
KRZESŁA I FOTELE OBROTOWE Wygoda w pracy

Made in France

Made in France



MUST HAVE W KAŻDYM BIURZE

Coraz więcej osób pracuje w pozycji 
siedzącej. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie 
na dobre krzesła obrotowe do biura. Jest 
bowiem niezmiernie ważne, aby stanowisko 
pracy było ergonomiczne. 

Krzesło biurowe jest kluczowym czynnikiem 
determinującym nasze samopoczucie, 
efektywność pracy i przyszły stan zdrowia. 
Posiadamy szeroką ofertę krzeseł , która 
pozwoli wybrać odpowiednie krzesło 
obrotowe do biura. Produkty, które Państwu 
prezentujemy cechuje wysoka estetyka oraz 
trwałość.



MODELE

❖ For All/ Z-Body

❖ Dakkar

❖ View

❖ Cambridge

❖Sitagworld

❖Azkar

❖Lead Ernest

❖Sax 24

Świat zmienia się coraz szybciej. Dziś w wielu firmach 

krzesło robocze musi dostosować się do różnych 

użytkowników i różnych typów pracy.  Dlatego 

wychodzimy klientom naprzeciw i proponujemy różne 

modele tak aby dopasować krzesło każdemu 

pracownikowi. Dostępna szeroka gama wykończeń z 

pewnością dopasuje się do każdego wnętrza.



FOR ALL / Z-BODY Krzesło dla wszystkich



FOR ALL / Z-BODY

Nowoczesny design, smukłe linie i 
zaawansowana technologia to tylko niektóre 
z zalet krzesła Z-body. Inspiracją dla tego 
projektu był zdumiewający system ludzkiego 
ciała.

Gama jest dostępna w klasycznym lub 
współczesnym stylu i jest kompatybilna z 
większością mebli biurowych i 
magazynowych Majencia. 



FOR ALL / Z-BODY



ERGONOMIA I 
FUNKCJONALNOŚĆ

Podłokietnik wielofunkcyjny 

(stały/1D/2D/4D)

Regulowana głębokość i 

wysokość siedziska

Regulowana głębokość 

oparcia

Zagłówek obrotowy i 

regulowany na wysokość

Regulacja siły oporu oparcia

Regulowana wysokość 

oparcia wykonanego z 

siatki lub tapicerowane

Podstawa na 5 kółkach

Seria For All / Z-body to 

nowoczesne krzesło biurowe 

wyposażone w zaawansowany 

mechanizm, zagłówek i 

regulowane podłokietniki, 

które z łatwością dopasują się 

do Twoich indywidualnych 

preferencji.



DRAKKAR Odkryj nowe horyzonty



DRAKKAR

Wypróbowana i przetestowana 

ergonomia i natychmiastowy komfort 

sprzyjają dobremu samopoczuciu 

użytkowników. 

Jego duże wymiary i uspokajający 

design doskonale komponują się z 

różnymi przestrzeniami. 



ERGONOMIA I 
FUNKCJONALNOŚĆ

Sprawdzona ergonomia 
zapewniająca swobodę 
ruchów bez ograniczeń. 
Precyzyjne podparcie 
pleców i ramion.

Regulowana głębokość 

podłokietnika

Podłokietnik regulowany na 

wysokość

Blokada siedziska, opcjonalnie 

regulacja głębokości siedziska

Regulowany zagłówek

Regulacja podparcia 

lędźwi (oparcie 

siatkowe)

Regulacja wysokości 

oparcia



VIEW Dostosowany komfort



VIEW

View to idealne krzesło do wyposażenia 
każdego miejsca pracy i dostosowuje się 
do indywidualnej morfologii siedzącego. 
Ustawienia są bardzo łatwe w obsłudze 
z pozycji siedzącej, co zapewnia 
wydajność. 



ERGONOMIA I 
FUNKCJONALNOŚĆ

Wyprofilowana pianka 
formowana z pełną, mocną 
krzywizną dla wygodnego 
siedziska. 

Intuicyjny mechanizm z 
wyborem kąta nachylenia 
oparcia dla większej swobody 
ruchu.

Podłokietnik z regulacją 

wysokości

Podłokietnik obrotowy i 

regulowany na głębokość

Regulowana głębokość i 

wysokość siedziska

Regulowana wysokość 

oparcia

Regulacja siły oporu 

oparcia

Regulacja pochylenia siedziska 

(opcjonalnie)

Regulacja głębokości podparcia 

lędźwi (opcjonalnie)

Blokada siedziska 



CAMBRIDGE Elegancja i klasa

Made in France



Połączenie prostoty i doskonałości w celu stworzenia 
eleganckiego fotela, wykonanego ze szczególną 
dbałością o detale. Świetnie sprawdzi się jako krzesło 
reprezentacyjne i wizytowe. Eleganckie linie oraz 
prosty styl  doskonale wpasuje się do nowoczesnych 
pomieszczeń.

CAMBRIDGE



➢Tapicerowane siedzisko kubełkowe ze sklejki 
bukowej. Pianka poliuretanowa na siedzisku i 
oparciu dla lepszej wygody.

➢Fotel obrotowy na chromowanej podstawie z 
5 kółkami lub na stopkach

➢Do wyboru wersja z zagłówkiem lub bez

➢Do kompletu krzesło na podstawie z płozą o 
wykończeniu chromowanym

➢Chromowane podłokietniki

➢Fotel wyposażony w mechanizm przechylania 
(18°) z regulacją naciągu bocznego i blokadą 
wielopozycyjną 

ERGONOMIA I 
FUNKCJONALNOŚĆ

Made in France



SITAGWORLD Światowy kosmopolita



SITAGWORLD

To kosmopolita, który odnajdzie się w każdej 
sytuacji. Jego urok tkwi w prostocie -
klarownym designie i bezproblemowej 
obsłudze. Czystość formy i precyzja 
rozwiązań technicznych to podstawa, która 
sprawdza się zarówno w postaci solidnego 
krzesła pracowniczego jak i luksusowego 
fotela gabinetowego. 

Dla SITAGWORLD świat stoi otworem. 
Sukces tego projektu polega na stworzeniu 
optymalnego pod względem ergonomicznym 
fotela biurowego, który spełnia wszystkie 
międzynarodowe standardy. Dzięki 
przemyślanej konstrukcji możliwa staje się 
wszechstronna konfiguracja fotela. 

Made in France



Fotel obrotowy z siłownikiem 
gazowym liftmatic oraz z 
mechanizmem synchronicznym 
regulacji kąta między siedziskiem a 
oparciem.

➢Regulowane podłokietniki 4d

➢System samoważący oparcia

➢Regulacja oparcia na 7 poziomach

➢Uchylny zagłówek

ERGONOMIA I 
FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja głębokości 

siedziska

Podłokietnik obrotowy

Regulowana wysokość 

podłokietnika

Regulowana głębokość 

podłokietnika

Regulacja siły oporu 

oparcia

Regulacja wysokości siedziska

Regulacja wysokości 

oparcia



AZKAR Komfort i wytrzymałość



AZKAR - SOKOA

To ergonomicznie zaawansowane krzesło 
oferuje absolutny komfort, specjalnie 
zaprojektowane do intensywnego 
użytkowania stanowisk pracy i dla 
użytkowników z bólem krzyża. 
Zaprojektowane z myślą o dużych 
rozmiarach, z wagą do 135 kg, to 
krzesło o wyjątkowo solidnej konstrukcji 
oferuje wszystkie opcje regulacji dla 
spersonalizowanego komfortu.

Made in France



➢Mechanizm przechylania z 
dużym wielopozycyjnym 
blokowalnym skokiem i 
regulacją napięcia w 
zależności od wagi 
użytkownika.

➢Wzmocnienie lędźwiowe z 
regulacją objętości za 
pomocą systemu pompy 
powietrza.

ERGONOMIA I 
FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja wysokości 

siedziska

Regulowana wysokość 

podłokietnika

Regulowana głębokość 

podłokietnika

Podłokietnik obrotowy

Siła oporu dostosowana 

do użytkownika

Gruba wyściółka z pianki o bardzo 

dużej gęstości, z bocznymi 

wzmocnieniami podparcia

Regulacja głębokości 

siedziska



LEAD ERNEST Lider wśród solidnych foteli



LEAD ERNEST

Niektóre zawody wymagają 
szczególnego wsparcia i towarzyszenia. 
LEAD ERNEST 24/24 DYNAMIC został 
zaprojektowany tak, aby sprostać tym 
ekstremalnym warunkom użytkowania.

Dzięki piance o wysokiej sprężystości to 
krzesło biurowe dostosowuje się do 
różnych stref nacisku i morfologii ciała. 
Początkowo opracowane w sektorze 
lotniczym i motoryzacyjnym, to krzesło 
jest idealne do zapewnienia 
optymalnego komfortu i wsparcia przez 
cały dzień.



➢Dynamiczny mechanizm 
synchroniczny z translacją 
siedzenia

➢Duże oparcie z zagłówkiem

➢Wzmocniona konstrukcja 
wytrzymująca 135 kg 
obciążenia

ERGONOMIA I 
FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja wysokości 

siedziska

Regulowana wysokość 

podłokietnika

Siła oporu dostosowana 

do użytkownika

Gruba wyściółka z pianki o bardzo 

dużej gęstości, z bocznymi 

wzmocnieniami podparcia

Regulacja głębokości 

siedziska



SAX 24 Wyjątkowy styl



SAX 24

SAX24 został stworzony aby zaspokoić 
potrzeby osób, które: oczekują szczytu w 
ergonomii, komfortu i niezawodności. 
Krzesło biurowe, które jest wykonane z 
niezawodnych, wytrzymałych 
komponentów, zmontowane z najwyższą 
starannością. Co więcej, SAX24 był 
pomyślany tak, że każdy pojedynczy 
element można zdemontować, w tym 
mechanizm, co sprawia że jest łatwy do 
recyklingu (w 100% nadaje się do 
recyklingu- wersja bez podłokietników i 
bez zagłówka)



➢Podłokietniki regulowane 4D

➢Duże oparcie z zagłówkiem

➢Regulowane podparcie lędźwiowe

➢Synchroniczny mechanizm: 
automatyczna blokada 5 pozycji z 
antywstrząsem funkcjonować; 
pokrętło boczne (obrót 100 °) dla 
przechyłu od 40 kg do 120 kg 
regulacja (dane przybliżone, 
mierzone bez zagłówka

ERGONOMIA I 
FUNKCJONALNOŚĆ

Regulowana wysokość i 

głębokość podłokietnika

Gruba wyściółka z pianki o bardzo 

dużej gęstości

Regulacja podparcia lędźwi

Obrotowe podłokietniki

Regulacja 

zagłówka

Regulowana szerokość 

podłokietnika



GAMA KOLORYSTYCZNA
Zapytaj o dostępność krzeseł w 

różnych kolorach i rodzajach 

tapicerki


