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ACTIVE

Fotel wysokiej klasy, w którym nowoczesne kształty współgrają z jego funkcjonalnością
i walorami użytkowymi.
The high quality armchair combines modern shapes with its functionality and ergonomic
features.

www.profim.pl

Elegancka linia kubełka oraz odpowiednio dobrane podłokietniki i baza nadają temu modelowi wizerunek luksusowego fotela.
Stabilne, duże siedzisko oraz ergonomicznie wyprofilowane oparcie tapicerowane specjalnie perforowaną skórą sprawiają,
że siedzenie w fotelu nawet przez długi czas jest bardzo komfortowe. Regulowane podłokietniki, amortyzator gazowy
z dodatkową poduszką oraz znakomity mechanizm SYNCHRO dodatkowo podnoszą wysoki standard użytkowy tego modelu.

Owing to a stylish line of seat, appropriately selected armrests and base, the model is featured with the appearance of
a luxurious armchair. Big, stable seat and ergonomically profiled backrest, upholstered with perforated leather makes
a long-time seating very comfortable. Regulated armrests, gas lift with additional airbag and SYNCHRO mechanism
with high capacities additionally improve a high standard of use of this model.

Podłokietnik regulowany - metalowa konstrukcja z plastikowym wykończeniem.
Posiada regulację wysokości jak również regulację kąta ustawienia w stosunku
do oparcia oraz odległości od oparcia. Podłokietnik regulowany przewidziany
jest tylko w wersjach obrotowych. Podłokietniki wykańczane są nakładką
z czarnego PU lub drewnianą w 7 kolorach.
Adjustable armrest - metal construction with a plastic finishing. Adjustable
height as well as adjustable angle regulation in relation to the backrest.
Possibility to adjust the distance between an armrest and backrest.
This kind of armrest is available in the offer of swivel chairs only. Armrests
are finished with black PU pad or with a wooden pad. 7 colours available.

Na szczególną uwagę zasługuje wersja synchro LUX - mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska /oparcia
z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkowymi sankami
umożliwiającymi bardzo głębokie rozkładanie fotela. Wersja synchro LUX umożliwia opuszczenie oparcia do pozycji
półleżącej, dzięki czemu wraz z podnóżkiem zapewnia optymalne warunki do krótkiego odpoczynku w pracy.
The synchro LUX version is especially worth your while synchronization mechanism of seat/backrest tilt movement with
the possibility to adjust backrest tilt resilience characteristics to body weight of a sitting person, with an additional option that
makes it possible to deeply recline the armchair. LUX synchro version makes it also possible to lower the backrest of the
chair up to a half laying position. In this position, supported with a footrest, the user can enjoy a relaxing break.
Rodzina ACTIVE otrzymała wyróżnienie "Meble Plus - Wyróżnienie 2004" przyznane przez
redakcję gazety Meble Plus.
Active was awarded with "Meble Plus - awarded of the year 2004" mark issued by
the Meble Plus magazine.

ACTIVE 11 S zdobył Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2003 roku.
Active 11 S obtained Gold Medal of the International Fair in Poznań in the year 2003.
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KARTON / CARTON L6* - BS= 43; BD= 26,5; D= 102; S= 76; h= 69 cm
KARTON / CARTON L4* - BS=43; BD=26,5; D=97; S=71; h=69 cm
h

Wszystkie wymiary kartonów s¹ wymiarami wewnêtrznymi.
All dimensions of cartons are internal.

BS
S

Dane techniczne:

Technical data:

1 - Kó³ka twarde do powierzchni miêkkich (wyk³adzina, dywan).
Opcje: stopki, kó³ka samohamowne lub kó³ka miêkkie do
powierzchni twardych (parkiet, panele pod³ogowe).
2 - Podstawa 5-cio ramienna typu TREND, metalowa chromowana lub w kolorze metalik.
3 - Podnoœnik gazowy do p³ynnej regulacji wysokoœci siedziska z
dodatkow¹ sprê¿yn¹ podnosz¹c¹ komfort siedzenia.
4 - Mechanizm typu S - mechanizm synchronizacji ruchu
odchylania siedziska/ oparcia z mo¿liwoœci¹ dostosowania
sprê¿ystoœci odchylania oparcia do ciê¿aru siedz¹cego.
SL (synchro lux) - mechanizm synchronizacji ruchu
odchylenia siedziska/oparcia z mo¿liwoœci¹ dostosowania
sprê¿ystoœci odchylenia oparcia do ciê¿aru siedz¹cego, z
dodatkowymi sankami umo¿liwiaj¹cymi bardzo g³êbokie
rozk³adanie fotela.
5 - Siedzisko - specjalnie odlewana w formie pianka o zwiêkszonej
gêstoœci tapicerowana skór¹ perforowan¹ lub tkanin¹.
6 - Pod³okietnik regulowany. Metalowa konstrukcja z plastikowym
wykoñczeniem. Posiada regulacjê wysokoœci jak równie¿
regulacjê k¹ta ustawienia w stosunku do oparcia oraz
odleg³oœci od oparcia. Pod³okietnik regulowany przewidziany
jest tylko w wersjach obrotowych. Pod³okietniki wykañczane s¹
nak³adk¹ z czarnego PU lub drewnian¹ w 7 kolorach.
7 - Oparcie - specjalnie odlewana na metalowym stela¿u w formie
pianka o zwiêkszonej gêstoœci tapicerowana skór¹ perforowan¹
lub tkanin¹.

1 - Hard casters for carpet flooring. Option: stand pads,
braking casters or soft casters for hard floors.
2 - trend base, metal chromium plated or metal finish.
3 - Pneumatic lift for smooth seat height adjustment with
additional spring for improved seating comfort.
4 - 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.
SL (synchro lux) - 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.
5 - Seat special moulded foam with an increased density,
upholstered with perforated leather or fabric.
6 - Adjustable armrest. Metal construction with a plastic
finishing. Adjustable height as well as adjustable angle
regulation in relation to the backrest. Possibility to adjust
the distance between an armrest and backrest. This kind of
armrest is available in the offer of swivel chairs only.
Armrests are finished with black PU pad or with a wooden
pad. 7 colours available.
7 - Backrest - special foam with an increased density,
moulded on a metal frame and upholstered with perforated
leather or fabric.
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Przy zamówieniu prosimy uzywac kodów:

ACTIVE
1 − wersja wysoka
oparcia
2 − wersja niska
oparcia
P − podnózek

ACTIVE

1

typ mechanizmu
lub ploza:
SL − synchro z
dodatkowa
opcja
S − synchro
V − ploza

Please use codes at order:

kolor stelaza typ podlokietnika:
P26 PU − podlokietnik
i bazy:
regulowany z
metalik − stelaz
nakladka PU
i podlokietniki w
kolorze metalik P26 H − podlokietnik
regulowany z
chrom − stelaz i
nakladka drewniana
podlokietniki w
kolorze chrom

1 − swivel armchair
with high backrest
2 − swivel armchair
with low backrest.
P − footrest

1

type of sled or
mechanism:
SL − synchro
mechanism
with additional
option
S − swivel, synchro
mechanism
V − armchair
cantilever

color of
structure
and base:
chrome
metallic

type of arm rest:
P26 PU − adjustable with
PU pad
P26 H − adjustable with
wooden pad
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projekt i realizacja: www.sabre.com.pl

www.profim.pl

