ACTIVE

ACTIVE

Design: Grzegorz Olech
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ACTIVE 11SL CHROM P48 PU

SL – mechanizm synchronizacji ruchu
odchylenia siedziska/oparcia z
możliwością dostosowania sprężystości
odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego, z dodatkową funkcją
umożliwiającą bardzo głębokie
rozkładanie fotela
SL – seat/backrest tilt movement
synchronizing mechanism with the
possibility to adjust the resilience
of the backrest tilt to the weight of the
sitting person. Additional option enables
a deep recline of the chair
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ACTIVE 11S CHROM P48 PU

ACTIVE 11SL CHROM P48 PU

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
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ACTIVE 11S CHROM P48 PU
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Podłokietnik regulowany:
Regulacja wysokości
i regulacja kąta ustawienia
w stosunku do siedziska
oraz odległości od siedziska
Adjustable armrest:
Adjustable height as well as
adjustable angle regulation
in relation to the seat
Possibility to adjust
the distance between
armrest and seat
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 a seat and a backrest
Regulacja siły
sprężystości odchylenia
siedziska z oparciem
(dopasowane do wagi ciała)
Seat and backrest tilt force
adjustment (adjustment
to the body weight)

Stopki - do sal konferencyjnych
Glides - for conference rooms

ACTIVE 11S CHROM P48 PU
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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
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ACTIVE P CHROM

ACTIVE 11SL CHROM P48 PU
630 mm

460 mm

500 mm

550 - 700 mm

P48 PU 620 - 720mm
zakres regulacji podłokietników: 100mm
armrest height adjustment range: 100mm

450 mm

470 - 570 mm

460 - 590 mm

1230 - 1330 mm

440 mm

670 mm

670 mm

770

760

1020
400

7,6 kg

690

brutto
770

430

265

ACTIVE 21S CHROM P48 PU

24,0 kg
brutto

ACTIVE 21S CHROM

630 mm

490 mm

490 mm

660 mm

440 - 570 mm

1020 - 1150 mm

P48 PU 600 - 700mm
zakres regulacji podłokietników: 100mm
armrest height adjustment range: 100mm

470 mm

670 mm

670 mm

Model ACTIVE 21S
występuje także w wersji
z podłokietnikami
ACTIVE 21S model
is also available in a version
with armrests
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970

710
690

265

430

20,7 kg
brutto

ACTIVE 11S METALIK P48 PU
630 mm
490 mm

660 mm

P48 PU 600 - 700mm
zakres regulacji podłokietników: 100mm
armrest height adjustment range: 100mm

450 - 550 mm

1160 - 1290 mm

470 mm

670 mm

760

1020

22,5 kg

690

brutto

430

265

ACTIVE 21V METALIK PU
490 mm

660 mm

620 - 740 mm

490 mm

700 mm

470 mm

1000 mm

490 mm

ACTIVE 21VL METALIK PU

600 mm

1020
620

800

20,0 kg
brutto
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1
Oparcie profilowane
wykonane z pianki
wylewanej, wysokie
(lub niskie 2),
tapicerowane skórą
lub tkaniną

Podłokietnik
regulowany
z nakładką PU

High backrest (or low
backrest 2) made of
moulded foam,
upholstered with leather
or fabric

Adjustable armrest
with PU pad
P48PU

Siedzisko
tapicerowane
skórą lub tkaniną
Seat upholstered
with leather or fabric

Amortyzator podnoszący
Gas lift

Podstawa 5-cio ramienna
5-arm base

S
Mechanizm synchronizacji
ruchu odchylenia
oparcia/siedziska i regulacji
wysokości siedziska
Seat/backrest tilt movement
synchronizing and
adjustment of seat height

SL
Mechanizm synchronizacji ruchu
odchylenia oparcia/siedziska
i regulacji wysokości siedziska,
z dodatkową funkcją umożliwiającą
głębokie rozłożenie fotela
Seat/backrest tilt movement
synchronizing and adjustment of seat
height, with additional option enables
a deep recline of the chair

3 OPCJE:
3 OPTIONS:
Kółka twarde - do miękkich podłóg (wykładziny)
Hard castors - for soft floors (floor coverings)

Komplet kółek
lub stopek
Set of castors
or glides

Kółka miękkie - do twardych podłóg
(parkiety, kafle)
Soft castors - for hard floors (parquet, tiles)
Stopki
Glides
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PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER:

ACTIVE
RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST
oparcie wysokie
(w wersji obrotowej)
high backrest 1
(in swivel version)
oparcie niskie
(w wersji obrotowej
i konferencyjnej)
2
low backrest
(in swivel and conference
version)
podnóżek
footrest P

1

TYP MECHANIZMU
(do krzeseł obrotowych)
MECHANISM TYPE
(for swivel version)
regulacja wysokości siedziska,
synchronizacja ruchu odchylania
siedziska/oparcia z możliwością
dostosowania sprężystości
odchylenia oparcia
do ciężaru siedzącego
adjustment of seat height, S
seat/backrest tilt movement
synchronising mechanism
with the possibility to adjust
the resilience of the backrest
tilt to the weight
of the sitting person
regulacja wysokości siedziska,
synchronizacja ruchu odchylania
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
synchronising mechanism with
the possibility to adjust the resilience
of the backrest tilt to the weight
of the sitting person, additional option
enables a deep recline of the chair

PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS
P48PU

podłokietnik regulowany (z nakładką poliuretanową)
adjustable armrest (with polyurethane pad)

KOLOR STELAŻA
FRAME COLOUR
METALIK – metallic
CHROM – chrome

TYP STELAŻA
TYPE OF FRAME
wersja konferencyjna na płozie
V
conference version with metal cantilever
wersja konferencyjna na płozie z dodatkowymi sankami
umożliwiającymi głębokie rozkładanie fotela
conference version with metal cantilever VL
with additional option enables a deep recline of the chair

5 LAT GWARANCJI
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FOTOGRAFIA REKLAMOWA

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.
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