
Krzesła konferencyjne
PROSTE I  FUNKCJONALNE
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KRZESŁA to niezbędny element wyposażenia każdej przestrzeni biurowej i nie tylko

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór 
krzeseł, francuskiej produkcji, z różnych kolekcji 
dopasowujących się do indywidualnych 
preferencji i potrzeb.
Proponujemy kilka ergonomicznych modeli: 
mogą to być wersje z siateczkowym oparciem, o 
ramie z drewna bądź chromowanej stali czy z 
tapicerowanym siedziskiem. 
Nasze krzesła konferencyjne w większości 
przypadków można dostosować do 
indywidualnych preferencji.



NAJWAŻNIEJSZA JEST ERGONOMIA
Odpowiednio zaprojektowane miejsce pracy to 
połowa sukcesu, jeśli chodzi o zdrowie 
pracowników. Artykuły biurowe mają 
niebagatelny wpływ na komfort pracy, dlatego 
tym bardziej meble powinny być 
przystosowane do każdego pracownika. 

Dbając o ich zdrowie zapewnisz im wygodne 
miejsce pracy co ma kluczowe znaczenie przy 
wydajności oraz dobrym samopoczuciu. 



JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE KRZESŁA 
KONFERENCYJNE?

Dobrze dobrane krzesła konferencyjne powinny 
być profilowane, a także posiadać podparcie, 
dzięki czemu mięśnie czworoboczne mogą 
odpoczywać podczas wielogodzinnego 
spotkania biznesowego.

Dodatkowym atutem będą nogi na kółkach lub 
płoza, czy pulpit do pisania.



FRANCUSKA 
ELEGANCJA I 
PRZEMYŚLANE 
ROZWIĄZANIA
Majencia to renomowana marka słynąca 
z nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
wyposażenia przestrzeni biurowych i 
publicznych.

Oferowane meble dopasowują się do 
najnowszych trendów a przy tym są 
funkcjonalne i ergonomiczne.

Made in France



ZALETY

✓ Liczne konfiguracje ramy 
pozwalają na dopasowanie krzeseł 
do ich konkretnego przeznaczenia.

✓ Ponadczasowy design, który 
można łatwo zintegrować ze 
wszystkimi wnętrzami. 

✓ Krzywizna oparcia zaprojektowana 
z myślą o komforcie i aktywnej 
postawie zwiększającej 
wydajność.

✓ Stabilna konstrukcja spełniająca 
europejskie standardy.

✓ Funkcjonalne i ergonomiczne dla 
większej wydajności w miejscu 
pracy.

✓ Szeroka gama kolorystyczna.



ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

✓ Projekty przyjazne dla 
środowiska

✓ Niektóre modele nie posiadają 
wkładek śrubowych dla 
zoptymalizowanego 
„całkowitego” ponownego 
wykorzystania komponentów. 

✓ Wyprodukowano we Francji 
zgodnie z certyfikatem ISO 9001.

✓ Materiał obicia z certyfikatem 
OEKO TEX Standard 100.



Wikido
Lekki model krzesła, które można łatwo 
przenosić i ustawiać w stos w celu prostej 
rekonfiguracji pomieszczenia.

Uniwersalny design dopasowujący się do 
każdego otoczenia.

Idealne jako krzesło konferencyjne czy 
biurowe.





3 typy oparcia:
• Polipropylenowe
• Siatka mesh
• Tapicerowane 

2 typy siedziska:
• Nietapicerowane łatwe do czyszczenia
• Tapicerowane z wygodną pianką

3 typy nóg chromowane lub malowane 
proszkowo:
• Płoza 
• 4 nogi 
• 4 nogi z kółkami

Duże oparcie i rowek lędźwiowy 
wspierający kształt ciała 
użytkownika.

Podłokietniki dla 
prawidłowego podparcia 
ramion.

Podstawa płoza dla 
większego komfortu 
i lepszego krążenia 
krwi.

ERGONOMIA I ESTETYKA

Brak wkładek 
śrubowych co 
sprzyja recyklingowi



Neroli -Step
To idealna baza dla recepcji i sal 
konferencyjnych lub szkoleniowych. 
Jego miękkie linie, różnorodne 
materiały oraz funkcje są doskonałe do 
tego typu zadań.

Możliwość układania w stos i 
zaczepiania, umożliwia dowolną 
aranżację i rekonfigurację dużych 
przestrzeni zbiorowych. 





3 typy oparcia:
• Polipropylenowe
• Siatka mesh
• Tapicerowane 

2 typy siedziska:
• Nietapicerowane łatwe do czyszczenia
• Tapicerowane z wygodną pianką

3 typy nóg malowanych proszkowo lub 
chromowanych:
• Płoza 
• 4 nogi 
• 4 nogi z kółkami

Oparcie tapicerowane dla lepszej 
wygody podczas 
wielogodzinnych spotkań.

Podłokietniki dla 
prawidłowego podparcia 
ramion.

Pulpit do pisania dla 
szybkiego notowania 
podczas szkolenia

ERGONOMIA I ESTETYKA



Multi
Gama Multi idealnie nadaje się do 
zagospodarowania przestrzeni 
publicznych, poczekalni i miejsc 
spotkań.

Jego prostota i praktyczność 
zapewniają dużą wszechstronność. 
Poczekalnia lub recepcja staje się 
przyjazna i wygodna, sprzyjając 
dyskusjom.

Możliwość układania w stosy i 
zaczepiania, sprawia, 
że rekonfiguracja pomieszczenia jest 
szybka i łatwa nawet dla dużych 
przestrzeni.



ERGONOMIA I ESTETYKA

Tapicerowane oparcie i siedzisko

Podłokietniki rozluźniające mięśnie 
czworoboku (opcjonalnie)

Możliwość układania w stosy 
oraz transportu na wózku

Stalowy stelaż w eleganckim 
czarnym kolorze



Sedna
Fotel o wielu tożsamościach, które 
pozwolą dopasować go do każdej 
przestrzeni.

Dostępny z różnymi typami oparć, 
doskonale łączy się z wieloma 
krzesłami roboczymi. Dzięki 
różnorodności nóg i wygodzie Sedna 
jest siedziskiem doskonałym do 
efektywnych spotkań.





ERGONOMIA I ESTETYKA

4 typy oparcia:
• Siatka mesh
• Siateczka
• W pełni powlekane oparcie z tkaniny Flex

(przód i tył)
• Oparcie Premium, które oferuje komfort 

siateczki i estetykę tkaniny lub skóry.

Siedzisko tapicerowane z 
wygodną pianką

4 typy nóg malowanych proszkowo(czarne 
lub szare) i chromowanych:
• Płoza 
• 4 nogi 
• 4 nogi z kółkami
• 2 kółka - 2 płozy

Oparcie z siatki mesh, która 
ułatwia cyrkulację powietrza

Podłokietniki dla 
prawidłowego 
podparcia ramion.

Półprzezroczyste 
podkładki 
wyróżniające krzesło

Krzywizny 
zaprojektowane 
dla najlepszego 
komfortu



Soya
Krzesło zaprojektowane z myślą o 
współczesnym otoczeniu lub w celu 
unowocześnienia pomieszczeń z 
charakterem.

Podstawa siedziska wykonana z 
materiałów pochodzących z recyklingu i 
pianki z ekstraktu sojowego, bardziej 
przyjaznego dla środowiska. 





ERGONOMIA I ESTETYKA

3 typy oparcia:
• Nietapicerowane łatwe w utrzymaniu w 

czystości
• Tapicerowane 

• Odporne, oddychające i aksamitne 
oparcie z siateczki mesh

Siedzisko tapicerowane z 
wygodną pianką z 
ekstraktu sojowego

2 typy nóg malowanych proszkowo(czarne i
szare) lub chromowanych:
• Płoza 
• 4 nogi 

Siatkowe oparcie z uchwytem 
ułatwiającym transport

Podłokietniki dla 
prawidłowego 
podparcia ramion.

Półprzezroczyste 
podkładki 
wyróżniające krzesło

Duże wymiary dla 
komfortu każdego 
użytkownika

Krzywizny 
utrzymujące 
naturalną postawę

Brak wkładek 
śrubowych co 
sprzyja recyklingowi



Lotus 
Stonowane i eleganckie linie 
zapewniają ponadczasowy wygląd.

Uniwersalny i przytulny design, 
który jest przyjemny wizualnie i 
pasuje do każdego otoczenia.





ERGONOMIA I ESTETYKA

3 typy tapicerki:
• Skóra naturalna 
• Tkanina wodoodporna lub powlekana
• Tkanina tradycyjna

Tkanina wodoodporna lub 
tkanina powlekana dla 
łatwiejszego czyszczenia

5 typów podstaw 
• Piramida czteronożna
• Obrotowa na 4 nogach
• 5 kół i siedzisko z regulacją wysokości
• Obrotowy krzyż
• Płoza 

Duże wymiary dla 
komfortu każdego 
użytkownika

Kształt przeznaczony do 
odpoczynku ramion i 
odciążenia mięśni

Siedzisko z regulowaną 
wysokością



Silla
Silla to idealny partner dla Twoich 
funkcjonalnych przestrzeni. Łatwy 
do transportu i układania w stosy, 
harmonijnie wpasuje się wszędzie.

Prosta i lekka forma, a także 
praktyczna i estetyczna. Jego paleta 
ośmiu kolorów przynosi odrobinę 
radości, która rozjaśnia 
minimalistyczne przestrzenie.





ERGONOMIA I ESTETYKA

8 kolorów polipropylenu 
ożywiających przestrzeń

Podstawa płoza z litego 
chromowanego drutu 
zachowująca nowoczesny 
design

Siedzisko jednoczęściowe, 
łatwe utrzymanie w czystości 



Moon
Skandynawski design prowadzący do 
tworzenia nowoczesnych przestrzeni 
przytulnych dla użytkownika.

Idealne krzesło do spotkań, relaksu czy 
nieformalnych rozmów.





Podłokietniki łagodzące aktywność 
mięśni czworobocznych i ramion

3 typy wykończenia:
• Mat dwukolorowy biały i 

szary
• Błyszczący biały lub 

czerwony
• Przezroczysty lub 

przydymiony

Siedzisko łatwe do 
utrzymania w czystości

ERGONOMIA I ESTETYKA

Skandynawski design 
wpasowujący się do 
każdego typu pomieszczenia

4 typy podstaw 
• 4 drewniane nogi
• Obrotowa na 4 kółkach
• Wysoka płoza
• 4 nóżki obrotowe



Line
Wielofunkcyjny, nowoczesny design, 
który pasuje do wielu przestrzeni i 
zapewnia miejsca do siedzenia w 
recepcji, poczekalni lub w 
pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
Starannie zaprojektowane krzywe 
dla wygody i utrzymania aktywnej 
postawy.





ERGONOMIA I ESTETYKA

2 typy podstaw 
• Tradycyjna wysokość
• Wyższe - typu hoker

3 typy oparcia:
• Siatka czarna - dla cyrkulacji 

powietrza
• Tapicerowane - dla harmonii 

i wygody
• Polipropylenowe - łatwe do 

czyszczenia

Możliwość układania w stos lub na 
wózku transportowym

Podłokietniki aby uwolnić aktywność 
mięśni w czworoboku i ramionach

Krzywe 
zaprojektowane dla 
aktywnej postawy

2 typy siedziska
• Polipropylenowe
• Tapicerowane



Ikasi
Jest mobilne (koła, siedzisko i obrotowa 
półka dla osób praworęcznych i 
leworęcznych), kompaktowe z koszem 
do przechowywania toreb i rzeczy 
osobistych, jak i wygodne dzięki 
tapicerowanemu siedzisku i 
ergonomicznemu oparciu. 
Jednokadłubowiec z czarnego 
polipropylenu z tapicerowanym 
siedziskiem. Czarne wykończenie z 
metalu epoksydowego. 
Wielkoformatowa półka 560x310x18 
bardzo solidna w drewnie mnoży 
laminat antracytowy blat.


