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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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Krzesła pracownicze
Task chairs

Stworzenie komfortowych warunków do intensywnej pracy nie jest 
łatwym zadaniem. Przedmioty codziennego użytku, z których korzystają 
pracownicy, powinny być nie tylko ergonomiczne, ale również wytrzymałe 
i estetyczne. Niezwykle często w jednym meblu kryje się wiele funkcji oraz 
możliwości aranżacyjnych.

Lekkość materiałów, pełna konfigurowalność części składowych, a także 
zaimplementowane technologie – to synonimy idealnego krzesła.

Interakcja użytkownika z meblem powinna być wygodna.

Creating a comfortable environment for intensive work is not an easy task. Apart from 

being ergonomic, every-day items used by the staff should also be wear-resistant and 

tasteful. A piece of furniture is often multi-purpose having a variety of arrangement 

options at the same time.

Light materials, full range of set-up options and new technologies implemented are 

the must-have for perfect chair.

The goal is a seamless interaction between the user and the furniture 

providing comfort.
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ElliePro

Design: ITO Design

ElliePro | zobacz także / see also: 102–103
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ELLIEPRO 20ST CZARNY ELLIEPRO 10ST CZARNY

Krzesło ElliePro wypełnia 
lukę między funkcjonalnym 

krzesłem biurowym a miękkim, 
domowym fotelem. 

Opływowy kształt skrywa 
wbudowany w siedzisko 

intuicyjny mechanizm 
self. Dodatkowo kilka baz 

oraz dwie wysokości oparcia 
powodują, że sprawdzi się 

w biurach co-workingowych, 
przestrzeni collaborative, 
salach konferencyjnych, 

a także w domowym biurze.

The ElliePro chair fills the gap 
between a functional office 

chair and a soft, domestic 
chair. The streamlined shape 

hides an intuitive synchro-self 
mechanism built into the seat. 
Additionally, several bases and 

two backrest heights make it 
suitable for co-working offices.
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LightUp
Design: ITO Design

LightUp
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LightUp
Design: ITO Design

Dwa nowoczesne 
mechanizmy do wyboru: 
Synchro i Synchro Self 
(samoważący).

Multiregulowane podparcie 
lędźwiowe.

Two types of ergonomic 
mechanisms: Synchro 
and self-weighing 
automatic Synchro.

Multi-adjustable 
lumbar support.

LIGHTUP 230SFL CZARNY P61PU  LIGHTUP 330ST CZARNY P60PU

 LIGHTUP 250SFL CZARNY P60PU LIGHTUP 230SFL JASNOSZARY P61PU

LightUp
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Mickey
Design: ITO Design

Mickey

Szeroki zakres regulacji 
wysokości i możliwość 
odchylania na boki (10°) 
pozwala na dynamiczne 
korzystanie z produktu 
– jako klasycznej niskiej 
pufy lub jako wsparcia 
podczas pracy na stojąco.

The wide range available in 
terms of height adjustment 
and sideway tilt (10°) allows 
you to adapt the product to 
your current needs and use 
it as a classic low stool or 
standing aid. 

MICKEY

Dostępne kolory plastików
Available plastics colours



61Krzesła pracownicze / Task chairs



62

Mickey
Design: ITO Design

Mickey

MICKEY

MICKEY

MICKEY

MICKEY

Dostępne kolory plastików
Available plastics colours

Mickey pozwala łączyć kolorowe 
tapicerki ze stonowanymi barwami 
plastików w niepowtarzalne 
kombinacje. Boki podstawy 
pufy mogą być wykonane:
-  z tej samej tkaniny co 

tapicerka siedziska,
-  z tworzywa, w kolorze pozostałych 

elementów plastikowych.

Mickey blends together colourful 
upholstery with a set of subdued 
colours of the plastic base, allowing 
unique combinations. The sides of 
the base can be made of:
- the same fabric as the seat;
-  plastic in the same colour as the 

rest of plastic elements.
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Motto

W pełni tapicerowane, 
regulowane na wysokość 
oparcie. Specjalna konstrukcja 
wewnętrzna pozwala na 
elastyczne odchylanie do 
tyłu i na boki.

Regulacja głębokości 
podparcia lędźwiowego.

Fully upholstered, height-
adjustable backrest. 
Flexible inner frame 
enables easy backward 
and side backrest tilt.

Depth adjustable 
lumbar support.

MOTTO 10SFL CZARNY P60PUMOTTO 10STL CZARNY P60PU

Motto | zobacz także / see also: 32–33; 112–113
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MyTurn
Design: Paul Brooks

MYTURN 20Z POLEROWANE ALUMINIUM FO MYTURN 20S POLEROWANE ALUMINIUM PU

MyTurn | zobacz także / see also: 34–37; 114–115

Specjalna konstrukcja siedziska, 
zapewniająca wyjątkowy 
komfort użytkowania. 

Dwa rodzaje mechanizmów: 
Synchro i Rocker. 

Dwa typy podłokietników: 
aluminiowy z nakładką 
tapicerowaną (O) / 
poliuretanową (PU) lub 
w całości tapicerowany (FO).

Seat construction designed 
to ensure exceptional comfort.

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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TrilloPro *

Design: ITO Design

TrilloPro

* Produkt dostępny w III kwartale 2019 roku.
* Available for sale in the third quarter of 2019.

Krzesło obrotowe 
o bezpretensjonalnym designie, 
doskonałe w swojej prostocie. 
Nie trzeba skomplikowanych 
mechanizmów i wielu 
funkcji, by spełniać potrzeby 
użytkowników. W pracy 
coraz rzadziej siedzimy 
osiem godzin za biurkiem, 
częściej zmieniamy pozycję 
i miejsce. TrilloPro dopasuje 
się do każdego użytkownika 
w biurze czy przestrzeni 
co-workingowej.

Unpretentiously designed 
swivel chair, perfect in its 
simplicity. No complicated 
mechanisms and multiple 
functions are required to meet 
the needs of users. At work, 
we sit less and less at our desk 
for eight hours, and change 
position and place more and 
more frequently. TrilloPro will 
accommodate every user in the 
office or co-working space.
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Veris

VERIS 10SFL CZARNY P48PU

Regulacja głębokości 
podparcia lędźwiowego.

Dodatkowe pochylenie 
przedniej części siedziska.

Depth adjustable 
lumbar support.

Additional inclination of 
the front part of the seat.

Veris | zobacz także / see also: 38–39
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Veris Net

VERIS NET 101SFL CZARNY P48PU VERIS NET 100SFL CZARNY P48PU

Multiregulowane podparcie 
lędźwiowe.

Dodatkowe pochylenie 
przedniej części siedziska.

Multi-adjustable 
lumbar support. 

Additional inclination of the 
front part of the seat.

Veris Net | zobacz także / see also: 40–41
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Violle
Design: ITO Design

Innowacyjny mechanizm 
synchroniczny w pełni 
zintegrowany z siedziskiem, 
z łatwo dostępnymi 
regulacjami.

Nowatorskim rozwiązaniem 
jest umieszczenie instrukcji 
dotyczących funkcji również 
w alfabecie Braille’a.

Innovative synchro 
mechanism, fully integrated 
with the seat with easily 
accessible controls. 

An innovative solution of 
adding on the chair controls 
instructions in Braille alphabet.

Violle | zobacz także / see also: 42–45; 120–121

VIOLLE 150SFL GRAFIT P62PU VIOLLE 130SFL BIAŁY P62PU
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XENON 20SL CZARNY P58PU

XENON 30ST CZARNY P58PU

Xenon
Design: ITO Design

Xenon | zobacz także / see also: 46–47; 122–123

XENON 10STL 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.
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XENON NET 101SFL CZARNY P59PU XENON NET 101STL CZARNY P59PU

Xenon Net
Design: ITO Design

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 Net | zobacz także / see also: 48–49; 124–125
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