Active

Design: Grzegorz Olech
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ACTIVE 11SL CHROM P48PU

SL – mechanizm synchronicznego
odchylenia siedziska / oparcia z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia
do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją
umożliwiającą bardzo głębokie rozkładanie fotela
SL - adjustment of the seat height, seat / backrest
tilt movement synchronizing mechanism with the
possibility to adjust the resilience of the backrest tilt
to the weight of the sitting person with additional
option enables a deep recline of the chair
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ACTIVE 11S CHROM P48PU
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ACTIVE 11SL CHROM P48PU

Wersja synchro SL
umożliwia odchylenie oparcia do pozycji półleżącej
SL version makes it also possible to lower the backrest
of the chair up to a half - laying position

Podłokietnik regulowany góra-dół
(zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa
(+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm),
poliuretanowa, regulacja odległości
od siedziska (zakres regulacji 20 mm na stronę).
Height adjustable armrest (range 100 mm) with
span adjustment (range 20 mm on each side),
sliding pad (range +/- 30 mm) with pivot option
(30° on each side), polyurethane pad.

W modelu SL zmiana kąta odchylenia
oparcia / siedziska zsynchronizowana
jest ze zmianą profilu siedziska.
In the SL type, adjustment of the angle
between seat and backrest is synchronised
with the change of seat profile.

Regulacja wysokości siedziska.
Seat height adjustment.

Regulacja kąta odchylenia
siedziska z oparciem.
Adjustment of the tilt angle
of the seat and the backrest.
Regulacja siły sprężystości odchylenia
oparcia do ciężaru siedzącego.
Tilt force adjustment.

Stopki - do sal konferencyjnych
Glides - for conference rooms

ACTIVE 11S CHROM P48PU
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L
Dodatkowa funkcja umożliwia zmianę
kąta odchylenia oparcia względem siedziska
przy jednoczesnym wysunięciu siedziska.
Additional sliding mechanism allows
to recline the chair and adjust
the position of the seat.

5 x ACTIVE 21V METALIK PU

ACTIVE 21VL METALIK PU
9

ACTIVE 11S / 11SL
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ACTIVE 21V / 21VL

*Wysokość siedziska zmierzona zgodnie
z normą PN EN 1335-1 (z obciążeniem).
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V 640
VL 640 - 740

Wymiary mają charakter orientacyjny i
mogą się różnić w zależności od wybranej
konfiguracji produktu. Metoda pomiaru
produktów dostępna do pobrania pod linkiem:
www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produktow.pdf
The measurements are approximate and
can differ depending on the product
configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

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

Active

1

OPARCIE
BACKREST
oparcie wysokie
(w wersji obrotowej)
1
high backrest
(in swivel version)
oparcie niskie
(w wersji obrotowej
i konferencyjnej)
2
low backrest
(in swivel and
conference version)

TAPICERKA
UPHOLSTERY

MECHANIZM
(do krzeseł obrotowych)
MECHANISM
(for swivel version)
regulacja wysokości siedziska,
regulacja synchronicznego
odchylania oparcia / siedziska
z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia
do ciężaru siedzącego
adjustment of the seat height, S
seat / backrest tilt movement
synchronizing mechanism with the
possibility to adjust the resilience of
the backrest tilt to the weight
of the sitting person
mechanizm S z dodatkową
funkcją umożliwiającą bardzo
głębokie rozkładanie fotela
SL
S mechanism with function
of sliding seat

PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS

P48PU

podłokietnik regulowany góra-dół, nakładka
obrotowa, nakładka przód-tył, poliuretanowa,
regulacja odległości od siedziska
height adjustable armrest with span adjustment,
sliding pad with pivot option, polyurethane pad

KOLOR STELAŻA / BAZY
FRAME/BASE COLOUR
METALIK – metallic
CHROM – chrome
SATYNA – satine - tylko w wersji konferencyjnej /
only in conference version

STELAŻ
FRAME
na płozie
V
cantilever
na płozie z dodatkową funkcją
umożliwiającą głębokie rozkładanie fotela
VL
cantilever with function of sliding seat
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