW02

103 Fan 10H black

104 Fan 20V black

105 Fan 10HW

Fan 10F polished aluminium

106 Fan 10R metallic

Fan 10Z black

108 LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

110 LightUp 250 SL black P61PU

111 LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

LightUp 230SL black P61PU

112 LightUp 330ST black P61PU

LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

113-114 Mickey RAL7047

116 Mickey RAL7043

117-118 Mickey RAL7047

Mickey RAL7043

Mickey RAL7036

119 Motto 20V3 chrome

Motto 10F polished aluminium

120 Motto 10SL black P61PU

Motto 11SFL black P61PU

122 Motto 10ST black P61PU

124 MyTurn 10Z polished aluminium O

126 MyTurn 10FZ polished aluminium O

MyTurn 20FZ polished aluminium O

MyTurn 10Z polished aluminium O

127 MyTurn 21VN chrome O

128 MyTurn 20Z polished aluminium O

129-130 MyTurn Sofa 30V chrome

MyTurn Sofa S1V chrome

MyTurn Sofa 10V chrome

132 MyTurn Sofa 10H black

133-134 Nine N02

Nine N01

136 Nine N01

Nine N02

137 Nu 20F polished aluminium

Nu 20H chrome

Nu 20HC white

138 Nu 20V3 chrome

Nu 20HW

Nu 10R chrome

141-142 Nu Spin 20FU

144 Nu Spin 20FU

145 October 12 wood

October 10 black



146 October 12 black

October 12 wood

148 October 22 wood

149-150 October 11 wood

October 31 wood

October Table S1 wood

151 October Table S1 wood

152 October Table S2 metallic

153-154 SAM 2

156 SAM 3

Violle 131SFL polished aluminium P62PU

157-158 Sam C1

159-160 Seven

162 Seven

163 SoftBox 31 wood + W

164 Softbox S2 wood

166 SoftBox 11 polished aluminium + W

166 SoftBox 11 polished aluminium + W

167-168 SoftBox 21 wood + W

SoftBox S2 wood

SoftBox 2B wood + W

Softbox 1C wood + W

SoftBox 3B wood + W

SoftBox 1C wood + W

SoftBox 2L wood + W

169 Sorriso 10F polished aluminium castors

Sorriso 10R chrome

170 Sorriso 10V chrome

Sorriso 10F polished aluminium glides

172 Sorriso 10R chrome

173-174 Sorriso 10V chrome

Sorriso 10R chrome

175 Table SF30 polished aluminium

Table SF40 polished aluminium

Table SV40 metallic

Table SW40

176 Table SH30 chrome

Table SR30 chrome

Table SH40 chrome

Table SR40 chrome

178 Table SH40 black

Table SR30 black

180 TrilloPro 20HST white

182 TrilloPro 20HST graphite

183-184 TrilloPro 31ST black

TrilloPro 21ST lightgrey

186 Vancouver Lite VL2,5VW black

188 Vancouver Lite VL2HW chrome

189 Vancouver Lite VL2 wood W

190 Vancouver Lite VL1 wood W

191 Vancouver Oto VOR1B

Vancouver Oto VOR1

192 Vancouver Oto VOS1B

Vancouver Oto VOS1

194 Vancouver Oto VOR1

Vancouver Oto VOR2B

Vancouver Oto VOR2

196 Veris 111SFL black P54PU

198 Veris Net 111SFL black P51PU

199 Veris 10SFL black P48PU
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200 Veris Net 111SFL polished aluminium P48PU

201-202 Violle 150SFL white P62PU lumbar support

204 Violle 130F white 2P

205 Violle 150F white PU

Violle 131SFL polished aluminium P62PU

206 Violle 130SFL lightgrey P63PU, hanger, lumbar support

207 Violle 150SFL white P62PU, lumbar support

208 Violle 130SFL lightgrey P63PU, lumbar support

209-210 Wall In 20 chrome

Wall In C2

Wall In 10 chrome

Wall In 30 chrome

Wall In W11 chrome

215 Xenon 11SFL chrome P61PU

216 Xenon 20SL black P59PU

218 Xenon 10STL black P59PU

219-220 Xenon 10SL black P59PU

221-222 Xenon 20H chrome 2P

Xenon 20V chrome 2P

Xenon 20H black

224 Xenon Net 110SFL black P59PU

226 Xenon Net 101SL black P59PU

227 Xenon Net 20H chrome 2P

228 Xenon Net 20V chrome 2P

230 Zoo 522V metallic 2P

232 Zoo 522H metallic 2P

234 Zoo 522V metallic 2P

235-236 Zoo 522H metallic

237 Zoo 522L3 metallic



Ergonomie 
geprüft

GS / Geprüfte 
Sicherheit

The Blue Angel Quality Office Möbelfakta FSC®

AccisPro • • •

AcosPro • •

Ariz • •

Bit • •

Chic • •

Chic Air •

Chic Lounge •

Chic Stoliki/Tables

Com • •

ElliePro • • •

Fan •

LightUp • • • • •

Mickey • •

Motto • • • • •

MyTurn •

MyTurn Sofa

Nine

Nu •

Nu Spin •

October

Poduszki/Cushions

SAM

Certyfikaty
Certificates
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Seven

SoftBox

Sorriso •

Stoliki/Tables

TrilloPro • •

Vancouver Lite •

Vancouver Oto •

Veris • • •

Veris Net

Violle • • • •

Wall In •

Xenon • • • • •

Xenon Net • • • •

Zoo • •



Fotele obrotowe
Swivel chairs

Konferencyjne
Conference

Meble miękkie
Soft seating

Stoły
Tables

Dodatki
Accessories

AccisPro 23-32, 239 •

AcosPro 33-38, 240 •

Ariz 39-44, 241 • •

Bit 45-48, 242 •

Chic 49-56, 243 •

Chic Air 57-64, 244 •

Chic Lounge 65-72, 245 •

Chic Stoliki/Tables 73-76, 246 •

Com 77-88, 247 • •

ElliePro 89-96, 248 • • •

Fan 97-106, 249 • •

LightUp 107-112, 250 •

Mickey 113-118, 251 • •

Motto 119-122, 252 • •

MyTurn 123-128, 253 • •

MyTurn Sofa 129-132, 254 •

Nine 133-136, 255 •

Nu 137-140, 256 • •

Nu Spin 141-144, 257 •

October 145-152, 258 • •

Poduszki/Cushions 259 •

SAM 153-158, 260 •

Seven 159-162, 261 •

SoftBox 163-168, 262-263 •

Sorriso 169-174, 264 •

Stoliki/Tables 175-178, 265 •

TrilloPro 179-184, 266 • •

Vancouver Lite 185-190, 267 •

Vancouver Oto 191-194, 268 •

Veris 195-200, 269 •

Veris Net 195-200, 270 •

Violle 201-208, 271 • •

Wall In 209-214, 272 •

Xenon 215-222, 273 • •

Xenon Net 223-228, 274 • •

Zoo 229-237, 275 •



Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów.  
Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.  
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.



Facebook 

YouTube

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Social Media

Office

62-700 Turek, Poland

ul. Górnicza 8  

Showroom

02-673 Warszawa, Poland

ul. Konstruktorska 12A

www.profim.pl

https://www.facebook.com/profimpoland/
https://www.youtube.com/channel/UCJSPZC3QhmQw8M_4PmwqcJQ
https://www.instagram.com/profimpoland/
http://www.pinterest.com/Profim/
https://pl.linkedin.com/company/profim
https://g.page/profimpoland?share
https://g.page/profimpoland?share
https://g.page/showroom-flook-warszawa?share
https://g.page/showroom-flook-warszawa?share

