
968 1033 1069

1074 1139 1175

1147 1212 1247

1147 1212 1247

1297 1362 1397

1482 1547 1582

1817 1882 1917

I gr. cenowa

Evo, Next

II gr. cenowa

Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Revive, Select, Semi, Step, Synergy

I gr. cenowa Extended

II gr. cenowa Extended

III gr. cenowa Extended

IV gr. cenowa Extended

10S 10SL 10SFL

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro,

siedzisko wysuwane

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro,

siedzisko wysuwane, 

pochylenie oparcia  

i siedziska
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10S 10SL 10SFL

• • •
167 167 167

• • •
136 136 136

205 205 205

∘ ∘ ∘
∘ ∘ ∘
∘ ∘ ∘

63 63 63

83 83 83

100 100 100

120 120 120

Baza

Czarna

Polerowane aluminium 

Podłokietniki

Brak

P61PU - czarny (kpl.)

P59PU - czarny (kpl.)

Kółka / stopki*

Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)

Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)

Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)

Inne

Amortyzator z poduszką

Schukra - regulacja głębokości podparcia lędźwiowego

Pikowanie - przód siedziska (Q1)**

Pikowanie - przód oparcia (Q2)**

Informacje dodatkowe

Podłokietnik P61PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P59PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.  

Podłokietniki P61PU i P59PU zawsze czarne, bez względu na kolor bazy. 

Łącznik oparcia z siedziskiem zawsze czarny, bez względu na kolor bazy.

Istnieje możliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu: 

A - przód oparcia i siedziska, spód siedziska, B - tył i boki oparcia, boki siedziska. 

Przy zamówieniu modelu takiego rodzaju należy wyraźnie wskazać symbole kolorów tkanin, np.: SC-67097/SC-60132 (gdzie SC-67097 - A, SC-60132 - B). Ww. wariant nie 

wymaga dopłat.

* Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

** Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.

Legenda:    • Standard    ∘ Opcja   -  Nie dotyczy
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968 1033

1074 1139

1147 1212

1147 1212

1297 1362

1482 1547

1817 1882

I gr. cenowa

Evo, Next

II gr. cenowa

Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Revive, Select, Semi, Step, Synergy

I gr. cenowa Extended

II gr. cenowa Extended

III gr. cenowa Extended

IV gr. cenowa Extended

10ST 10STL

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro Self

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro Self,

siedzisko wysuwane
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10ST 10STL

• •
167 167

• •
136 136

205 205

∘ ∘
∘ ∘
∘ ∘

63 63

83 83

100 100

120 120

Baza

Czarna

Polerowane aluminium 

Podłokietniki

Brak

P61PU - czarny (kpl.)

P59PU - czarny (kpl.)

Kółka / stopki*

Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)

Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)

Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)

Inne

Amortyzator z poduszką

Schukra - regulacja głębokości podparcia lędźwiowego

Pikowanie - przód siedziska (Q1)**

Pikowanie - przód oparcia (Q2)**

Informacje dodatkowe

Podłokietnik P61PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P59PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.  

Podłokietniki P61PU i P59PU zawsze czarne, bez względu na kolor bazy. 

Łącznik oparcia z siedziskiem zawsze czarny, bez względu na kolor bazy.

Istnieje mozliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu: 

A - przód oparcia i siedziska, spód siedziska, B - tył i boki oparcia, boki siedziska. 

Przy zamówieniu modelu takiego rodzaju należy wyraźnie wskazać symbole kolorów tkanin, np.:  SC-67097/SC-60132 (gdzie SC-67097 - A, SC-60132 - B). Ww. wariant nie 

wymaga dopłat.

* Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

** Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.

Legenda:    • Standard    ∘ Opcja   -  Nie dotyczy
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1244 1309 1345

1350 1415 1451

1423 1488 1524

1423 1488 1524

1593 1658 1694

1793 1858 1894

2163 2228 2264

I gr. cenowa

Evo, Next

II gr. cenowa

Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Revive, Select, Semi, Step, Synergy

I gr. cenowa Extended

II gr. cenowa Extended

III gr. cenowa Extended

IV gr. cenowa Extended

11S 11SL 11SFL

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro,

zagłówek

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro,

siedzisko wysuwane,

zagłówek

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro,

siedzisko wysuwane, 

pochylenie oparcia  

i siedziska, 

zagłówek
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11S 11SL 11SFL

• • •
167 167 167

• • •
136 136 136

205 205 205

∘ ∘ ∘
∘ ∘ ∘
∘ ∘ ∘

63 63 63

83 83 83

100 100 100

120 120 120

Baza

Czarna

Polerowane aluminium 

Podłokietniki

Brak

P61PU - czarny (kpl.)

P59PU - czarny (kpl.)

Kółka / stopki*

Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)

Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)

Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)

Inne

Amortyzator z poduszką

Schukra - regulacja głębokości podparcia lędźwiowego

Pikowanie - przód siedziska (Q1)**

Pikowanie - przód oparcia (Q2)**

Informacje dodatkowe

Podłokietnik P61PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P59PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.  

Podłokietniki P61PU i P59PU zawsze czarne, bez względu na kolor bazy. 

Łącznik oparcia z siedziskiem zawsze czarny, bez względu na kolor bazy.

Istnieje mozliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu: 

A - przód oparcia i siedziska, spód siedziska, B - tył i boki oparcia, boki siedziska. 

Przy zamówieniu modelu takiego rodzaju należy wyraźnie wskazać symbole kolorów tkanin, np.:  SC-67097/SC-60132 (gdzie SC-67097 - A, SC-60132 - B). Ww. wariant nie 

wymaga dopłat.

* Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

** Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.

Legenda:    • Standard    ∘ Opcja   -  Nie dotyczy
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1244 1309

1350 1415

1423 1488

1423 1488

1593 1658

1793 1858

2163 2228

I gr. cenowa

Evo, Next

II gr. cenowa

Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Revive, Select, Semi, Step, Synergy

I gr. cenowa Extended

II gr. cenowa Extended

III gr. cenowa Extended

IV gr. cenowa Extended

11ST 11STL

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro Self,

zagłówek

oparcie w całości  

tapicerowane,

Synchro Self,

siedzisko wysuwane, 

zagłówek
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11ST 11STL

• •
167 167

• •
136 136

205 205

∘ ∘
∘ ∘
∘ ∘

63 63

83 83

100 100

120 120

Baza

Czarna

Polerowane aluminium 

Podłokietniki

Brak

P61PU - czarny (kpl.)

P59PU - czarny (kpl.)

Kółka / stopki*

Kółka twarde - do podłóg miękkich (kpl.)

Kółka miękkie - do podłóg twardych (kpl.)

Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)

Inne

Amortyzator z poduszką

Schukra - regulacja głębokości podparcia lędźwiowego

Pikowanie - przód siedziska (Q1)**

Pikowanie - przód oparcia (Q2)**

Informacje dodatkowe

Podłokietnik P61PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa.

Podłokietnik P59PU - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa.  

Podłokietniki P61PU i P59PU zawsze czarne, bez względu na kolor bazy. 

Łącznik oparcia z siedziskiem zawsze czarny, bez względu na kolor bazy.

Istnieje mozliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu: 

A - przód oparcia i siedziska, spód siedziska, B - tył i boki oparcia, boki siedziska. 

Przy zamówieniu modelu takiego rodzaju należy wyraźnie wskazać symbole kolorów tkanin, np.:  SC-67097/SC-60132 (gdzie SC-67097 - A, SC-60132 - B). Ww. wariant nie 

wymaga dopłat.

* Przy zamówieniu należy wyraźnie zaznaczyć wybrany wariant.

** Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.

Legenda:    • Standard    ∘ Opcja   -  Nie dotyczy
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835 1121 816 1103

943 1229 919 1206

1017 1303 982 1269

1017 1303 982 1269

1167 1453 1122 1409

1352 1638 1287 1574

1687 1973 1592 1879

I gr. cenowa

Evo, Next

II gr. cenowa

Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III gr. cenowa

Revive, Select, Semi, Step, Synergy

I gr. cenowa Extended

II gr. cenowa Extended

III gr. cenowa Extended

IV gr. cenowa Extended

10V3 10F* 20V3 20F*

konferencyjne, 

oparcie wysokie, 

stelaż z metalowego pręta

konferencyjne, 

obrotowe, 

oparcie wysokie, 

baza 4-ramienna

konferencyjne, 

oparcie niskie, 

stelaż z metalowego pręta

konferencyjne, 

obrotowe, 

oparcie niskie, 

baza 4-ramienna
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10V3 10F 20V3 20F

• - • -

10 - 10 -

102 - 102 -

- • - •

• • • •
∘ ∘ ∘ ∘

- • - •
- 174 - 174

100 100 100 100

120 120 120 120

Baza / stelaż

Czarna

Metalik

Chrom

Polerowane aluminium 

Stopki

Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)

Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)

Inne

Amortyzator bez pamięci powrotu, bez regulacji wysokości

Amortyzator z pamięcią powrotu, bez regulacji wysokości

Pikowanie - przód siedziska (Q1)**

Pikowanie - przód oparcia (Q2)**

Informacje dodatkowe

Istnieje mozliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu: 

A - przód oparcia i siedziska, spód siedziska, B - tył i boki oparcia, boki siedziska. 

Przy zamówieniu modelu takiego rodzaju należy wyraźnie wskazać symbole kolorów tkanin, np.:  SC-67097/SC-60132 (gdzie SC-67097 - A, SC-60132 - B). Ww. wariant nie 

wymaga dopłat.

* Sprawdź dostępność na www.profim.pl/downloads/dostepnosc/dostepnosc.pdf

** Pikowanie - dopłaty bez względu na grupę cenową, termin realizacji 30-40 dni roboczych. Więcej informacji na stronie 284.

Legenda:    • Standard    ∘ Opcja   -  Nie dotyczy
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