GRAPHIT

GRAPHIT 11S
chrom OH

GRAPHIT 21V
chrom H

Design: Tomasz Augustyniak

GRAPHIT 41S
chrom H

GRAPHIT 71H
chrom H

GRAPHIT 11S
chrom P26 PU

GRAPHIT - to ekskluzywny fotel dla menadżera. Powstał z pomysłu połączenia giętej,
profilowanej sklejki i perforowanej skóry. Naturalne drewno lakierowane i wysokiej
jakości skóra są wyrazem komfortu i elegancji.
GRAPHIT is an exclusive family of managers' armchairs. Created from the concept
of combining flexible, profiled plywood and perforated leather. Natural lacquered
wood and high quality leather are expression of comfort and elegance.

GRAPHIT 11S
chrom OH

GRAPHIT 11S
chrom OH

GRAPHIT
www.profim.pl

Podłokietnik regulowany P26 - 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 P26 - 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.

Podłokietnik H może być zastosowany w każdym z modeli GRAPHIT.
Kolor drewnianej nakładki podłokietnika jest zawsze zgodny z kolorem sklejki na oparciu fotela.
H armrest can be applied to all GRAPHIT models. Colour of the wooden armrest pad is always
consistent with the colour of the plywood on the armchair backrest.
Podłokietnik OH może być zastosowany w każdym z modeli GRAPHIT. Charakterystycznym
elementem jest wstawka ze skóry. Skóra użyta w podłokietniku jest zawsze w kolorze skóry,
z której uszyty jest cały fotel. W przypadku zamówienia fotela w tkaninie wstawka
w podłokietniku jest wykonana z czarnej skóry.
OH armrest can be applied to all GRAPHIT models. The leather insert in a characteristic feature.
Leather used in armrest is always the same colour as the leather of the armchair.
When the armchair has a fabric upholstery the armrest pad is always covered with
black leather.

Kolor sklejki oparcia można
wybrać z oferty wybarwień
drewna dostępnej w PROFIm.
Colour of the plywood can be
chosen from the variety
of colours available in
PROFIm's offer.
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GRAPHIT 11S

GRAPHIT 41S

G³êb. siedz. / Seat deph
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G³êb. ca³k. / Total deph

67

67

64,5

65,5

cm

L4*

L4*

68 x 102 x 66

68 x 102 x 66

Brutto kg

21

20

16,7

12,5
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Nazwa / Name

GRAPHIT 21V

GRAPHIT 71H

BD
1

1

D

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-ramienna typu "paj¹k", 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.
5 - Ergonomicznie ukszta³towane siedzisko i oparcie
z litej sklejki liœciastej, wyœcie³ane piank¹ PU,
tapicerowane tkanin¹ lub skór¹. Oparcie jest
wykoñczone z ty³u zewnêtrzn¹ lakierowan¹ sklejk¹.
6 - Pod³okietnik metalowy z nak³adk¹ drewnian¹ lub
w opcji z nak³adk¹ drewnian¹ wykoñczon¹ grub¹
skór¹ w kolorze czarnym. Opcja - pod³okietnik
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Przy zamówieniu prosimy uzywac kodów:

1 − stelaz lub
1 − fotel obrotowy
z wysokim oparciem baza metalowa
2 − fotel
konferencyjny
(na plozie)
4 − fotel obrotowy
z niskim oparciem
7 − fotel
konferencyjny
(na nogach)

typ
mechanizmu
lub ploza:
S − synchro
V − fotel na
plozie
H − fotel na
nogach

kolor
stelaza
i bazy:
metalik
chrom

3

2

1 - Hard casters for carpet flooring.
Option stand pads, braking casters or soft casters
for hard floors.
2 - Spider base, metal chromium plated or metal finish.
3 - Pneumatic lift for smooth seat height adjustment
with additional spring for improved seating comfort.
4 - Mechanizm type S - mechanism for synchronization
of seat/backrest till movement with adjustment of
backrest till tension to different body weights.
5 - Ergonomically shaped seat and rest of plywood with
PU foam, upholstered by fabric or leather. The rest
is finished from the back by external varnished
plywood.
6 - Metal arm rest with wooden pad or in option with
wooden pad finished by thick leather in black color.
Option regulated arm rest of synthetic fabric (PP).

typ podlokietnika:
OH − nakladka
drewniana z wstawka
z czarnej skóry
H − nakladka
drewniana
P26 PU − podlokietnik
regulowany z
nakladka PU
P26 H − podlokietnik
regulowany z
nakladka drewniana

Please use codes at order:

1 − swivel armchair
with high backrest
2 − conference
armchair (cantilever)
4 − swivel armchair
with low backrest
7 − conference
armchair (4 legs)

1 − metallic
frame or base

mechanism
type:
S − synchro
V − armchair
on cantilever
H − armchair
on 4 legs

color of
structure
and base:
chrome
metallic

GRAPHIT 21V
GRAPHIT 71H

type of arm rest:
OH − wooden pad
with black leather
insert
H − wooden pad
P26 PU − adjustable
with PU pad
P26 H − adjustable
with wooden pad
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