


ACTIVE� ���� ������ ���� �� ���� ������ ���� ��

ACTIVE� ��V ��������� ��V ���������  

ACTIVE� � ������ � ������

ACTIVE� ����L ������ ���� ��

ACTIVE� ����L ����L
������ �48��  ACTIVE

F���� ACTIVE� �� ��g�n����� w ���g�n�����j f������. O�yg�n��n� ���ns��u���j� 
zapewnia maksymalny komfort użytkowania – ruchoma, tylna część  
siedziska aktywnie wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej 
użytkownika. Nowatorskie zastosowanie mechanizmu SL pozwala  
na przyjęcie pozycji półleżącej, umożliwiającej krótki wypoczynek.

ACTIVE armchair is a combination of ergonomic and aesthetic design.  
Its original construction ensures maximum comfort of use – a movable  
rear part of the seat actively assists maintaining correct sitting posture. 
ACTIVE has option of reclining to half lying position, allowing the user  
to take a relaxing break (available in version SL only).

�



ON
Nowoczesna w formie i zastosowanych  
rozwiązaniach rodzina foteli biurowych. Szerokie, 
wygodne siedzisko i oparcie zostało wyprofilowa-
ne zgodnie z naturalnym ułożeniem kręgosłupa 
w pozycji siedzącej. Unikalna, elastyczna  
konstrukcja oparcia pozwala użytkownikowi na 
większe odchylanie się ku tyłowi. Model posiada 
nowatorski mechanizm synchroniczny z regulacją 
głębokości siedziska. Wyposażenie krzesła 
obejmuje ponadto regulowane podłokietniki 
oraz zagłówek. Dzięki wielu możliwościom 
wykończenia i doboru detali fotel odpowiada 
szerokiej gamie współczesnych aranżacji  
biurowych.

A line of office armchairs marked by a distinct 
modern form and advanced solutions. Wide, 
comfortable seat and backrest are specially 
profiled to match natural spine alignment in  
the sitting position. Unique, flexible structure  
of the backrest allows the user a greater degree 
of recline. The model is equipped with an innova
tive synchro mechanism and seat depth adjust
ment. In addition, the armchair has adjustable 
armrests and headrest. Thanks to many different 
finish options and a broad selection of details,  
the armchair is suitable for a wide range  
of modern office designs.

ON 11SL 
������ �4� ��

ON 12SL 
������ �44 ��

ON 11SL 
������ �44 ��

ON 11S
�z��ny �4� ��

ON 11S 
��������� �4� ��

ON 21VN 
������ O

ON 21V 
�z��ny ��

ON 21H 
��������� ��

4 �



CLEO 11SFL
������ �48 �� 

CLEO
CLE�O to szeroko rozbudowana rodzina foteli 
gabinetowych, która dzięki prostym liniom oraz 
nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, 
pozwala wpisać się w każde, nawet najbardziej 
wymagające otoczenie biurowe. Zastosowanie 
nowatorskich mechanizmów pozwala na długo-
trwałą pracę w pozycji siedzącej oraz spełnia 
wszystkie warunki niezbędne do ergonomicznego 
siedzenia, bowiem to ergonomia właśnie jest 
wyzw�n���� n�w��z�sny�� s��dz�s�� XXI w����u. 
Rodzina foteli gabinetowych CLE�O obejmuje 
zarówno rozbudowaną gamę foteli obrotowych, 
jak i wersję konferencyjną na płozie.

CLEo is a complete family of office chairs, which 
through simple lines and modern technology 
solutions fit in every office interior design. Innovative 
and modern mechanisms allow to work longer  
in a seated position and fulfill all ergonomic require
ments, because ergonomics is a challenge to new 
chairs of 21st Century.
CLEo collection includes wide range of swivel 
chairs coming together with conference version.

CLEO 20S
�z��ny �47 �� 

CLEO 20V
��������� ��

CLEO 10SL
��������� �48 �� 

FAST
Dynamiczna forma krzesła FAST zapewnia 
niepowtarzalny charakter każdej przestrzeni. 
Transparentna tkanina oparcia oraz delikatny, 
metalowy stelaż to charakterystyczne wyróżniki 
tego modelu, nadające mu niebywałej lekko-
ści. Dodatkowym atutem jest regulowane 
podparcie w części lędźwiowej. 

The dynamic form of FAST chair provides  
the unique character to each space.  
Transparent fabric backrest and delicate metal 
frame are the characteristics distinguishing this 
model and giving it unusual lightness. 
Adjustable support in the lumbar spine is  
an additional.

FA��T �������� 
chrom P26 H

FA��T ���� ���� 
������ ���� ��

FAST 21H 21H 
��������� ��

FA��T ��V ��V 
��������� ��

FA��T ����  
��������� ���� ��
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PERFO NEW  
212S metalik P26 H

PERFO NEW  
����� ������ ���� ��

PERFO NEW  
213VN metalik H

PERFO NEW  
���� ������ ���� ��

PERFO NEW  
���V ��������� ��

PERFO NEW 
Nowoczesny charakter w pełni ergonomicz-
nych krzeseł z linii  PERFO NEW podkreśla 
siatkowa tkanina, umożliwiająca swobodny 
przepływ powietrza. Dynamiczna i lekka 
konstrukcja tworzy ciekawe połączenie  
ze stabilnym siedziskiem.   

The modern line of PERFo NEW chairs  
is enhanced by net fabric, allowing the free 
passage of air. The dynamic and light 
construction of backrest creates an interes
ting combination with the stable seat.

�E�RFO ����
������ ��

�E�RFO ����� �����
������ ��

�E�RFO ����� �����
metalik H

�E�RFO ���V ���V
chrom H

PERFO
Krzesło PERFO posiada odpowiednio 
wyprofilowane oparcie, zapewniające 
komfortową pozycję kręgosłupa, 
nawet przy długotrwałej pracy.  
��p��j��n� ���nsp���n�n� ����n�n� 
umożliwia swobodną cyrkulację 
p�w����z�.

The PERFo chair with a specially 
formed backrest ensures an ergono
mic position of the spine, even in long 
hours of work. Special net fabric 
enables air circulation. �E�RFO ���V ���V 

chrom H

PERFO NEW  
���� ������ �48��

8 ��



NIKO
Oryginalne mocowanie podłokietników  
to element wyróżniający linię foteli NIKO. 
Tapicerowane oparcie, z wtopionymi 
elementami metalowej konstrukcji, 
�w��zy n��p�w���z��ny �f���� w�zu��ny. 
Prostota formy, a zarazem wyjątkowa 
elegancja tego modelu sprawiają,  
że NIKO doskonale prezentuje się  
w nowoczesnych wnętrzach.

original construction of armrests  
is the distinguishing element of  
the NIKo armchair. The upholstered 
backrest combined with metal elements 
create an interesting visual effect.  
The simplicity of form and exceptional 
elegance of this model make it look  
perfect in a modern interior.

NIKO 31Z chrom H

NIKO 11Z chrom H

NIKO 21V chrom H

NIKO 71H chrom H

NIKO 41Z metalik O

SEDNA
Fotele SEDNA to połączenie 
d�������n�j f����y z fun���j�n��ny��� 
mechanizmami oraz wysoką 
jakością użytych materiałów. Atuty 
te pozwalają użytkownikowi w pełni 
cieszyć się fotelem przez długie 
godziny spędzone w pozycji 
siedzącej, zwiększając tym samym�y�� s���y�� 
wydajność w pracy. 

SEDNA range of armchairs is  
a combination of gentle surface 
with functional mechanisms and 
high quality materials. Strong 
character, modern line and wide 
range of colours – all those advan
tages will satisfy even the most 
demanding users.

SEDNA 1�SL 1�SL   
������ ��� �� 
+ baza chrom

SEDNA 2�V   
��������� ��

SEDNA 1�S 1�S  
�z��ny

SEDNA 11S ����  
�z��ny ��7 ��

SEDNA 1�S 1�S  
�z��ny ���� ��

SEDNA 11SL  
������ ��� ��  
+ baza chrom

SEDNA 2�V2�V  
��������� ��

SEDNA 2�H 2�H  
��������� ��

SEDNA 1�S 1�S  
�z��ny ���� ��

SEDNA 2�S 2�S  
�z��ny

1� ��



LINUS 2� Z 
�z��ny ��

LINUS 2� Z 2� Z 
�z��ny ��

LINUS 2� V 2� V  
���������

LINUS 2� H 
��������� ��

LINUS L3 L� 
���������

LINUS
Niekonwencjonalna linia fotela inspirowana 
jest kształtem ludzkiego ciała. Można 
podkreślić ją dodatkowo zestawieniem 
kontrastowych kolorów na przedniej i tylnej 
stronie siedziska i oparcia. Wyjątkowy fotel 
dla poszukujących niebanalnych mebli do 
wnętrz o wyrazistym charakterze. 

An armchair inspired by the shape  
of the human body, constitutes an original 
conjunction of seat and backrest.  
Its individual feature is the possibility  
of matching different upholstery colours.  
This contrast gives the model  
an unconventional character. 

LINUS 1� Z 1� Z 
�z��ny ��

LINUS 2� Z 2� Z 
�z��ny

PLUS NEW
PLUS NEW to ergonomiczny model o klasycz-
nej linii, którego forma doskonale wpisuje się  
w dowolną przestrzeń biurową. Specjalnie 
wyprofilowane oparcie z regulowaną wysokoś-
cią zapewnia odpowiednie podparcie  
lędźwiowej części kręgosłupa.

PLUS NEW is an ergonomic model of a classic 
line, which perfectly suits any office space. 
Solid backrest with height adjustment ensures 
appropriate support for the lumbar spine.  

PLUS NEW 11E metalik P24 H 11E metalik P24 H

PLUS NEW 11H metalik PU 11H metalik PU

PLUS NEW 11S czarny P26 PU

PLUS NEW 11S czarny P26 PU ���� �z��ny ���� ��

PLUS NEW 11S czarny P33 PU ���� �z��ny ��� ��

�� ��



UWU 21SWL 21SWL
��������� ��� ��

UWU 2�E 2�E
��������� ��� ��

UWU 2�SW 2�SW
������ ��� ��
+ baza chrom

UWU 21SP �����
chrom P5� PU

UWU 21SPL �����L
�z��ny ��� ��

UWU 2�H 2�H
�z��ny

UWU 2�L3 2�L3
���������

UWU 21V
���������

UWU 2�V 2�V
������

UWU
UWU to funkcjonalne siedzisko o wyso
kich walorach użytkowych, polecane jako 
standard krzesła pracowniczego. Oparcie 
z tworzywa, z dużymi, owalnymi otworami 
wprowadza do wnętrza element ożywienia, 
a jednocześnie podnosi walory użytkowe 
modelu, zapewniając swobodny przepływ 
p�w����z�. 

The UWU is a functional and modern chair 
with very good utility characteristics. 
Unconventional oval openings in plastic 
backrest bring a refreshing element to  
the interior. They also make the model look 
light, simultaneously enhancing functional 
characteristics and allowing the free  
flow of air.

RAYA 21H
czarny kółka

RAYA 21H
�z��ny s��p���

RAYA
RAYA to propozycja nowoczesnego, 
przyjaznego użytkownikowi krzesła 
pracowniczego. Charakterystyczną  
cechą rodziny RAYA jest elastyczna  
część oparcia, dopasowująca się do 
kształtu kręgosłupa w pozycji siedzącej. 
Krzesło wyróżnia się oszczędnym  
w formie wzornictwem, bazującym  
n� ���n���s���� g�������y�zny��  
oraz wyrazistych liniach. Model ten  
z pewnością wkomponuje się w każde 
otoczenie biurowe.

RAYA is a line of modern and user 
friendly work chairs. A distinct feature  
of RAYA chairs is the flexible backrest 
section which adjusts to the position  
of the spine in the sitting position.  
The chair is distinguished by austere 
design based on geometrical contrasts 
and strong lines. The model will certainly 
fit in with any office surroundings.

RAYA 21H
czarny P46PU kółka

RAYA 21H
czarny kółka

RAYA 21V
�z��ny

RAYA 21V
�z��ny �4�� ��

RAYA 21E
�z��ny �4� �� 

RAYA 21S
�z��ny �4�� �� 

RAYA 21S
�z��ny �4�� ��

RAYA 21SL
�z��ny �4� �� 

RAYA 23S
�z��ny �4� ��

RAYA 23SL
�z��ny �4� ��  
+ baza chrom

�4 ��



JET to mobilny system wyposażenia wnętrz, dający 
możliwość aranżowania pomieszczenia biurowego, 
konferencyjnego, audytoryjnego lub kafeteryjnego. 
Dzięki lekkiej, metalowej konstrukcji oraz kółkom 
wszystkie elementy można łatwo przemieszczać. 
Proste jest również ich przechowywanie – doskonale 
sprawdza się system składania oraz nakładania  
na siebie poszczególnych części.

JET

JET is an interior equipment system, enabling mobile  
arrangement of office, conference, auditorium  
or cafeteria spaces. All the elements may be easily 
moved thanks to light construction and roller castors. 
Storage is also simple – the storing and component 
stacking system are excellent. 

JET K1H K1H  
������ ��

JET K1H K1H  
������

JET K2H K2H  
������ ��

JET K1H K1H  
������ ��B

JE�T ��C ��C  
������

JET SD1 SD1  
������

JET SM SM  
������

JE�T ��C  
���������

JE�T ��V  
������ ��

JET K1CH K1CH  
���������

JE�T R�� R��  
������

JE�T RF RF  
���������

JE�T R�� R��  
���������

JET RW chrom RW chrom
+ R�� + R�4

JET RM RM  
������

��� �7



MUZA 
�z��ny

MUZA 
w��d �z��ny

SIS H
�z��ny C

SIS H
������

SIS H 
��������� C

SUN 
������

SUN  
��������� ��

MUZA  
���������

SUN  
�z��ny ��B

MUZA  
������

RAFA H H 
������

KRZESŁA KONFERENCYJNE
CONFERENCE CHAIRS
Precyzja wykonania, finezyjne stelaże oraz barwne tkaniny 
wyróżniają rodziny krzeseł konferencyjnoaudytoryjnych.  
Atrakcyjne formy, różnorodność dostępnych funkcji  
i możliwych wykończeń pozwolą na aranżację idealnej sali 
konferencyjnej oraz będą sposobem na uniknięcie monotonii.

Precise execution, finesse of framework and colourful fabric  
are the features of this line of conference and auditorium 
chairs. Their modern and attractive form is an ideal solution  
for avoiding monotony in conference rooms.

KALA 57� L2� 57� L2� 
���������

KALA 67�H  
w��d ���������

KOMO H  
������ ��

KOMO H  
���������

KOMO V  
������

KALA 57�H 57�H  
���������

KALA 57�H 57�H  
��������� w sz��p�u

KALA 66�V 
���������

KALA 57�V 57�V  
���������

KALA 57�V 57�V  
������ ��

KALA 57�H  
������ ��

KALA 66�V 66�V  
���������

KOMO V 
������ ��

KALA 66�H 66�H  
������

���8



DREAM 55�H 55�H  
������ s��p���

DREAM 57�V 57�V 
������ ��

DREAM 55�H 55�H 
metalik kółka

DREAM 57� L3 57� L3  
�z��ny

DREAM 57�H 57�H 
�z��ny s��p���

DREAM 55�H  
��������� s��p���

DREAM 57�H 57�H  
��������� �� s��p���

��TE�� V V 
���������

STEP H H 
�z��ny

��TE�� L� L� 
���������

��TE�� L� L� 
���������

RE�LAX  
w��d �z��ny

LIDER  
w��d �z��ny

RE�LAX  
���������

RE�LAX 
�z��ny

LIDER  
���������

LIDER 
�z��ny

RESSO K12 H K12 H 
�z��ny

RESSO K14 H K14 H 
������

RESSO K13 H 2P 
������

RESSO K11 H 2P K11 H 2P  
������

LIGO

LIGO K21 H  
������

LIGO K12 H  
�z��ny

LIGO K23 H  
������

LIGO K14 H    
������

RESSO

Nowa stylistyka, atrakcyjny wygląd 
i ergonomiczne kształty to główne 
atuty rodzin krzeseł LIGO i RESSO. 
Charakterystyczną cechą rodziny 
Ligo jest opcja z tapicerowaną 
nakładką na siedzisko oraz możli-
wość łączenia w rzędy poszczegól-
nych krzeseł. Wyróżnikiem rodziny 
RE�����O n�������s� j�s� ����������y-
styczny stelaż w wersji z podłokiet-
nikami lub bez. 
 
New style, attractive look and 
ergonomic shapes  these are the 
main advantages of the LIGo and 
RESSo chair lines.Distinct features 
of the Ligo line include the option 
with an upholstered seat cover and 
the possibility to join chairs to form 
rows. A distinguishing attribute of 
the RESSo line is its unique frame 
available in versions with or without 
armrests.

2� ��



�O�O ��E�  
������ s��p���

KOKO
Elastyczny system wygodnych, prostych 
w formie siedzisk, które z łatwością 
można dostosować do różnej wielkości 
pomieszczeń, takich jak recepcja,  
hol czy poczekalnia. Różnorodność  
wykończeń i dostępnych elementów 
daje wiele możliwości aranżacyjnych.

Comfortable and functional seating 
system, which may be easily applied to 
various sizes of reception and waiting 
rooms. The variety of combinations and 
elements provides many arrangements 
possibilities.

�O�O �� ��  
������

KOKO 1H 1H  
������

PRADERA
��zyj���n� ������ys�y��� ���z sz������� 
możliwości łączenia elementów, 
kombinacji i uzyskiwanych kształtów, 
doskonale dopasowują się do różnego 
typu przestrzeni użytkowych, zarówno 
tych w stylu nowoczesnym, jak  
i klasycznym. Metalowe stelaże  
podkreślają ich lekkość, subtelność 
oraz współczesny charakter tego 
sys����u. 

Attractive colours and a broad choice  
of options for joining individual ele
ments and combining them into various 
configurations make the furniture blend 
in perfectly well with different types of 
living quarters, either modern or classic. 
Metal frames set off the lightness, 
subtlety and contemporary design  
of this system.

PRADERA 11 O
������

PRADERA 11 O
�z��ny

PRADERA 21 O
������

PRADERA 2� O
������

PRADERA 1� O
������

PRADERA STOLIK S3
������

PRADERA STOLIK S4
������

�� ��



VANCOUVER V�1  
������

VANCOUVER V� 2,5 2,5 
������

VANCOUVER V�1  
������

VANCOUVER VS 1 
���������

VANCOUVER VS 2 V�� � 
���������

VANCOUVER VS 2,5 VS 2,5 
���������

VANCOUVER
Rodzina foteli i sof VANCOUVER,  
inspirowanych wyglądem mebli klubo
wych z początku XX wieku, obejmuje  
3 linie stylistyczne: masywny, kubiczny 
Vancouver �ox,  Vancouver Round,  
o miękkich, obłych liniach oraz Vancouver 
Square – nawiązujący do masywnej, 
klasycznej formy fotela. Dostępne modele 
są doskonałym uzupełnianiem wyposaże-
nia wnętrz o charakterze reprezentacyj-
nym, gabinetów lub pomieszczeń recep-
�yjny��. 

Vancouver armchairs and sofas are in
spired by the appearance of the club
interior from the beginning of the 20th 
century. The VANCoUVER family consists 
of three lines: solid and cubic Vancouver 
Box, Vancouver Round, with soft, oval lines 
and Vancouver Square – adhering to the 
massive, classical form of armchair on 
stable legs. An excellent solution for 
representative rooms, offices as well as  
for reception halls visited by guests and 
reception rooms.

VANCOUVER VR 1 VR �VANCOUVER VR 2 VR �

VANCOUVER V�2  
������

���4



��� �� ��� �� �4� ��/�� �4� ��

��� P24 H ��4 �� P26 H ���� �� P28 H ��8 �� ��� ��

�44 ��     �4� ��/��          �4�� ��

��� ��/�� ��� w��d ���� w��d ��7 w��d ��8 w��d P2� ��� ���

������j��� JE�T JET plywoods

H7 RAL 1�23 RAL 3�16 RAL 5�15 RAL 7�35 RAL 9��5     

�48 �� �4� ��/�� P5� PU

�47 ��

������j��� JE�T JET plywoodsB���y �O�O KoKo table tops

BA BR CV �A RC H7 RAL 1��3 RAL 4��5 RAL 9��5 ���J ��

H1� H11    

Drewno Wood

H1 H2 H7 H8    

TKANINY I WYBARWIENIA | FABRICS AND COLOURS

Gabi »

B-� B-� B-� B-4 B-�

Aero »

G1� GP5�

Kolory plastików Colours of plastics

Code �1 Code �3 Code �7 Code �9 Code 1� RAL 1��1 RAL 5��2 RAL 7�22

Podłokietniki Armrests

Tecna »

N1 N2 N3 N5 N7 N9 N13 N14 N15

Mikroluks »

N16 N17 N2� M9�8 M922 M931 M942 M944 M945

Aquarius »

M955 M964 A�1 A-��� A-�� A-�4 A-�7 A-4�A�2

Ilio »

A6� A-��� A-��� I-� I-� I-4 I-� I-��I-�

Event »

I-7 I-� I1� E�V-� E�V-� E�V-4 E�V-� E�V-��E�V-�

Eco Sky »

E�V-��  E�V-7 E�V-8 E�V-� EV1� E�-� E�-� E�-4E�-�

Harfa »

L-� L-� L-� L-4 L-�E�-� E�-�� E�-7 E�-8

Onyx »

L-�  L-�� L-7 L-8 L1�  X�4  X�1 X�2 X�3

X�9  X�5 X�6 X�8 X1�  X-��  X-��  X-��  X-�4  X-��  

X2�  X-�7 X-�8 X-�� X-��  X-��  X-��  X-�4  X-��  X-���  

Kori »

�-� �-� �-� �-4 �-� S1�/SL1�  ��-��/��L-��  

��-��/��L-��  ��-��/��L-�� ��-��/��L-�� ��-�4/��L-�4 ��-���/��L-���  ��-�7/��L-�7  ��-�8/��L-�8  ��-��/��L-��  S2�/SL2�  

Kolory plastików STEP Colours of STEP plastics

RAL 2�11 RAL 3��� RAL 5�1� RAL 7�47 RAL 8�17 RAL 9�11 PS �1 PS �2

Skóra / Softline » 
Leather / Softline » Kolory prezentowanych  materiałów mogą różnić się od rzeczywistych. Obicia pokazano  

w powiększeniu, w celu uwidocznienia splotu.Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia 
zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejsza strona nie 
stanowi oferty w rozumieniu prawnym i publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. 

Colours of the shown materials may differ from the real ones. Upholstery is shown magnified in 
order to distinguish the weave. The producer reserves a right to introduce changes of colours, 
patterns and sizes of the presented products. The following page is not a valid offer and is pub
lished only in informational purposes.
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