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W dobie cyfryzacji firmy są szczególnie narażone na wzrokową kradzież danych, co może oznaczać 
dla nich ogromne straty finansowe i utratę reputacji. Szczególnie dotyczy to instytucji szczególnego 
zaufania: jednostek publicznych, finansowych, prawniczych i ubezpieczeniowych, ochrony zdrowia, 
a  także korporacji. Nie bez powodu ochrona przed kra dzieżą wzrokową z zastosowaniem filtrów 
prywatyzujących jest praktyką powszechną w UE.

Ochrona prywatności, ochrona ekranu, 
dwustronny – matowy antyodblaskowy 
lub błyszczący zapewniający wyraźny 
obraz. 

lntensywnie zloty kolor zapewnia 
najwyższa ochronę prywatności, wyraźny 
obraz i ochronę ekranu; dwustronny – 
czarny lub złoty.

Filtry prywatyzujące
Chroń swoje dane przed kradzieżą wzrokową. 
Wypróbuj produkty od 3M™ 

Czarne bezramkowe filtry 
prywatyzujące 3MTM

Złote bezramkowe filtry 
prywatyzujące 3MTM

indeks model typ przeznaczenie przekątna 
ekranu

proporcje 
ekranu

wymiary ekranu (mm)

wysokość szerokość przekątna

3M220-2 3M™ PF12.5W9 Czarny Laptop 12,5” 16:9 155,6 277,8 318,1

3M220-18 3M™ GPF12.5W9 Złoty Laptop 12,5” 16:9 155,6 277,8 318,1

3M221-2 3M™ PF14.0W Czarny Laptop 14” 16:9 174,6 309,6 355,7

3M221-18 3M™ GPF14.0W9 Złoty Laptop 14” 16:9 174,6 309,6 355,7

3M222-2 3M™ 15.6W Czarny Laptop 15,6” 16:9 193,7 344,5 395,5

3M223-2 3M™ PF19.0 Czarny Monitor 19” 5:4 301,6 376,2 482,8

3M224-2 3M™ PF20.0W9 Czarny Monitor 20” 16:9 249,2 442,9 508,7

3M225-2 3M™ PF21.5W9 Czarny Monitor 21,5” 16:9 268,3 476,3 547,0

3M226-2 3M™ PF22.0W Czarny Monitor 22” 16:10 296,9 474,7 559,4

3M227-2 3M™ PF23.0W9 Czarny Monitor 23” 16:9 287,3 509,6 584,9

3M228-2 3M™ PF24.0W Czarny Monitor 24” 16:10 323,90 519,1 612,0
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indeks rozmiar
DN839 70x100 cm

FLIPCHART BI-OFFICE  
NA TRÓJNOGU SUCHOŚCIERALNY
Odsłonięte haczyki ułatwiają zakładanie bloków papieru
• Flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej • Stabilna, lekka konstrukcja 
z trójnogiem • Kompaktowa konstrukcja bez ramy • Regulowana wysokość 
• Wyposażony w plastikową półkę na markery, gąbkę, magnesy • Rozmiar flipcharta 
ze stelażem 70x195 cm

indeks rozmiar rodzaj
DN835 70x102 cm standard
DN836 70x102 cm z 2 ramionami
DN837 70x102 cm z ramieniem

FLIPCHART SUCHOŚCIERALNO- 
-MAGNETYCZNY NA TRÓJNOGU
Regulowany rozstaw haczyków na papier
• Stalowa, lakierowana powierzchnia suchościeralno-magnetyczna • Zapewnia 
dobry kontrast kolorów • Stabilna, lekka konstrukcja z trójnogiem • Wąska, plastikowa 
(standard) lub aluminiowa rama (z 1 i 2 ramionami) • Regulowana wysokość 
• Wyposażony w półkę na markery, gąbkę, magnesy • Unoszony zacisk umożliwia 
łatwą i sprawną wymianę bloku • Wymiary flipchart’a ze stelażem 70x195 cm 
• 2 lata gwarancji

indeks rozmiar
DN838 70x102 cm

FLIPCHART SUCHOŚCIERALNO- 
-MAGNETYCZNY MOBILNY  
Z WYCIĄGANYMI RAMIONAMI
Posiada 5 kółek umożliwiających szybkie przemieszczanie
• Wąska rama wykonana z wytrzymałego plastiku • Regulowana wysokość, 
kąt pochylenia oraz blokada kółek • Wyposażony w plastikową półkę • Unoszony 
zacisk umożliwia łatwą i sprawną wymianę bloku • Regulowany rozstaw haczyków 
na papier • Wymiary flipchart’a ze stelażem 70x191 cm • 2 lata gwarancji

FLIPCHART NA TRÓJNOGU BASIC
Metalowa półka w kolorze białym
• Flipchart BASIC na trójnogu, suchościeralny magnetyczny • Powierzchnia wykonana 
ze stali lakierowanej o właściwościach suchościeralnym i magnetycznych • Rama 
plastikowa w kolorze białym • Regulowana wysokość nóżek • Stabilna metalowa 
konstrukcja, metalowy docisk do papieru oraz metalowa półka w kolorze białym 
• Przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów

indeks wymiary
AM516 70x100x180 cm

indeks wymiary
AM517 68x105x180 cm

FLIPCHART NA TRÓJNOGU AQUA
Konstrukcja w popielatym kolorze
• Flipchart AQUA na trójnogu, suchościeralny magnetyczny • Powierzchnia 
wykonana ze stali lakierowanej o właściwościach suchościeralnych i magnetycznych 
• Regulowana wysokość nóżek • Stabilna aluminiowa konstrukcja w kolorze 
popielatym • Elegancki metalowy docisk do papieru oraz plastikowa rama i półka 
o długości 68 cm w kolorze popielatym • Przeznaczony do pisania markerami oraz 
zawieszania kartek za pomocą magnesów

indeks wymiary
AM518 68x105x220 cm

FLIPCHART MOBILNY IGNIS
Wyposażony w 5 kółek z blokadą
• Flipchart IGNIS mobilny z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny 
magnetyczny • Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym 
• Regulowana wysokość • Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym 
• Regulowany rozstaw haków z eleganckim metalowym dociskiem do bloku, 
umożliwiający stosowanie różnych formatów papieru • Wyposażony w 5 kółek 
z blokadą • Elegancka plastikowa rama i półka na markery o długości 68 cm 
w kolorze popielatym

Flipcharty

Bloki do flipchartów 
znajdziesz na str. 45
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indeks wymiary
AM519 68x105x220 cm

FLIPCHART MOBILNY TERRA
Regulowany rozstaw haków
• Flipchart TERRA mobilny, circle z 2 metalowymi ramionami, suchościeralny 
magnetyczny • Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym 
• Regulowana wysokość • Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym 
• Regulowany rozstaw haków z eleganckim metalowym dociskiem do bloku, 
umożliwiający stosowanie różnych formatów papieru • Wyposażony w 5 kółek 
z blokadą • Elegancka plastikowa rama i półka na markery o długości 68 cm 
w kolorze popielatym

indeks rozmiar
PB213 70x100 cm

FLIPCHART SUCHOŚCIERALNY NA TRÓJNOGU
Ekonomiczny flipchart z tablicą o powierzchni suchościeralnej
• Całość oparta na trójnogu • Posiada haczyki do mocowania papierowego 
bloku • Stelaż z regulacją wysokości max. 185 cm • Możliwość regulacji haków 
• Zintegrowana półka na artykuły piszące • Waga netto 7,4 kg • Waga brutto 9,9 kg

indeks kolor rozmiar
DN840 biały 50x58,5 cm

FLIPCHART – BLOK BI-OFFICE SAMOPRZYLEPNY
Klej bez zawartości rozpuszczalników, nie powoduje plam
• Łatwy i szybki sposób prezentacji danych • Stabilny, specjalnie zaprojektowane 
opakowanie po złożeniu pełni funkcję stelaża • Gładki, samoprzylepny • Kartki z 
bloku mogą być wielokrotnie przeklejane • Możliwość odwracania lub odrywania 
arkuszy • Rączka ułatwia przenoszenie • Ilość kartek 20 • Gramatura 70 g/m2 • Rozmiar 
50x58,5 cm • Kolor biały

indeks rodzaj
ES060 podajnik do folii
ES162 folia

FOLIA SAMOPRZYLEGAJĄCA DO PREZENTACJI 
EASYFLIP®
Elektrostatyczna – nie niszczy ścian
• Rolka folii polipropylenowej do flipchartów EasyFlip® • Samoprzylepna dzięki 
ładunkowi elektrostatycznemu • Biała gładka folia • Perforacja co 800 mm 
• Długość 20 m • Szerokość 60 cm • Możliwośc dokupienia podajnika do folii

Folie do prezentacji

indeks rozmiar
GR378 50 cm x 100 m
GR379 100 cm x 100 m

Folie bąbelkowe FOLIA LAMINACYJNA O.POUCH
Szeroki wybór rozmiarów i grubości
• 100 szt. w opakowaniu

format (mm) 80 mic 100 mic 125 mic 150 mic 175 mic 250 mic
wizytówka 60x95 – OP-FN13 – – – OP303
wizytówka 65x95 – OP230 OP325 – – OP-257
A7 80x110 OP-132 – – – – –
A6 111x154 OP056 OP057 – – – –
A5 154x216 OP058 OP897 OP346 OP347 OP0175 –
A4 216x303 OP060 OP061 OP062 OP349 OP153 OP063
A3 303x426 OP064 OP065 OP066 – – –

Folie laminacyjne
Ramki samoprzylepne 

i magnetyczne znajdziesz  
na str. 180-181
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Schwytaj „burzę mózgów” z Produktami 
do Pracy Zespołowej Post-it®

Brainstorming
Rozpoznaj i ustrukturyzuj wiedzę zespołu, 
aby łatwo i szybko dzielić się informacjami  

i pomysłami.

Storyboarding
Roznieć iskrę kreatywności i zidentyfikuje 

kluczowe punkty, które będą najważniejszą 
częścią Twojej historyjki.

Agile Scrum
Prowadzisz projekt, w którego wymagania 

dynamicznie się zmieniają? Wykorzystaj Agile 
Scrum i zarządzaj projektem z zespołem  

w pełni elastyczny sposób. 

Analiza SWOT
Porównaj mocne i słabe strony.

Rozpal potencjał  
Twojego zespołu

NARZĘDZIA  
DO PRACY ZESPOŁOWEJ

29-31-228

Przyklejasz i odklejasz bez śladu na każdej powierzchni

Papier odporny na przeciekanie tuszu

Blok na flipchart: pasuje do każdego flipcharta

Blok na ścianę: możesz powiesić na dowolnej ścianie lub oknie  

z pomocą pasków Command™ (w zestawie)

Blok na stół: wolnostojący do współpracy w każdej sytuacji

Blok samoprzylepny Post-it® Super Sticky na flipchart – na ścianę – na stół

Gigantyczne karteczki samoprzylepne Post-it® Super Sticky  
na kreatywne spotkania

Natychmiastowa i uniwersalna przestrzeń suchościeralna

Blok samoprzylepny na stół

Blok samoprzylepny na ścianę

20

20

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

25
30

Oryginalne

30

30

produkty burze mózgów storyboarding agile scrum analiza SWOT

Blok samoprzylepny

Kolorowe karteczki

Karteczki BIG Notes

Karteczki XXXL

Folie Suchościeralne

indeks nazwa rozmiar

3M285-10 na flipchart, biały uniwersalny, 30 kartek 63,5 cm x 76,2 cm

3M285-KRATKA na flipchart, biały w kratkę do wykresów, 30 kartek 63,5 cm x 76,2 cm

3M285-6 na flipchart, żółty do kluczowych wniosków, 25 kartek 63,5 cm x 76,2 cm

3M285-LINIA na flipchart, żółty w linię do list zadań i agend, 30 kartek 63,5 cm x 76,2 cm

3M287 na ścianę, białe, 20 kartek + 4 paski Command™ do powieszenia 58,4 cm x 50,8 cm

3M286 na stół ze ścianką suchościeralną, biały, 20 kartek 58,4 cm x 50,8 cm

Folia Suchościeralna Post-it® Super Sticky

Działaj mądrze: zaklej starą, zniszczoną tablicę  

suchościeralną lub kredową i zamień je w nową przestrzeń do pracy

Łatwa do naklejenia. Bez użycia narzędzi

Przekształć dowolną powierzchnię w miejsce do współpracy

Można dociąć do dowolnego kształtu czy rozmiaru

indeks nazwa rozmiar

3M288 Folia Suchościeralna, 1 rolka 60,9 cm x 91,4 cm

3M289 Folia Suchościeralna, 1 rolka 91,4 cm x 121,9 cm

3M290 Folia Suchościeralna, 1 rolka 121,9 cm x 182,9 cm

3M291 Folia Suchościeralna, 1 rolka 121,9 cm x 243,8 cm

3M292 Koszyk na akcesoria 16,5 cm x 21,4 cm x 6,5 cm

Odkryj pełny wybór karteczek samoprzylepnych Post-it® Super Sticky na str. 138–140
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FOLIE SAMOPRZYLEPNE AVERY ZWECKFORM
Certyfikowana jakość
• Powlekane folie o fotograficznej jakości druku idealne do tworzenia reklam: 
szyldów, materiałów ozdobnych, znaków • Nadają się na różne powierzchnie: 
szkło, tworzywa sztuczne, metale • Po naklejeniu folia „znika”, widoczny jest tylko 
nadruk • Posiadają technologię QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju 
podczas drukowania, co chroni delikatne elementy drukarki przed uszkodzeniem 
• Wyposażony w specjalną powłokę dostosowaną do wymagań drukarek 
atramentowych lub laserowych • Biała folia o kodzie 3487 dedykowana jest 
do zastosowań zewnętrznych (wytrzymała, nierozpuszczalna w wodzie, odporna 
na zmiany temperatur i nieżółknąca)

indeks kod  
produc.

grubość 
(mm)

ilość ark. 
w opak. I L K LC kolor

ZW323 2500 0,17 10  przezroczysty
ZW160 2501 0,17 50  przezroczysty
ZW109 3480 0,14 100    przezroczysty
ZW008 3482 0,14 25    przezroczysty
ZW322 3487 0,12 100    biały

indeks kolor
NS807-2 czarny

FOTEL SUPRA
Fotel stworzony z myślą o kadrze zarządzającej
• Elegancki, funkcjonalny, prestiżowy • Szerokie, komfortowe siedzisko 
i ergonomicznie wyprofilowane wysokie oparcie • Oparcie tapicerowane ekoskórą 
z obydwu stron • Możliwość swobodnego kołysania się • Możliwość blokady oparcia 
w pozycji do pracy • Regulacja siły oporu oparcia • Płynna regulacja wysokości 
krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego • Stalowe podłokietniki z miękkimi, 
tapicerowanymi nakładkami • Polerowane aluminium • Samohamowne kółka 
do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych

Fotele i krzesła

indeks rodzaj
IK002 1,25 kg
IK011 2,5 kg

indeks rodzaj
IK004 3,2 kg
IK001 1,25 kg czarna

FOLIA STRETCH 23 MIC

Folia stretch

FOLIA DO LAMINOWANIA OFFICE PRODUCTS
Folia do laminacji na gorąco
• Antystatyczna folia do laminacji • 100 sztuk w opakowaniu • Kolor transparentny

indeks rozmiar grubość
PB054 A5 2x80 mic
PB024 A4 2x80 mic
PB1167 A4 2x100 mic
PB1225 A4 2x125 mic
PB1173 A3 2x80 mic

Foliopisy znajdziesz 
pod hasłem 

„Markery Permanentne”
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indeks kolor
PB740-2  czarny

indeks kolor
PB1012-2  czarny

indeks kolor
PB1055-5  szary
PB1055-2  czarny

indeks kolor
PB482-2  czarny

Fotel biurowy CRETE
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	50,5	x	48	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	50,5	x	68	cm.

Fotel biurowy CORSICA
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:52	x	49	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	52	x	69	cm.

Fotel biurowy Malta
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej.
-	 Wymiary	siedziska:	62,5	x	65	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	62,5	x	69	cm.

Fotel biurowy CYPRUS
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	52	x	50,5	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	52	x	67	cm.

indeks kolor
PB1056-2  czarny

Fotel biurowy IBIZA
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	65	x	63	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	65	x	67	cm.

Fotele biurowe G
WARANCJA

L ATA



81

F

Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

indeks kolor
PB427-2  czarny

indeks kolor
PB1059-2  czarny

indeks kolor
PB425-2  czarny

indeks kolor
PB426-2  czarny

Krzesło konferencyjne Kos
-	 Wykonane	z	miękkiej	i	wygodnej	tkaniny.
-	 Wymiary	siedziska:	46	x	41,5	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	49	x	33	cm.
-	 Przerwa	pomiędzy	oparciem	 
a	siedziskiem:	5	cm

Fotel biurowy Lipsi
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	siatki	typu	mesh.
-	 Wymiary	siedziska:	58	x	58	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	58,5	x	62	cm.

Fotel biurowy RHODOS
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej.
-	 Wymiary	siedziska:	50	x	50	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	46	x	60	cm.

Fotel biurowy CORFU
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	tkaniny	membranowej	i	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	47	x	49	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	47	x	63	cm.

indeks kolor
PB484-2  czarny

Fotel biurowy TENERIFE
-	 Fotel	biurowy	z	funkcją	regulacji	 
wysokości	oraz	kołyski.
-	 Wykonany	z	ekoskóry.
-	 Wymiary	siedziska:	52	x	50,5	cm.
-	 Wymiary	oparcia:	52	x	59	cm.
-	 Wymiary	zagłówka:	26,5	x	17,5	cm.

Fotele biuroweG
WARANCJA

L ATA
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EF002 
ciemnoszary NS549-18

EF019 
czarny NS549-2

EF010 
granat NS549-11

EF808 
pomarańczowy NS549-7

2 LATA 
GWARANCJIKRZESŁO METRON 

•  regulowane podłokietniki

•   tapicerka z atestem trudnopalności

•  samohamowne kółka do powierzchni dywanowych
lub twardych

ZMIEŃ KRZESŁO

Regulacja  
wychylenia oparcia

Regulacja  
wysokości oparcia

Regulacja  
wysokości siedziska 

Regulacja wysokości 
podłokietnika

Stałe 
podłokietniki

www.NowyStyl.pl

2 LATA 
GWARANCJINOWOŚĆ

KRZESŁO DEXT II

• ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie

• siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności

• mechanizm blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji

•  Up&Down – regulowana wysokość oparcia 

•  stałe oraz regulowane podłokietniki

PODŁOKIETNIKI  STAŁE REGULOWANE

BN8078 
szary NS805-5 NS806-5

BN8033 
czarny NS805-2 NS806-2

BN6016 
niebieski NS805-1 NS806-1

2 LATA 
GWARANCJIFOTEL SUPRA

•  szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie 
wyprofilowane oparcie tapicerowane z obydwu stron

•  regulacja siły oporu oparcia

• możliwość swobodnego kołysania się 
lub blokada oparcia w pozycji do pracy

•  płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą

 podnośnika pneumatycznego

•  polerowane aluminium

•  samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych lub do powierzchni twardych

NOWOŚĆ

YB009 
czarny NS579-2

YB046 
szary NS579-5

KRZESŁO MONAKO
•  ergonomiczne oparcie z podparciem lędźwi

•  regulowany zagłówek

•  tapicerka z atestem trudnopalności

•   samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych lub twardych

2 LATA 
GWARANCJI

OPARCIE 
czarna 
siatka

EKOSKÓRA
czarny

NS807-2
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EF002 
ciemnoszary NS549-18

EF019 
czarny NS549-2

EF010 
granat NS549-11

EF808 
pomarańczowy NS549-7

2 LATA 
GWARANCJIKRZESŁO METRON 

•  regulowane podłokietniki

•   tapicerka z atestem trudnopalności

•  samohamowne kółka do powierzchni dywanowych
lub twardych

ZMIEŃ KRZESŁO

Regulacja  
wychylenia oparcia

Regulacja  
wysokości oparcia

Regulacja  
wysokości siedziska 

Regulacja wysokości 
podłokietnika

Stałe 
podłokietniki

www.NowyStyl.pl

2 LATA 
GWARANCJINOWOŚĆ

KRZESŁO DEXT II

• ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie

• siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności

• mechanizm blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji

•  Up&Down – regulowana wysokość oparcia 

•  stałe oraz regulowane podłokietniki

PODŁOKIETNIKI  STAŁE REGULOWANE

BN8078 
szary NS805-5 NS806-5

BN8033 
czarny NS805-2 NS806-2

BN6016 
niebieski NS805-1 NS806-1

2 LATA 
GWARANCJIFOTEL SUPRA

•  szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie 
wyprofilowane oparcie tapicerowane z obydwu stron

•  regulacja siły oporu oparcia

• możliwość swobodnego kołysania się 
lub blokada oparcia w pozycji do pracy

•  płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą

 podnośnika pneumatycznego

•  polerowane aluminium

•  samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych lub do powierzchni twardych

NOWOŚĆ

YB009 
czarny NS579-2

YB046 
szary NS579-5

KRZESŁO MONAKO
•  ergonomiczne oparcie z podparciem lędźwi

•  regulowany zagłówek

•  tapicerka z atestem trudnopalności

•   samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych lub twardych

2 LATA 
GWARANCJI

OPARCIE 
czarna 
siatka

EKOSKÓRA
czarny

NS807-2

indeks kolor
NS575-2 czarny EF-019
NS575-11 granatowy EF-010
NS575-5 szary EF-031

EF-010EF-019 EF-031

KRZESŁO WILLIAM STEEL
Regulowane podłokietniki
• Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności 
• Możliwość swobodnego kołysania się lub blokada oparcia w pozycji 
do pracy • Oparcie tapicerowane z obydwu stron • Podstawa chromowana 
• Kółka do powierzchni dywanowych • Możliwość zakupienia dodatkowo kółek 
do parkietów

indeks kolor
NS809-2 czarny

KRZESŁO OBROTOWE ERGOFLEX NOWY STYL
Ergonomiczne siatkowe oparcie posiada podparcie pod lędźwie
• Tapiecrowane siedzisko • Tapicerowany, regulowany zagłówek • Regulowane 
podłokietniki z miękkimi nakładkami • Anti-Shock – zabezpieczenie przed 
uderzeniem oparcia w plecy użytkownika • Mechanizm zapewniający możliwość 
swobodnego kołysania się • Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach 
• Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych • Opcja: kółka do powierzchni 
twardych • Materiał tkanina/siatka, aluminiowa podstawa

indeks rodzaj
NS507-2 czarny

siatka tkanina

KRZESŁO ULTRA STEEL
Ergonomiczne siatkowe oparcie, podparcie pod lędźwie
• Wysokie oparcie • Oparcie i siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej 
i imitacji skóry oraz tkaniny w kolorze czarnym • Tapicerowany zagłówek • Podstawa 
stalowa, chromowana • Wyposażone w samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych w standardzie • Kółka do powierzchni twardych dostępne jako opcja

indeks kolor
NS569-2 czarny

siatka tkanina

FOTEL SPID R
Ergonomicznie wyprofilowane siatkowe oparcie,  
podparcie pod lędźwie, regulowane podłokietniki
• Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie • Wysokie 
oparcie • Oparcie i siedzisko tapicerowane połączeniem tkaniny siatkowej oraz 
tkaniny w kolorze czarnym • Regulowane podłokietniki • Tapicerowany zagłówek 
• Podstawa stalowa, chromowana • Samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych w standardzie

indeks kolor
NS617-2 czarny

FOTEL NITRA II IMITACJA SKÓRY
Regulacja siły oporu oparcia
• Krzesło obrotowe z siedziskiem i oparciem z imitacji skóry • Komfortowo 
wyprofilowane oparcie • Mechanizm TILT • Możliwość blokady kąta odchylenia 
oparcia w pozycji do pracy • Regulowana wysokość krzesła • Podstawa czarna, 
plastikowa • Podłokietniki stałe, plastikowe

indeks rodzaj
NS003-2 welur czarny M-43
NS003-5 welur szary M-47
NS003-11 welur granat M-62

M-47M-43 M-62

FOTEL MEFISTO
Możliwość swobodnego kołysania się
• Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną 
welurową • Wyposażony w samohamowne 
kółka do powierzchni dywanowych 
w standardzie • Kółka do powierzchni 
twardych dostępne jako opcja • 2 lata 
gwarancji na fotel i 4 lata gwarancji na 
podnośnik pneumatyczny
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indeks rodzaj
NS423-11 granatowy EF010
NS423-5 szary EF031
NS424-2 czarny YB009
NS424-7 pomarańczowy YB130

YB130EF031 YB009EF010

KRZESŁO STILLO 10 GTP ACTIVE-1
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
• Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach • Up&Down – regulacja 
wysokości oparcia (10 zapadek) • Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła 
• Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 
po zwolnieniu blokady • 2 lata gwarancji na krzesło i 4 lata gwarancji na podnośnik 
pneumatyczny

indeks rodzaj
NS425-2 / siedzisko czarne M-43, oparcie czarne M43
NS425-3 / siedzisko czarne M-43, oparcie czerwone M04
NS425-4 / siedzisko czarne M-43, oparcie zielone M38
NS425-7 / siedzisko czarne M-43, oparcie pomarańczowe M15

M04

M43

M38

M43

M15

M43

KRZESŁO LEON GTP 2
Oparcie tapicerowane z obydwu stron
• Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie 
• Możliwość swobodnego kołysania się lub blokada oparcia w pozycji do pracy 
• Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową • Stabilna, 
nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna • Wyposażone w samohamowne 
kółka do powierzchni dywanowych w standardzie, kółka do powierzchni twardych 
dostępne jako opcja • 2 lata gwarancji na krzesło i 4 lata gwarancji na podnośnik 
pneumatyczny

indeks kolor
NS811-5 szary

KRZESŁO FORTECA CHROM ERGO
Blokada odchylenia kąta oparcia
• Mechanizm regulacji wysokości krzesła • Regulacja wysokości oparcia 
• Chromowana podstawa • Pdłokietniki z reulowaną wysokością 
• Ergonomiczne podparcie

EF031

indeks kolor podłokietniki
NS805-2 czarny BN8033 stałe
NS805-5 szary BN8010 stałe
NS805-1 niebieski BN6016 stałe
NS806-2 czarny BN8033 regulowane
NS806-5 szary BN8010 regulowane
NS806-1 niebieski BN6016 regulowane

EF-019 EF-031

KRZESŁO DEXT II
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie
• Oparcie tapicerowane motywem dekoracyjnym, zgrzewany ultradzwiękowo 
• Mechanizm zapewniajacy możliwośc blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej 
pozycji • Up&Down – regulowana wysokość oparcia, regulowana wysokosc krzesła 
• Podstawa plastikowa • Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie

C-14

indeks kolor
NS810-2 czarny
NS810-5 szary

KRZESŁO INTRATA MANAGER 
Z ZAGŁÓWKIEM
Tapicerka z atestem trudnopalności
• Ergonomiczne tapicerowane oparcie posiada 
podparcie pod lędźwie • Tapiecrowane siedzisko 
• Zagłówek tapicerowany • Regulowane 
podłokietniki • Możliwość swobodnego kołysania 
się • Oparcie odchylające się synchronicznie 
z siedziskiem • Możliwość blokady oparcia 
w 5 pozycjach • Regulacja siły oporu oparcia 
za pomocą śruby • Anti-Shock – zabezpieczenie 
przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 
po zwolnieniu blokady • Samohamowne kółka 
do powierzchni dywanowych • Opcja: kółka 
do powierzchni twardych • Materiał tkanina

Maty pod krzesła  
znajdziesz na str. 127
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KRZESŁO TEMA II NEW GTP2
Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną 
• Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie • Stabilna, nylonowa podstawa jezdna 
• Wyposażone w samohamowne kółka do powierzchni dywanowych w standardzie 
• Kółka do powierzchni twardych dostępne jako opcja

indeks rodzaj
NS804-2 czarny C-11
NS804-1 niebieski C-14
NS804-5 szary CU73

C-11 C-14 C-73

indeks rodzaj
NS752-7 pomarańczowy EF 808
NS752-5 ciemnoszary EF 002
NS752-11 granatowy EF 010

EF808 EF002 EF010

KRZESŁO PORTO GTP ERGO
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie
• Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną z atestem trudnopalności 
• Stałe podłokietniki • Nylonowa podstawa krzesła • Wyposażone w samohamowne 
kółka do powierzchni dywanowych w standardzie • Kółka do powierzchni 
twardych dostępne jako opcja • Gwarancja 2 lata na krzesło, 4 lata na podnośnik 
pneumatyczny

indeks siedzisko oparcie
NS550-18 tkanina ciemnoszara EF-002 siatka czarna
NS550-7 tkanina pomarańczowa EF-808 siatka czarna
NS550-12 tkanina szara EF-031 siatka czarna
NS550-2 tkanina czarna EF-019 siatka czarna

EF019EF002

EF-031 EF808

KRZESŁO TAKTIK
Tapicerka z atestem trudnopalności
• Ergonomiczne siatkowe oparcie posiada podparcie pod lędźwie • Tapiecrowane 
siedzisko • Stałe podłokietniki • Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia 
w wybranej pozycji • Regulowana wysokość krzesła • Regulowana wysokość oparcia 
za pomocą śruby • Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych • Opcja: kółka 
do powierzchni twardych • Gwarancja 2 lata na krzesło

indeks rodzaj
NS009-2 czarny C-11
NS009-1 / niebiesko-czarny C-14
NS009-5 / szaro-czarny C-73
NS009-18 ciemnoszary C-38

C-11 C-14

C-38 C-73

indeks rodzaj
NS399-5 / splot czarno-szary C-73
NS399-2 splot czarny C-11
NS399-1 / splot niebiesko-czarny C-14
NS399-18 ciemnoszary C-38

KRZESŁO ISO BLACK / CHROME
Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex
• Metalowa rama • Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną • Plastikowe stopki 
chronią podłoże przed zarysowaniem • Plastikowa osłona siedziska zapobiega 
przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania • Krzesła z kodu NS009 posiadają 
czarne nóżki a NS399 chromowane • Gwarancja 2 lata na krzesło

indeks rodzaj
NS797-5 kolor szary EF-031
NS797-11 kolor granatowy EF-010
NS797-2 kolor czarny EF-019

KRZESŁO FLOX ERGO
Siedzisko i oparcie tapicerowane 
wytrzymałą tkaniną
• Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie 
• Krzesło obrotowe z mechanizmem CPT 
umożliwiające blokadę kąta odchylenia oparcia 
w wybranej pozycji • Regulowana głębokość 
siedziska za pomocą śruby • Regulowana 
wysokość krzesła • Regulowana wysokość oparcia 
za pomocą śruby • Stałe podłokietniki • Podstawa: 
czarna, nylonowa • Kółka do powierzchni 
dywanowych, możliwość zakupienia dodatkowo 
kółek do parkietów • 2 lata gwarancji na krzesło

EF019EF010EF031


