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Let’s make your space together





Three qualities of a perfect chair?
Ergonomics, functionality and modern design.
Sit and experience the difference.

Ergonomia, funkcjonalność i nowoczesny design 
to trzy podstawowe zalety doskonałego krzesła 
biurowego. Usiądź i poczuj różnicę.
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Finishes: Blazer CUZ2Q, Mesh MC0096



So
ul

y

Modern workspaces chase for 
visionary ideas and common 
values. Have a look at this 
design-oriented, passion-based 
chair that impersonates bright 
minds. Souly is a perfect match 
for all working spaces where 
creativity speaks first.

Nowoczesne biuro podąża za 
wizjonerskimi pomysłami 
i wspólnymi wartościami.
Patrzysz na krzesło, które 
uosabia doskonały design 
i kreatywne rozwiązania. 
W Souly udało się zawrzeć 
najbardziej pożądany zestaw 
cech. To idealne krzesło dla 
biur, w których głos zabiera 
kreatywność.

Design:  
Oscar Buffon 7



Souly
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1  Souly UPH SA2-ST HRUA3

2  Souly Mesh SA2-ST 

3  Souly UPH ERN-ST HRUA3

3

2

Features | Funkcje

Seat with pocket springs 
(option)
| Sprężyny w siedzisku 
(opcja)

Seat depth adjustment 
| Regulacja 
głębokości siedziska

Negative seat inclination 
(option)
| Kąt ujemny pochylenia 
siedziska (opcja)

2D – 3D armrests
| Podłokietniki 2D-3D

Fine-tuning, automatic 
backrest tilt force 
adjustment to 
user's weight 
| Mechanizm 
samoważący, możliwość 
dopasowania siły 
oporu oparcia do wagi 
użytkownika

Headrest adjustable  
in three dimensions
| Zagłówek regulowany 
w trzech płaszczyznach

Lumbar support 
| Podparcie lędźwi 
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Souly

Amazing look, pure comfort, competitiveness and ecology 
aspect are zipped in one chair. That's Souly! 

Świetny wygląd, komfort, konkurencyjność
i ekologia zamknięte w jednym produkcie. To Souly!



Finishes: Radio RDF8033, Remix RX982, Synergy LDS44, Felicity FLG60105, Mesh MC009, Mesh MV1001 Light grey





Finishes: Sempre SM03, SM07; Mesh MC00914



X
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Every day people all over the 
world spend 1/3 of their day 
at work. A large part of them 
sit while working, just like you. 
Take care of yourself and act in 
the most health-friendly way 
possible. Meet X-Line: office 
chair created for everyday 
mission.

Codziennie na całym świecie 
ludzie poświęcaja aż 1/3 czasu 
swojego dnia na pracę. Sporą 
część tych osób stanowią 
ludzie wykonujący ją w pozycji 
siedzącej, tak jak ty. Zadbaj 
o siebie i działaj w możliwie 
najbardziej korzystny dla 
zdrowia sposób. Poznaj X-Line: 
krzesło obrotowe stworzone do 
codziennych misji.
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X-Line
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1  X-Line Mesh ERF-ST

2  X-Line Mesh SA3-ST 

3  X-Line Counter Mesh SA3-ST

3

2

Features | Funkcje

Seat with pocket springs 
(option)
| Sprężyny w siedzisku 
(opcja)

Seat depth adjustment
| Regulacja głębokości 
siedziska

Backrest height 
adjustment 
| Regulacja wysokości 
oparcia

4D armrests with armrest 
pad 360 rotation and lock 
function
| Podłokietniki 4D 
z funkcją obrotu nakładki 
360° i jej blokadą

Lumbar support
| Podparcie lędźwi

Counter version 
with ring base
| Wersja counter 
z podnóżkiem

Packing suitable for 
courier shipment
| Pakowanie 
umożliwiające przesyłkę 
kurierską 
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Finishes: Remix 3 RX123, RX452, Rivet EGL35, Blazer CUZ1R, Synergy LDS7418



B
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rg

Scandinavian landscape, 
culture and the lifestyle of 
local people inspire us to 
design solutions that focus 
on minimalism, simplicity 
and living in harmony with 
nature. This is how we 
created Bjarg, which means 
‘rock’ in Icelandic

Skandynawski krajobraz, 
kultura i styl życia 
mieszkańców inspirują nas 
do projektowania rozwiązań 
stawiających na minimalizm, 
prostotę, a przy tym życie 
w zgodzie z przyrodą. Tak 
powstał Bjarg, którego 
nazwa w języku islandzkim 
oznacza skałę.

19



Bjarg
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3

2

1  Bjarg HB HRUA EAST

2  Bjarg MB FST

3  Bjarg LB FS

Features | Funkcje

Height adjustable 
headrest
| Zagłówek regulowany

Backrest height 
adjustment 
| Regulacja 
wysokości oparcia

2-D, 3-D and 4-D armrests
| Podłokietniki 
2-D, 3-D i 4-D

Negtive seat inclination
| Kąt ujemny pochylenia 
siedziska

Seat depth adjustment
| Regulacja głębokości 
siedziska
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Bjarg

You need ergonomics to give you a greater freedom of movement 
and hand gesticulation. This is made possible by the unique, tapered 
backrest. All of its three versions: high, medium and low, each with 
a 70 mm height adjustment range, will follow your back.

Potrzebujesz ergonomii, która umożliwi Ci swobodę ruchu i większą 
gestykulację rękami. Pozwoli na to wyjątkowe, zwężające się ku górze 
oparcie. Jego trzy wersje: wysoka, średnia i niska, każda z regulacją 
w zakresie 70 mm podąża za Twoimi plecami. 
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Finishes: Remix 3 RX123, RX452, Rivet EGL35, Blazer CUZ1R, Synergy LDS74





Finishes: Felicity FLG67079, Mesh WX01, Era CSE01, Felicity FLG67079, Mesh WX0226



Xilium is more than a modern 
office chair. It’s a business 
partner. It’s a a solid investment 
due to its functionality and 
durability. It’s a comfort support  
for modern employees thanks 
to its advanced ergonomic 
solutions. 

Xilium jest czymś więcej 
niż nowoczesnym krzesłem 
biurowym. To profesjonalny, 
biznesowy partner, a jego 
trwałość i funkcjonalność 
czynią z niego korzystną 
inwestycję. Dzięki swym wysoce 
ergonomicznym rozwiązaniom 
przyczynia sie do polepszenia 
komfortu współczesnego 
pracownika.

X
ili

um

Design:  
Martin Ballendat 27
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1  Xilium MESH

2  Xilium DUO-BACK

3  Xilium UPH

Features | Funkcje

Leaning construction 
of the backrest frame 
ensures one extra 
centimeter on the seat 
depth (total range 
of 110 mm)
| Pochylona rama oparcia 
dodaje kolejny centrymetr 
głębokości siedziska 
(ogółem 110 mm)

Automatic backrest 
tilt force adjustment to 
user's weight
| Automatyczne 
dopasowanie siły oporu 
oparcia w zależności 
od wagi użytkownika

New, patented X-MOVE 
function allows dynamic 
backrest sideway 
movements 
| Nowa, opatentowana 
funkcja X-MOVE 
umożliwia dynamiczne 
ruchy oparcia na boki

Possibility of easy change  
of backrest and seat 
replacement
| Możliwość wielokrotnej 
wymiany oparcia 
i siedziska

360° armrest pad rotation 
| Ruch rotacyjny nakładek 
podłokietników 360°

NPR 1813 and 
GS safety certificate
| Atest według normy 
NPR 1813 i certyfikat GS

Lumbar support
| Podparcie lędźwi
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1  Xilium 4L UPH 

3  Xilium CF UPH

3

1

Xilium

4

2

2  Xilium 4L MESH ARF-W

4  Xilium UPH TILT2 ARF-W TS25-W

See more models in Conference & Meeting Catalogue 
| Więcej modeli dostępnych w katalogu Conference & Meeting
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5  Xilium UPH SYN1-ST 

5
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X-MOVE is a new, patented and unique solution dedicated for 
Xilium because it allows dynamic movement in the frontal plane, 
ie. to the side. Additionally, it activates a fine twisting motion 
in the lumbar region. X-MOVE complements a synchronous 
mechanism that provides front-to-back movement. 

Only this holistic look at body biomechanics ensures truly 
dynamic sitting and significantly reduces the negative impact  
of long sitting on health. Remember that the best sitting position 
is always the next one! You just have to move.

X-MOVE jest nowym, opatentowanym rozwiązaniem, specjalnie 
stworzonym dla krzesła Xilium. Umożliwia on dynamiczny ruch 
w czterech płaszczyznach, tj. na boki, a dodatkowo aktywuje 
drobny ruch skrętny w partii lędźwiowej. Jest uzupełnieniem 
mechanizmu synchronicznego, który umożliwia ruch 
w płaszczyźnie przód-tył.

Tylko całościowe spojrzenie na biomechanikę ciała zapewnia 
dynamiczna pozycję podczas siedzenia i w znaczący sposób 
zmniejsza negatywny wpływ długiego siedzenia na zdrowie. 
Pamiętajmy, że najlepszą pozycją do siedzenia jest zawsze ta 
następna! Po prostu trzeba się ruszać.

Xilium

32







360° adjustable XD armrest pads allow you to comfortably use 
various mobile devices, such as laptop, cell phone or tablet.
With the wide adjustment range, armrest position can be 
adjusted for both short and tall users.

Podłokietniki XD regulowane w zakresie 360° pozwalają 
komfortowo korzystać z rożnych urządzeń mobilnych.
Szeroki zakres regulacji pozwala dopasować ich ustawienie 
zarówno do osób niskich, jak i wysokich.

Xilium
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Finishes: Felicity FLG60107, FLG62080; Mesh WX02





Finishes: Blazer CUZ13, Runner RN60999, Mesh MX XNSW38



Incredible flexibility – this is 
the most distinctive feature 
of Xenium. The chair adjusts 
perfectly to the user’s body 
shape, ensuring healthy sitting. 
Moreover, its design and 
functionality meets the highest 
standards.

Wprost niewiarygodna 
elastyczność to główna cecha 
wyróżniająca Xenium. Krzesła 
dopasowują się do kształtu 
ciała użytkownika, zapewniając 
tym samym zdrowe siedzenie, 
a ich design i funkcjonalność 
spełniają najwyższe standardy. 

X
en

iu
m

Design:  
Martin Ballendat 39
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Xenium
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1  Xenium UPH/PLASTIC

2  Xenium DUO-BACK

3  Xenium MESH

3

2

Features | Funkcje

Leaning construction 
of the backrest frame 
ensures one extra 
centimeter on the seat 
depth (total range 
of 110 mm)
| Pochylona rama oparcia 
dodaje kolejny centrymetr 
głębokości siedziska 
(ogółem 110 mm)

Fine-tuning, automatic 
backrest tilt force 
adjustment to 
user's weight 
| Mechanizm 
samoważący, możliwość 
dopasowania siły 
oporu oparcia do wagi 
użytkownika

Possibility of multiple
backrest and seat 
replacement
| Możliwość wielokrotnej 
wymiany oparcia 
i siedziska

360° armrest pad rotation 
| Ruch rotacyjny nakładek 
podłokietników 360°

Lumbar support
| Podparcie lędźwi

Visco memory foam
| Pianka Visco

41



Xenium

Nowadays, healthy sitting and comfort of use constitute 
a basic employee requirement. 
Flexibility and multiple adjustment that characterise the 
Xenium chair respond to these needs perfectly.
Versatile and exceptional backrest types and shapes 
ensure that everybody, regardless of height and 
physique, finds Xenium suitable – each functional 
element can be adjusted individually.

Zdrowe siedzenie i komfort użytkowania są obecnie 
podstawową potrzebą pracownika.
Elastyczny i szeroki zakres regulacji krzesła Xenium 
doskonale spełnia te wymagania.
Różnorodne typy i kształty charakterystycznych 
oparć pozwalają krzesłu dopasować się do każdego 
użytkownika, niezależnie od jego wzrostu i budowy ciała.

Headrest height adjustment 
in range of 60 mm  

Zagłówek regulowany na wysokość 
w zakresie 60 mm

Backrest height adjustment 
in range of 90 mm  

Oparcie regulowane na wysokość 
w zakresie 90 mm

4D Armrests maximum height 
adjustment in range of 110 mm 

Podłokietniki 4D regulowane na 
wysokość w zakresie max. 110 mm

Seat height adjustment 
in range of 110 mm 

Siedzisko regulowane na 
wysokość w zakresie 110 mm

42





Finishes: Sempre Melange SMM02





Finishes: Mesh MD04, 3D pattern fabric MDP04, Plain woven fabric FDS0146



Bold design and advanced 
technology. Exclusive finishes 
and patterns make Denuo ideal 
for demanding users.

Śmiały design i zaawansowana 
technologia. Do tego gama 
dedykowanych materiałów 
i wykończeń. Krzesło Denuo 
jest dla tych, którzy nie boją się 
wyróżniać.

D
en

uo

Design:  
Daniel Figueroa 47



Denuo

1
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1  Denuo MESH PLUS W

2  Denuo MESH G

3  Denuo UPH/PLASTIC BL

3

2

Features | Funkcje

Fine-tuning, automatic 
backrest tilt force 
adjustment to 
user's weight 
| Mechanizm 
samoważący, możliwość 
dopasowania siły 
oporu oparcia do wagi 
użytkownika

Seat deph adjustment
| Regulacja głębokości 
siedziska

NPR 1813 and GS  
safety certificate
| Atest według normy 
NPR 1813 i certyfikat GS

Exclusive dedicated 
fabrics in selected range 
of colours
| Ekskluzywna gama 
wykończeń i kolorów, 
specjalnie dobrana dla 
tego produktu

49



Finishes: 3D pattern fabric MDP02, Plain woven fabric FDS02



Denuo

Denuo is a good starting point to enhance positive 
atmosphere in the office. This chair is like a surge 
of energy, a brilliant idea or a tempting challenge. 
Fashionable fabric patterns and eye-catching shapes 
are in full agreement with ergonomy and modern 
office look. The profiled backrest and wide seat 
provide a comfortable and healthy position even 
during long working hours.

Ergonomiczne i atrakcyjne wizualnie krzesło 
to swoisty punkt wyjścia dla osiągnięcia klimatu 
sprzyjającego kreatywności i skuteczności. Odważne, 
piękne i nietuzinkowe wzornictwo Denuo kojarzy 
się z zastrzykiem pozytywnej energii, błyskotliwym 
pomysłem, wyzwaniem, któremu chce się sprostać. 
O wyjątkowości krzesła Denuo świadczy także 
specjalnie wybrana gama pięciu nietuzinkowych 
kolorów i tkanin o oryginalnych teksturach. 
Natomiast wyprofilowane oparcie i szerokie siedzisko 
zapewniają wygodną i zdrową postawę, nawet 
podczas wielogodzinnej pracy.
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Finishes: 3D pattern fabric MDP05, plain woven fabric FDS01





Finishes: Blazer CUZ1W; Fame F66005; Step STG6501154



Functional design is  
a key-word when talking about 
Viden. Its perfectly shaped 
backrest provides stable back 
support and modern look  
at the same time.

Forma to nie wszystko,  
design musi być 
funkcjonalny i Viden jest 
tego najlepszym przykładem. 
Wyróżniający się kształt 
oparcia, zapewni równocześnie 
stabilne podparcie, oraz 
umożliwi swobodny ruch.

V
id

en
 

V
id

en
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Viden, Viden PRO

1
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1  Viden PRO HB UPH HRUA LP11-ST

2  Viden HB UPH HRUA LP11

3  Viden HB UPH HRUA FS

3

2

Features | Funkcje

Various types  
of adjustable armrests
| Różne rodzaje 
regulowanych 
podłokietników

Negative seat inclination 
| Kąt ujemy nachylenia 
siedziska

Easy backrest tilt  
force adjustment 
| Krótka regulacja siły  
oporu oparcia

Two-way 
adjustable headrest 
| Regulacja zagłówka  
w dwóch płaszczyznach

Lumbar support 
| Podparcie lędźwi

AirCareTM system
| System Air CareTM
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Ergonomics have developed the AirCare System™ technology that brings movement to the 
users working day in a sitting environment. The AirCare™ System is based on ergonomic seating 
technology that adapts to the exact body shape and size and responds to every movement.
The AirCare System™ delivers:
• individually contoured ergonomic seating
• a dynamic seating position
• stimulates core strength and stability
• the right shape and support for the individua

Technologia AirCare System™ zapewnia dynamikę  i komfort podczas codziennej pracy w trybie 
siedzącym. System AirCare™ wspomaga ergonomię i zapewnia:
• indywidualnie wyprofilowane ergonomiczne siedzisko
• dynamiczną pozycję
• regulację twardości siedziska
• właściwe podparcie dla każdego użytkownika

Viden
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Finishes: Step Melange STMG61104





Finishes: Blazer CUZ3062



Sa
il

Design:  
Ray Carter

Guaranteed flexibility of 
movements and comfort of use. 
Advanced mechanisms plus full 
scope of functionality. 
This is Sail.

Gwarantowana swoboda 
ruchów i pełen komfort. Jeśli 
dołożymy do tego szeroką 
gamę funkcjonalności wraz 
z wysoce ergonomicznymi 
mechanizmami, otrzymamy 
krzesło Sail.
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Sail

1
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1  Sail Mesh GT HRUA 
 + nakładka tapicerowana 

2  Sail Mesh GT 
 + nakładka tapicerowana 

3  Sail Mesh GT HRUA

3

2

Features | Funkcje

Flexible and breathable 
mesh, only 0,5 mm.
| Niezwykle giętka 
i przewiewna siatka 
– tylko 0,5 mm

Various types  
of adjustable armrests 
| Różne rodzaje 
regulowanych 
podłokietników

Travel limiter – multiple 
backrest tilt position
| Travel limiter – kilka 
zakresów regulacji oparcia

Certificates:
| Certyfikaty:

Office Excellence 
Certifié (OEC)
GS TÜV
Blue Angel
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Sail

31

42

1  Sail Mesh CFA + nakładka tapicerowana

2  Sail Mesh 4LA

3  Sail Mesh CFA

4  Sail Mesh 4LA + nakładka tapicerowana

See more models in Conference & Meeting Catalogue 
| Więcej modeli dostępnych w katalogu Conference & Meeting
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5

5  Sail Mesh SC + nakładka tapicerowana
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Sail

Like a sail in the wind, the backrest moves in tandem 
with the user. Extremely flexible but superbly resistant 
mesh backrest provides unique comfort and support. 
 

Niczym żagiel na wietrze, oparcie podąża za ruchami 
użytkownika. Niezwykle giętka i cienka siatka oparcia  
jest jednocześnie wyjątkowo mocna, dzięki czemu daje 
unikalne poczucie komfortu i wsparcia.
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Finishes: Step Melange STMG60004





Finishes: Blazer CUZ1E, Mesh KR.4921.1672



The unique backrest design 
is one of the most interesting 
and eye-catching element of 
4ME. The design itself takes 
inspiration from the branches 
of a tree, it also provides the 
optimal back support. 

Unikalny design oparcia 
to jeden z najbardziej 
niezwykłych elementów linii 
4ME. Jego kształt został 
zainspirowany konarami 
rozłożystego drzewa; oparcie 
4ME zapewnia równomierne 
rozłożenie podparcia dla 
pleców.

4
M

E

Design:  
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4ME

1

74



1  4ME-W-SOFT-SEAT-ESP

2  4ME-MESH-BL-SOFT-SEAT-SFB1 

2

Features | Funkcje

Flexible backrest 
movement thanks to 
unique design of backrest 
holders 
| Specjalnie 
zaprojektowane wsporniki 
oparcia pozwalają na 
lepszą amortyzację 
podczas ruchu 

Seat depth adjustment
| Regulacja głębokości 
siedziska

Fine-tuning, automatic 
backrest tilt force 
adjustment to 
user's weight 
| Mechanizm 
samoważący, możliwość 
dopasowania siły 
oporu oparcia do 
wagi użytkownika

Lumbar support
| Podparcie lędźwi

Backrest height 
adjustment 
| Regulacja wysokości 
oparcia

Negative seat inclination  
in range of 2°
| Kąt ujemny pochylenia 
siedziska w zakresie 2° 
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3

1

4

2

1  2ME-W 4L-ARM-W RMH 

3  2ME-BL 4L-ARM-BL GBP 

2  2ME-W CFP-W GB 

4  2ME BL ST44-POL ARM-CR ESHR

4ME, 2ME See more models in Conference & Meeting Catalogue 
| Więcej modeli dostępnych w katalogu Conference & Meeting
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5

5  4ME-W-SOFT-SEAT-ESP ST44-POL 
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The S-MOVE system, in accordance to ergonomic principles, 
guarantees a three-dimensional, biodynamic seating 
position. Thanks to natural stimulation and activation of 
particular muscle groups, the user subconsciously retains 
the desirable upright position.

Zgodnie z zasadami ergonomii, system S-MOVE gwarantuje 
wielopłaszczyznowy ruch siedziska podczas użytkowania 
i biodynamiczną pozycję. Dzięki naturalnej stymulacji 
ruchów poszczególnych grup mięśni, użytkownik 
nieświadomie przyjmuje poprawną sylwetkę. 

S-MOVE system – three-dimensional  
biodynamic seat movement 

System S-MOVE – biodynamiczne ruchy 
siedziska w trzech płaszczyznach

4ME

-17°
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Finishes: Era CSE19, Mesh KR.4921.16





Finishes: Synergy LDS5582



A functional chair  
is a must-have in every modern 
office. With its wide adjustment 
range, and seat with injected 
foam as a standard feature, 
Navigo provides exceptional 
sitting comfort. 

Podstawą współczesnego  
biura jest funkcjonalne 
i odpowiednio dopasowane 
krzesło. Dzięki szerokiemu 
zakresowi regulacji oraz 
siedzisku z pianką wylewaną 
w standardzie, Navigo zapewnia 
wysokiej klasy komfort.

N
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Design:  
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Navigo
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3

2

1  Navigo MESH LP11 BL HRUA LU2

2  Navigo UPH FS BL BASIC

3  Navigo UPH LP11TN W INSERT

Features | Funkcje

See-through backrest 
cover allows for free air 
circulation
| Osłona siedziska 
zapewnia odpowiednią 
cyrkulację powietrza

Two options of seat: 
deformation-resistant 
injected foam or 2-layers 
cut foam with various 
density
| Dwie wersje siedziska: 
odporna na odkształcenia 
pianka wylewana, lub dwie 
warstwy pianki ciętej 
o różnej gęstości

Negative seat inclination 
| Kąt ujemny pochylenia 
siedziska

Smooth backrest tilt  
force adjustment 
| Płynna regulacja siły 
oporu oparcia

Various types  
of adjustable armrests
| Różne rodzaje 
regulowanych 
podłokietników

Lumbar support 
| Podparcie lędźwi
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Navigo

Mesh Plus – two layers: constructional mesh and 
Runner 3D fabric – functional and increasing comfort 
of use upholsteries. 

Mesh Plus – dwie warstwy siatki: konstrukcyjna 
i Runner 3D – elastyczna i przyjemna w dotyku 
siatka, której struktura oraz właściwości podwyższają 
komfort siedzenia.

Mesh – high quality, transparent mesh.  
Available in black or grey colour. 

Mesh – wysokogatunkowa, transparentna siatka.
Dostępna w kolorze czarnym i szarym.
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Finishes: Era CSE11, Mesh for Mojito88



M
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Mojito fits every office.  
Modern profile and classic 
backrest – simple solutions 
and maximum comfort. 

Nowoczesna sylwetka 
i klasyczne oparcie – proste 
rozwiązania, maksimum 
wygody. Mojito to krzesło, które 
pasuje do każdego biura.

Design:  
Armin Sander 89



Mojito

1

90



3

2

1  Mojito 246

2  Mojito 246

3  Mojito 146

Features | Funkcje

Mesh backrest
| Siatkowe oparcie

Negative seat inclination
| Kąt ujemny pochylenia 
siedziska

Various types  
of adjustable armrests 
| Różne rodzaje 
regulowanych 
podłokietników

Lumbar support  
as standard feature
| Podparcie lędźwi 
w standardzie
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Finishes: Felicty FLG6116492



The Intrata line presents wide 
range of solutions, both in terms 
of aesthetics and functionality. 
Choosing Intrata means 
possibilities of matching the 
chair with the user's needs.

Linia Intrata oferuje szeroką 
gamę możliwości, zarówno 
pod względem wizualnym, jak 
i funkcjonalnym. Wybierając 
Intratę, masz dostęp do 
nieskończenie wielu możliwości 
konfiguracji, wedle swoich 
potrzeb.

In
tr

at
a

Design:  
Oscar Buffon 93
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1

Intrata
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4

1  Intrata M-22 ESPTN HRUA 

2  Intrata M-22 ESP

3  Intrata V-31 FLCR-ARM

4  Intrata M-22 ESPT HRUA

Features | Funkcje

Negative seat inclination 
| Kąt ujemny nachylenia 
siedziska

Various types of headrest 
| Różne rodzaje 
regulowanych zagłówków

Seat depth adjustment 
| Regulacja głębokości 
siedziska

Lumbar support 
| Podparcie lędźwi
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Intrata

Intrata is a comprehensive, coherent and holistic project 
which has allowed for creating an ideal seat for various 
areas. The possibilities at hand are numerous enough to 
furnish an entire vast facility with the same chair line, yet 
not necessarily in the same standard. 

Intrata to linia kompleksowa i spójna – umożliwia 
wykreowanie idealnego siedziska do różnych stref.  
Mając do dyspozycji jedynie linię Intrata, wyposażenie  
całej firmy lub obiektu nie stanowi żadnego problemu. 
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Z-body Trade

1  Z-body TRADE HRUA ES

1
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2  Z-body TRADE EST

2
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Belive 

3

21

1  Belive 226

2  Belive 216

3  Belive 412
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Sit.Net

1  Sit.Net-LU HRUA EST

2  Sit.Net CFP

2

1
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Finishes: Fine Leather LE01102



An armchair is also a work 
tool – Tiger UP is therefore 
a professional and an elegant 
solution for a managerial 
office. The highest standard 
of craftsmanship combined 
with advanced ergonomics 
make it suitable for users 
with high comfort and quality 
expectations.

Fotel to również narzędzie 
pracy – TigerUP to profesjonalne 
i eleganckie rozwiązanie 
do gabinetu. Najwyższy 
standard wykonania 
połączony z zaawansowaną  
ergonomią użytkowania.

Ti
g

er
 U

P

Design:  
Ray Carter 103



Tiger UP

1
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1  Tiger UP HB UPH HRUA 

2  Tiger UP MB UPH

3  Tiger UP CFA HB UPH3

2

Features | Funkcje

AirShape System - four 
chambers inside backrest 
which can be filled up 
with air by using a pump 
located under the seat. 
The system ensures 
optimal adjustment 
of chair backrest to 
user's back 
| 4-komorowy system 
AirShape umiejscowiony 
wewnątrz oparcia, 
który napełniany jest 
powietrzem za pomocą 
pompki znajdującej się 
pod siedziskiem. W ten 
sposób oparcie jeszcze 
lepiej dostosowuje się do 
kształtu pleców

GlideTec patented 
mechanism – automatic  
weight adjustment 
function and seat depth 
adjustment 
| GlideTec w wersji 
z automatycznym 
dopasowaniem siły oporu 
oparcia oraz wysuwu 
siedziska
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Finishes: Era CSE16, Mafra MR02106



Simple solutions often work 
best. SO-one translates 
into functional mechanism, 
ergonomic solutions and 
universal, but modern look.

Proste rozwiązania często 
są najlepsze. SO-one to 
funkcjonalny mechanizm 
o wysokiej ergonomii 
połączony z uniwersalnym choć 
nowoczesnym wyglądem.

SO
-o

ne
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SO-one

1
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2

1  SO-one MB UPH LP11 HRUA

2  SO-one MB UPH LP11

Features | Funkcje

Characteristic side drops 
upholstered in Mafra  
3D fabric
| Przeszycia boczne 
w tapicerce Mafra

Smooth backrest  
tilt force adjustment 
| Płynna regulacja siły
oporu oparcia

Negative seat inclination 
| Kąt ujemny pochylenia
siedziska

Adjustable headrest  
in height and angle
| Zagłówek regulowany 
w zakresie wysokości i 
kąta nachylenia

Lumbar support 
| Podparcie lędźwi
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Finishes: Sempre Melange SMM62057110



@
-M

ot
io

n
The exceptional backrest 
shape of our @-Motion chair in 
combination with an ergonomic 
mechanism and a comfortable 
seat constitutes a simple 
response to contemporary 
office needs.

Unikalny kształt oparcia w 
kombinacji z ergonomicznym 
mechanizmem i wygodnym 
siedziskiem stanowi prostą 
odpowiedź na aktualne 
potrzeby biur.

Design:  
Office Design Studio 111
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@-Motion
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3

2

1  @-Motion-U FS

2  @-Motion FS 

3  @-Motion-Lux CFP-CR

Features | Funkcje

Breathable mesh allows 
for free air circulation
| Przewiewna siatka 
zapewniająca swobodną 
cyrkulację powietrza 

Negative seat inclination 
| Kąt ujemny pochylenia
siedziska

Seat depth adjustment 
| Regulacja głębokości 
siedziska

Lumbar support 
| Podparcie lędźwi

113



@-Sense

3

1 2

1  @-Sense-BL FS 

2  @-Sense-W1 FS

3  @-Sense-PLUS-W1 FS
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4

4  @-Sense-W3 FS
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Taktik

1

1  Taktik-MESH ERGON-UP
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2

2  Taktik-PLUS ACTIV 1 
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Be-All

1

118



3

2

1  Be-All-W FST 

2  Be-All-BL FS

3  Be-All-W FS 

Features | Funkcje

Backrest height 
adjustment with 
a click button
| Regulacja wysokości 
oparcia za pomocą 
przycisku 

Various types of 
adjustable armrests
| Rożne rodzaje
regulowanych 
podłokietnikow

Seat depth adjustment 
| Regulacja głębokości 
siedziska
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Orlando

1
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3

2

1  Orlando-HB ES 

2  Orlando-UP 24/7 ESPT

3  Orlando CFP

Features | Funkcje

24/7 version – dedicated 
upholstery with abrasion 
resistance of 400 000 
Martindale cycles and 
reinforced seat and 
backrest structure
| Wersja 24/7 - 
dedykowana tapicerka o 
podwyższonej odporności 
na ścieranie (40 000 
cykli Martindale) oraz 
wzmocniona konstrukcja 
siedziska i oparcia

KG
<150

XXL version for persons  
up to 150 kg available
| Wersja XXL 
dedykowana dla 
użytkowników do 150 kg

Mechanism multi-lock  
in 5 positions
| Blokada oparcia 
w 5 pozycjach
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