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Dwa rodzaje kółek do różnych nawierzchni:
Twarde - do miękkich podłóg (wykładziny)

Miękie - do twardych podłóg (parkiety, kafle)
Two types of castors for different surfaces:

Hard - for soft floors (floor coverings)
Soft - for hard floors (parquet, tiles)

Stopki - do sal konferencyjnych

Feet - for conference rooms
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Regulacja wysokości siedziska

Seat height adjustment

Amortyzator podnoszący-
cztery lata gwarancji

Gas lift -
four-year guarantee
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Regulacja siły odchylenia
siedziska z oparciem

(dopasowanie do wagi ciała)
Adjustment of the tilt force 
of a seat and a backrest

(adjustment to the body weight)

Regulacja kąta odchylenia
siedziska z oparciem

Adjustment of the tilt angle 
of a seat and a backrest
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Ergonomiczny mechanizm regulacyjny
Możliwość płynnej regulacji siły odchylenia

w zależności od ciężaru siedzącego,
a także stopniowej blokady tego ruchu,

Ergonomic adjustment mechanism 
Possibility of smooth adjustment of the tilt

force depending on the weight of a sitting person,
as well as gradual blockade of this movement
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LINUS 20 Z czarny PU
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Mechanizm E

Mechanizm Z

Regulacja wysokości siedziska
Adjustment of the seat height

Mechanizm regulacji kąta 
odchylenia oparcia z siedziskiem 

i regulacji wysokości
Mechanism of the height 
and tilt angle adjustment 
of a backrest and a seat

LINUS 20 E czarny

LINUS 20 Z czarny

LINUS 10 E czarny

LINUS 10 Z czarny
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Wszystkie pokazane tutaj 
modele na kółkach (standard) 

dostępne także w wersji 
na stopkach (opcja)

All models with castors 
presented here (standard) 

are available also
in version with feet (option)

LINUS 20 E czarny PU

LINUS 20 Z czarny PU

LINUS 10 E czarny PU

LINUS 10 Z czarny PU
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LINUS 20 V metalik

Wersja konferencyjna na 
metalowej płozie

Conference version with
a metal cantilever
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Zestaw występuje
z 2 lub 3 siedziskami

Set available with 
2 or 3 seats

Wersja konferencyjna na 
metalowych nogach
Conference version 

with metal legs

LINUS L3 metalik LINUS 20 H metalik PU
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Wysokie oparcie i siedzisko
(integralna całość)

wylewane z pianki poliuretanowej
na metalowym stelażu,

tapicerowane tkaniną lub skórą

Niskie oparcie i siedzisko
(integralna całość)
wylewane z pianki 

poliuretanowej
na metalowym stelażu,

tapicerowane 
tkaniną lub skórą

Mechanizm regulacji 
kąta odchylenia oparcia 

z siedziskiem i regulacji wysokości
Mechanizm regulacji 

wysokości

Amortyzator podnoszący

Podstawa 5-cio ramienna

Komplet 5 szt:
kółka (dwa rodzaje) lub stopki

Podłokietniki 
poliuretanowe miękkie
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PU

Z E

High backrest and seat
(integral unit)

made of poured polyurethane foam
with a metal frame inside,

upholstered with fabric or leather Low backrest and seat
(integral unit)

made of poured 
polyurethane 

foam with a metal frame 
inside, upholstered 
with fabric or leather

Soft polyurethane armrests

Mechanism of the height 
and tilt angle adjustment 
of a backrest and a seat

Height adjustment 
mechanism

Gas lift

5-arm base

Set of 5 pieces:
castors (two types) or feet

18



PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER: 

PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS

CZARNY
METALIK
CHROM

– black
– metallic
– chrome

KOLOR BAZY I STELAŻA
FRAME AND BASE COLOUR

TYP MECHANIZMU / STELAŻA
TYPE OF MECHANISM / FRAME

regulacja wysokości siedziska
adjustment of the seat height

reg. wysokości i kąta nachylenia
adjustment of the seat height and 

the tilt angle of a seat and a backrest

wersja konferencyjna na płozie
conference version with metal cantilever

wersja konferencyjna na nogach
conference version with metal legs

ławka (2 lub 3 osobowa)
bench (2 or 3 seats)

E

Z

V

H

L2
L3

LINUS 0

1

2

RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST

wysokie
high

niskie
low 

PU

LINUS 10 Z PU

LINUS 20 Z PU

LINUS 20 V

LINUS 10 Z

LINUS 20 Z

D / W / H
660 / 1060/ 740 mm

D / W / H
660 / 1060 / 740 mm

D / W / H
630 / 830 / 1200 mm

D / W / H
630 / 830 / 1800 mm

LINUS 10 E PU

LINUS 20 E PU

LINUS 10 E

LINUS 20 E

LINUS 20 H PU

LINUS L2

LINUS L3

19 kg 
brutto

19 kg 
brutto

16,1 kg 
brutto

18 kg 
brutto

17,2 kg 
brutto

15,4 kg 
brutto

23,3 kg 
brutto

32,4 kg 
brutto

850 

590

250

710

320

Mechanizm regulacji 
wysokości

Low backrest and seat
(integral unit)

made of poured 
polyurethane 

foam with a metal frame 
inside, upholstered 
with fabric or leather

Height adjustment 
mechanism

630 mm

630 mm

1150

1750

690 mm

630 mm

445 mm

445 mm

445

445

635

635

590

590

650

655
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www.profim.pl
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszajacych 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. 5 
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