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Fotel obrotowy typu 

Playa lub równoważny

Fotel biurowy, obrotowy ergonomiczny charakter, 

regulowane podłokietniki, wysokość oparcia oraz wysokość 

i głębokość siedziska, przy jednoczesnym zastosowaniu 

mechanizmu typu Synchro pozwala na tzw. dynamiczne 

siedzenie. - mechanizm SYNCHRO umożliwiający 

synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją 

sprężystości odchylania w zależności od ciężaru 

siedzącego.- oparcie regulowane, z tworzywa, złożone z 

dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierająca 

plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką, 

tapicerowaną tkaniną; - oparcie z tworzywa tapicerowane z 

przodu i z tyłu - wymiary krzesła w przybliżeniu: wysokość 

całkowita 980-1150 mm, szerokość całkowita 680 mm, 

głębokość całkowita 650 mm, wysokość siedziska 440-540 

mm, szerokość siedziska 470 mm, głębokość siedziska 400 

mm.kolor tapicerki do uzgodnienia; Tapicerka, 100% 

poliester, gramatura min. 300g/m2 o ścieralności min. 150 

000 cykli Martindale'a, odporność na pilling min. 5, atest na 

trudnopalność wg normy EN 1021-1 i EN-1021-2 5

2

Fotel obrotowy typu 

Plus R Grospol lub 

równoważny

Fotel biurowy, obrotowy z wysokim oparciem, Oparcie 

tapicerowane siatką, górna część ekoskórą, Siedzisko 

tapicerowane tkaniną membranową oraz ekoskórą, Fotel w 

kolorze czarnym; Oparcie fotela z podpórką części 

lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości, 

Podłokietniki z regulowaną wysokością, Fotel wyposażony 

w mechanizm Tilt, Opór jaki stawia oparcie podczas 

wychylenia jest regulowany co pozwala dostosować fotel do 

wagi i potrzeb Użytkownika, Płynnie regulowana wysokość 

siedziska za pomocą dźwigni po prawej stronie. Kółka do 

powierzchni twardych; Chromowana, stalowa podstawa 

jezdna 10
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Fotel obrotowy typu 

Tiktak H lub 

równoważny

Fotel biurowy, obrotowy z regulowanym i tapicerowanym 

zagłówkiem;  wyposażony w mechanizm Ergon 2L, który 

zapewnia wysoki komfort użytkowania; Blokada kąta 

odchylenia oparcia umożliwia przyjęcie wygodnej pozycji do 

pracy; Regulowana wysokość oparcia pozwala dopasować 

krzesło do parametrów użytkownika i zapewni optymalne 

podparcie pleców; Wysokość krzesła regulowana jest za 

pomocą podnośnika pneumatycznego; Siedzisko i oparcie: 

Oparcie wykonane z oddychającej, wysokogatunkowej siatki 

gwarantującej idealne dopasowanie się do pleców 

użytkownika; Miękkie, tapicerowane siedzisko; Podłokietniki 

regulowane (góra-dół) podłokietniki, ułatwiają zachowanie 

prawidłowej pozycji podczas pracy. Podstawa czarna, 

wykonana z tworzywa sztucznego; Kółka Samohamowne  

do powierzchni twardych 10

4

Fotel biurowy 

gabinetowy typu 

Sonata Nowy Styl lub 

równoważny

Fotel gabinetowy z wyraźnie wyprofilowanym oparciem oraz

siedziskiem, funkcjonalnym regulowanym zagłówkiem,

regulowanymi podłokietnikami i ergonomicznym mechanizmie;

Regulowane na wysokość podłokietniki (R15-CR) z tapicerowaną

nakładką pozwalają na ergonomiczne ułożenie przedramienia (90

stopni względem tułowia); Nakładki podłokietników mają być

tapicerowane materiałem i kolorem wybranym dla całego fotela.

Tapicerowany zagłówek z regulowaną wysokością w zakresie 6

cm (od 18 cm do 24 cm); Fotel z ergonomicznym mechanizmem

ruchowym ES: EPRON SYNCRON. Siła oporu (podparcia pleców)

oparcia regulowana do wagi Użytkownika, funkcja "anti-shock", 

podnośnik pneumatyczny, siedzisko z amortyzacją podczas

siadania na fotel. Podstawa jezdna z trwałego aluminium

polerowanego do koloru chrome. Kółka miękkie do powierzchni

typu parkiet. Fotel tapicerowany wybór tkaniny: materiału/skóry

ekologicznej i koloru do uzgodnienia na miejscu. 2
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Fotel biurowy 

gabinetowy typu 

Chester HRU Nowy 

Styl lub równoważny

Fotel tapicerowany, wybór tkaniny: materiału/skóry/ skóry

ekologicznej i koloru do uzgodnienia na miejscu. Podstawa jezdna 

opcja do uzgodnienia na miejscu: a) (STW02) oraz nakładki

regulowanych podłokietników (R23P3) wykonane z litego

drewna barwionego w 8 kolorach do wyboru na miejscu.

Regulowane podłokietniki (R23P3) wykonane z drewna; b) 

podstawa jezdna chrome, regulowane podłokietniki miękkie z

regulacją wysokości. Tapicerowany zagłówek (HRU); Mechanizm

ruchowy synchroniczny Epron Syncron, możliwość „bujanie się"

w fotelu oraz jego blokadę w dowolnej pozycji; Oparcie

wychylające się w ruchu synchronicznym z siedziskiem, z

możliwością blokady. Siła oporu (podparcia pleców) oparcia

regulowana do wagi Użytkownika, Funkcja "anti-shock"; Płynna 

regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnik

pneumatycznego. Kółka miękkie do powierzchni typu parkiet. 4
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