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„Postęp i rozwój technologiczny defi niują dziś 
wszystkie obszary życia. Wraz z nimi zmienia 
się funkcjonalność współczesnych przestrzeni 
pracy. Biura mają być już nie tylko komfortowe 
i bezpieczne dla pracowników. Ich wnętrza, coraz 
bardziej przemyślane i kreatywne, stają się częścią 
wizerunku fi rmy. W tej układance każdy element ma 
znaczenie. Podążając za zmianą, implementujemy 
najnowsze rozwiązania na kolejnych etapach 
tworzenia naszych produktów. Na równi z wygodą 
i ergonomią stawiamy dziś na formę, materiał i kolor. 
Dzięki temu siedziska marki Profi m nie stanowią tła 
dla biurowej przestrzeni, przeciwnie – nadają jej 
wyrazu i charakteru. Dowodem na to, że idziemy 
w dobrą stronę, są miliony sprzedanych produktów 
oraz rosnąca liczba klientów, którzy darzą nas 
zaufaniem. To dla nas największa motywacja, 
miara sukcesu oraz źródło satysfakcji”.

“Technological progress and development have 
come to defi ne all the areas of our lives. They 
bring along changes in the functionality of modern 
workspaces. Offi  ces are no longer required to be 
only comfortable and safe for employees. Their 
interiors, carefully designed and creative, become 
a part of the company’s image. In this puzzle, 
every piece matters. Following this evolution, we 
implement state-of-the art solutions on each and 
every stage of our products’ development. The 
shape, material and colour matters just as much as 
comfort and ergonomics. Therefore Profi m chairs 
do not blend in with the background, but add 
expression and character to any offi  ce space. Millions 
of sold products and the growing number of trusting 
customers all stand as proof that we are on the 
right path. For us, this is the ultimate motivation, the 
measure of success and the source of satisfaction.”

Piotr Chełmiński
Prezes Zarządu Profi m
Chief Executive Offi  cer of Profi m
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Fotele gabinetowe
Executive chairs

Nowoczesne, dbające o wizerunek firmy coraz chętniej stawiają na minimalizm 
w kwestii designu. Oszczędne formy, maksymalne wykorzystanie posiadanych 
zasobów, urządzeń czy materiałów – tak w ostatnich latach wygląda rzeczywistość 
biznesowa.

Biuro współczesnego managera jako pomieszczenie nadal pełni przede wszystkim 
funkcję reprezentacyjną. Idealnie, gdy udaje się ją łatwo połączyć z dobrze 
zorganizowaną przestrzenią do efektywnej pracy zespołowej.

Piękne biuro to najlepsza wizytówka każdej firmy.

Modern companies with an utmost care for their image are increasingly 

drawn towards minimalistic design. Simple forms and patterns, optimised use of 

resources, equipment and materials are more and more often the hallmark of the 

business landscape.

For a modern manager, the office still fulfills mainly representative function. Ideally, it 

can be easily transformed into ergonomic space where teams work effectively.

An elegant office is a flagship of the company image.
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Motto

Motto | zobacz także / see also: 64–65; 112–113

Dzięki multiregulowanemu 
zagłówkowi poprawia się 
komfort użytkowania, a fotel 
zyskuje nową funkcjonalność.

The adjustable headrest 
adds comfort to the office 
armchair, as well as providing 
a new functionality.

MOTTO 11STL CZARNY P60PU
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MyTurn
Design: Paul Brooks

MyTurn | zobacz także / see also: 66–67; 114–115
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MyTurn
Design: Paul Brooks

MyTurn | zobacz także / see also: 66–67; 114–115
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MYTURN 10Z POLEROWANE ALUMINIUM O MYTURN 10S POLEROWANE ALUMINIUM FO

Precyzyjne wykończenia 
skórzane połączone 

z elementami aluminiowymi.

Dwa rodzaje mechanizmów: 
Synchro i Rocker.

Dwa typy podłokietników: 
aluminiowy z nakładką 

tapicerowaną (O) / 
poliuretanową (PU)  

lub w całości  
tapicerowany (FO).

Precise leather finishes 
combined with aluminium 

elements.

Two types of mechanisms: 
Synchro and Rocker.

Two types of armrests: 
aluminium with upholstered (O) / 

polyurethane (PU) pad or  
fully upholstered (FO).
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Veris

VERIS 111SFL POLEROWANE ALUMINIUM P54PU VERIS 11SFL POLEROWANE ALUMINIUM P54PU

Veris | zobacz także / see also: 70–71

Regulacja głębokości 
podparcia lędźwiowego.

Dodatkowe pochylenie 
przedniej części siedziska.

Depth adjustable 
lumbar support.

Additional inclination of 
the front part of the seat.
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Veris Net

Multiregulowane podparcie 
lędźwiowe.

Dodatkowe pochylenie 
przedniej części siedziska.

Multi-adjustable 
lumbar support.

Additional inclination of 
the front part of the seat.

VERIS NET 111SFL POLEROWANE ALUMINIUM P48PU VERIS NET 111SFL POLEROWANE ALUMINIUM P51PU

Veris Net | zobacz także / see also: 72–73
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Violle
Design: ITO Design

Violle | zobacz także / see also: 74–75; 120–121
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44 Violle | zobacz także / see also: 74–75; 120–121

Aluminiowa rama oparcia 
łączy się z podłokietnikami, 
tworząc harmonijną linię. 

Fotel posiada innowacyjny 
mechanizm synchroniczny 
wyposażony w łatwo 
dostępne regulacje, w pełni 
zintegrowane z siedziskiem.

High-quality aluminium back 
frame creates a harmonious 
line that flows seamlessly 
into the armrest.

Armchair has an innovative 
synchro mechanism and 
easily accessible controls 
that have been fully 
integrated with the seat.

VIOLLE 131SFL POLEROWANE ALUMINIUM P62PU VIOLLE 131SFL POLEROWANE ALUMINIUM P62PU

Violle
Design: ITO Design
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Xenon
Design: ITO Design

Xenon | zobacz także / see also: 76–77; 122–123
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Innowacyjne, opatentowane 
rozwiązanie SmartADLS: 

regulacja głębokości 
podparcia lędźwiowego.

Dwa nowoczesne mechanizmy 
do wyboru: Synchro i Synchro 

Self (samoważący).

Innovative patented SmartADLS 
solution: additional depth 

adjustable lumbar support.

Two types of ergonomic 
mechanisms: Synchro 

and self-weighing 
automatic Synchro.

XENON 11STL POLEROWANE ALUMINIUM P59PU
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Xenon Net
Design: ITO Design

Xenon Net | zobacz także / see also: 78–79; 124–125
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XENON NET 110STL CZARNY P58PU

Innowacyjne, opatentowane 
rozwiązanie SmartADLS: 

regulacja głębokości 
podparcia lędźwiowego.

Dwa nowoczesne mechanizmy 
do wyboru: Synchro i Synchro 

Self (samoważący).

Innovative patented SmartADLS 
solution: additional depth 

adjustable lumbar support.

Two types of ergonomic 
mechanisms: Synchro 

and self-weighing 
automatic Synchro.




