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Věříme, že pěkný interiér se dá 

vytvořit v rámci každého rozpočtu. 

Vyrábíme nábytek, na jakém bychom 

sami chtěli sedět. S péčí o každý detail.  

We believe that beautiful interiors  

can be created within any budget. 

We produce furniture which  

we would like to use ourselves. 

With attention to every detail.

We are 30 years old 
and we feel that  
our time is now.

O Profim About Profim

Je nám 30 let a cítíme, 
že svět patří nám.
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Naší ambicí je vytvářet výjimečné a zároveň 

všestranné produkty: trvanlivé, přátelské, 

stylové a cenově dostupné. 

 

Nábytek, který se díky propracovanosti, 

trvanlivosti a funkčnosti stává nepostradatelným 

a oblíbeným prvkem v každém pracovním 

prostoru. 

 

Nadčasové nápady nemusí křičet, 

hledáme tichá a bezchybná řešení. 

Tak chápeme svou misi. 

Our ambition is to create products that  

are unique and at the same time universal: 

durable, friendly, accessible in style and price.  

 

Furniture which, due to its refinement, durability 

and functionality, is becoming an indispensable 

and favourite element in every workspace. 

Timeless ideas don't have to be loud, we look  

for solutions that are quiet and flawless.  

This is how we understand our mission. 

Dostupnost 
Accessibility

10



Naše hodnoty Our values

Dostupnost 
Accessibility
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Jsme mladá značka, nicméně máme spoustu 

zkušeností. Tvoříme tým s různými osobnostmi 

a talenty, které spojují společné ambice, 

hodnoty a cíle. 

 

Naše zkušenosti jsou základem, na němž 

stavíme sebejistotu a odvahu při překračování 

dalších hranic. 

 

Tato jedinečná energie se promítá do tvorby 

výrobků, které překvapují svou lehkostí, 

funkčností a svěžestí. 

We are a young brand, but with a lot 

of experience. We are a team of different 

personalities and talents that are united 

by common aspirations, values and goals. 

 

Our experience is the basis for our confidence 

and courage to cross new borders.  

 

This unique energy translates into the creation 

of products that surprise with their lightness, 

functionality and freshness.  

Svěžest 
Freshness
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Naše hodnoty Our values

Svěžest 
Freshness
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Nabízíme nábytek přátelský k lidem 

a životnímu prostředí. 

 

Zaměřujeme se na inovativní technologická 

řešení, která mění pravidla hry v oblastech, které 

jsou pro nás nejdůležitější: ergonomii a ekologii. 

Nové modely pracovního nábytku podporují 

zdravé návyky a aktivní sezení. Nové konstrukce 

nábytku umožňují vytvořit udržitelný životní 

cyklus výrobku – od výběru surovin, přes 

výrobu až po recyklaci.  

We offer people- and environment- 

friendly furniture.  

 

We focus on innovative technological solutions 

that change the rules of the game in our most 

important areas: ergonomics and ecology.  

 

New models of work furniture support 

healthy habits and encourage active sitting. 

New furniture designs build a sustainable 

product life cycle - from raw material selection, 

through manufacturing, to recycling.

Odpovědnost 
Responsibility



Naše hodnoty Our values

Odpovědnost 
Responsibility
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Naším cílem je vytvořit vysoce kvalitní nábytek. 

Sílu přesnosti můžeme vnímat soustředěním 

pozornosti na detaily. Je to perfektní šev, 

diskrétně skrytý mechanismus, promyšlená 

kombinace materiálů. 

 

Na trhu se odlišujeme technologickou 

pokročilostí a stanovováním nových 

výrobních standardů, zejména v oblasti 

udržitelného rozvoje.

Our goal is to create high quality furniture.  

The power of precision can be seen  

by focusing attention on the details.  

It's perfect stitching, discreetly hidden 

mechanism, thoughtful combination of materials.  

 

What sets us apart in the marketplace  

is our technological advancement  

and setting new production standards, 

especially in the area of sustainability. 

Profesionalita 
Professionalism



Naše hodnoty Our values

Profesionalita 
Professionalism
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K tvorbě nábytku přistupujeme racionálně a 

prakticky, důsledně sledujeme vytyčené cíle. 

 

V kombinaci s představivostí, odvahou a 

kreativitou jsme stále schopni každý den 

inspirovat sami sebe k novým způsobům 

myšlení. 

 

A na výsledky jsme opravdu velmi hrdí. 

We combine rational thinking and consistency 

in achieving goals with imagination, courage 

and creativity. 

 

Every day we inspire each other,  

looking for new solutions and ways of thinking 

 

We are really proud of the results. 

Představivost 
Imagination



Naše hodnoty Our values

Představivost 
Imagination
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Od začátků naší společnosti jsme vyvinuli tucty unikátních kolekcí 

a spolupracovali s řadou významných světových designerů. 

Naše inovativní technologie a zkušený tým inženýrů realizují 

i ty nejsložitější designové představy. 

From the beginning of the company’s operation, we have developed  

dozens of unique collections, working with an international group  

of renowned designers. Our innovative technologies and experienced  

team of engineers enable us to implement even the most complex forms.

Návrháři
Designers
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Jarosław Szymański Studio 1:1Tomek Rygalik Studio Rygalik Hilary Birkbeck

Návrháři Designers

Piotr Kuchciński Paul Brooks

Christopher Schmidt ITO DesignMarcus Berenwinkel ITO Design

Christophe Pillet

Joel Velasquez ITO Design

Návrháři
Designers
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AccisPro
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A chair that follows  
your body movements

Toto křeslo sleduje 
vaše pohyby  

AccisPro

AccisPro



Design: ITO Design 

AccisPro is distinguished by a modern 
design and light form. The ITO Design 
studio designed this swivel chair 
in accordance with the principles  
of the so-called active sitting,  
i.e. the need for the seat and backrest  
to adjust to user's body movements. 

Features

 – innovative system of independent side-to-side 
movement of both backrest and seat (SmartHPS), 

 – easy adjustment of the basic functions  
of the mechanism ensuring synchronised  
tilt of the backrest and seat,

 – adjustable armrests, lumbar support  
and seat extension, 

 – for safety reasons, the gaps between moving 
parts are no more than 5 mm and where this was 
not possible special covers were used, 

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environment friendly.

AccisPro vyniká svým moderním designem 
a lehkou formou. Studio ITO Design navrhlo 
tuto otočnou židli v souladu s předpoklady 
tzv. aktivního sezení, tedy nutností 
přizpůsobit sedák a opěrák pohybům 
těla uživatele.

Vlastnosti

 – inovativní systém nezávislých bočních pohybů 
opěráku i sedáku (SmartHPS), 

 – snadné nastavení základních funkcí mechaniky 
zajišťující synchronní naklápění opěráku 
i sedáku,

 – nastavitelné područky, bederní opěrka a posuv 
sedáku, 

 – z bezpečnostních důvodů nejsou mezery mezi 
pohyblivými prvky větší než 5 mm a tam, kde 
to nebylo možné, byly použity speciální krycí lišty,

 – certifikát Blue Angel - potvrzuje, že naše židle 
je šetrná k životnímu prostředí.

Otočné židle Swivel chairs

AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AccisPro

30



AccisPro
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AccisPro
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AccisPro
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AcosPro



Klasická 
konferenční židle  

A classic
conference chair

AcosPro
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Návrat ke klasice, která se v tomto 
případě vyznačuje uspořádanou geometrií 
a jasně načrtnutými liniemi. Stabilita je 
posílena širokým, pohodlným sedákem a 
odpovídající podporou zad. Židle se bude 
hodit prakticky kamkoliv - od konferenčních 
sálů až po kancelářské či úřední místnosti. 

Vlastnosti

 – područka rovnoběžná s podlahou a sedákem, 
 – možnost výběru područky s pohodlnou krytkou, 
 – tři typy koster dostupné ve třech barvách, 
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu.

A return to the classic which in this case 
is characterised by orderly geometry 
and confidently drawn lines. Stability 
is added by a wide, comfortable 
seat and adequate back support. 
The chair will work just about anywhere, 
from conference room spaces to offices 
or office halls. 

Features

 – armrest parallel to the ground and to the seat, 
 – choice of armrest with comfortable pad, 
 – three types of bases available in three colours, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.

AcosPro
Konferenční židle Conference
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AcosPro
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AcosPro
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AcosPro
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Flexibilní systém 
konferenčních židlí  

Elastic system  
of conference chairs

Ariz



Ariz

Ariz
41



Výjimečně pohodlné a lehké konferenční 
židle. Lze je spojovat do řad, což je 
praktické např. v přednáškových sálech. 
Bez ohledu na konfiguraci se jedná 
o model, který vám umožní pohodlně 
sedět, zajistí flexibilitu prostoru a 
bezpečnost použití.  

Vlastnosti

 – široké možnosti konfigurace díky několika 
barvám plastů a široké škále potahových látek, 

 – plastové, čalouněné nebo síťované verze,
 – k dispozici verze s pohodlnými područkami, 
 – možnost vysokého stohování (až 45 kusů 

na speciálním vozíku pro přepravu židlí), 
 – možnost spojování do řad, odnímatelného 

psacího stolku a koše na noviny, 
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu.

Extremely comfortable and lightweight 
conference and auditorium chair. 
Chairs can be joined in rows, which 
is useful, for example, in lecture halls. 
Regardless of the configuration, it's a model 
that will allow you to sit comfortably,  
provide space flexibility and safe use.  

Features

 –  wide configuration possibilities with several plastic 
colours and a wide range of upholstery fabrics, 

 – plastic, upholstered, and mesh versions,
 – version with comfortable armrest, 
 – possibility of high stacking (up to 45 pieces  

on a special trolley for chair transport), 
 – option to join in rows, mount writing top  

and newspaper basket, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.

Ariz
Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference
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Ariz
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Ariz
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Ariz
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Jednoduchá židle 
se spoustou možností
Simple chair,
many possibilities

Bit
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Bit



Bit

Model navržený pro konferenční místnosti, 
dokonale se hodí i do malých a velkých 
kancelářských prostor a čekáren. 
Jednoduchá forma sedáku a opěráku 
byla vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, 
které zaručují stabilní a pohodlnou polohu 
během sezení. 

Vlastnosti

 – verze na ližinách nebo nohách,
 – možnost stohování, 
 – možnost spojování do řad, 
 – na výběr plastové nebo čalouněné sedáky 

a plastové, síťované nebo čalouněné opěráky. 

Model designed for conference rooms,  
it is also ideal for small and large office 
spaces and waiting rooms. The simple  
form of the seat and backrest is made 
of high quality materials that guarantee 
a stable and comfortable sitting position.

Features

 – cantilever or four legs version, 
 – stackable, 
 – option to join in rows, 
 – choice of plastic or upholstered seat  

and plastic, mesh or upholstered backrest.

Konferenční židle Conference
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Elegance a lehkost 
v kompaktní podobě  
Elegance in a compact form

Chic



Chic
Chic
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Chic

Christophe Pillet navrhl lehkou, 
elegantní a do nejmenších detailů 
propracovanou židli. Pozoruhodný 
je její jemný a kompaktní tvar. 

  

Vlastnosti

 – křeslo vybavené pamětí polohy (samo se vrací 
do výchozí polohy),

 – na výběr restaurační a barové židle na několika 
kostrách a křesla s otočnou základnou, 

 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 
bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 

Christophe Pillet has designed a chair 
that is light, elegant and refined 
to the smallest detail. The delicate cross-
section and compact shape are noteworthy. 
This makes Chic an ideal model for café 
areas, restaurants, hotels or relaxation 
zones in office buildings. 

Features

 –  the seat is equipped with the return memory  
(it returns to the starting position by itself),

 – Restaurant and bar chairs with a range of bases 
and armchairs with a swivel base or with glides, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 
safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.

Design: Christophe Pillet

Soft Seating Soft seating 
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Chic
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Chic
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Chic
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Chic
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Chic
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Ultra lehká řada křesel  
Ultralight family of chairs

Chic
 Air
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Chic Air

Chic
 Air
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Křeslo je ideální pro relaxační prostory v 
kancelářích a místa setkávání v moderních 
interiérech. Christophe Pillet navrhl 
model, který se vyznačuje sofistikovaným, 
minimalistickým a zároveň měkkým tvarem 
sedáku a propracovanými detaily.
 
 

Vlastnosti

 – křesla jsou k dispozici ve dvou výškách a ve 
variantě: ušák, s opěrkou hlavy na obou stranách, 

 – v  kolekci najdete kompaktní židle a lavičky, které 
jsou ideální pro místa setkání, 

 – možnost kombinovat dva různé čalouněné 
povrchy - vysoce kvalitní kůži zvenku a měkké 
čalounění na vnitřní straně, 

 – možnost výběru různých barev čalounění, 
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 

The seat is perfect for relaxation areas 
in offices and meeting places in modern 
interiors. Christophe Pillet has designed 
a model that features a sublime, minimalist 
yet soft seat form and refined detailing. 

Features

 –  seats are available in two heights and in a wing 
chair version, with head support on both sides, 

 – the collection includes compact chairs 
and benches that are ideal for meeting areas, 

 – option to combine two different upholstery 
surfaces - high-quality leather on the outside 
and soft upholstery inside the shell, 

 – possibility to choose different upholstery colours 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process

Chic Air
Design: Christophe Pillet

Soft Seating Soft seating 
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Chic Air
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Chic Air
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Chic Air



Chic Air

64



Chic Air
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Chic
Lounge



Chic Lounge

Chic
Lounge

Elegance and lightness  
of a comfortable form 

Elegance a lehkost 
komfortního tvaru
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Chic Lounge
Design: Christophe Pillet

Elegantní a stylová silueta zdůrazňuje 
reprezentativní funkci prostoru. Křeslo 
navržené Christophem Pilletem se hodí do 
hotelových lobby, lounge zón nebo butiků, 
ale také do míst, kde se v kancelářích 
setkávají lidé.   

Vlastnosti

 – charakteristický detail v podobě svislého prošívání,
 – dvě výšky opěráku - pro různé potřeby a uživatele,
 – možnost kombinace kůže s látkou v jednom 

potahu, 
 – možnost výběru různých barev čalounění, 
 – polštář a opěrka nohou zvyšují pohodlí,
 – atraktivní poměr ceny a kvality,
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 
 

The elegant and stylish silhouette 
emphasizes the representative function  
of the space. The armchair designed  
by Christophe Pillet will prove useful in hotel 
lobbies or lounge areas, but also in office 
meeting places or boutique spaces. 

Features

 – characteristic detail in the form  
of vertical stitching, 

 – two backrest levels – for different needs  
and different users, 

 – possibility to combine leather and fabric  
in one cover, 

 – possibility to choose different upholstery colours, 
 – cushion and footrest increase the comfort of rest, 
 – attractive price/quality ratio,
 – Möbelfakta certificate - a guarantee 

of durability, safety, environmental care 
and social responsibility during  
the production process. 

Soft Seating Soft seating 
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic Lounge
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Chic
 Stoly/Tables
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Collection of lightweight tables 
for a wide range of uses 

Řada lehkých stolků 
s širokým uplatněním   

Chic
 Stoly/Tables

Chic Stoly/Tables



Design: Christophe Pillet

Chic Stoly/Tables

Perfektní doplněk kolekce křesel 
a židlí Chic, Chic Air a Chic Lounge. 
Stolky navržené Christophem Pilletem 
se vyznačují jemnými a minimalistickými 
tvary. Široká škála povrchových úprav 
desky stolků poskytuje mnoho možností 
aranžmá v kavárnách, restauracích nebo 
hotelových lobby.   

Vlastnosti

 – široký výběr povrchových úprav desek: 
keramika, sklo, dřevo, kov, 

 – několik výšek a typů koster poskytuje 
mnoho variant aranžmá, 

 – možnost použití průhledných kluzáků 
u kávových stolků.

The perfect addition to the Chic, Chic Air 
and Chic Lounge seating collections.  
The tables designed by Christophe 
Pillet are characterized by subtle lines 
and minimalist form. A wide range 
of countertop finishes allows for many 
design options in cafés, restaurants  
or hotel lobbies.   

Features

 – a wide range of options for the tabletop finish: 
ceramics, glass, wooden, metal, 

 – several heights and types of bases offer  
many arrangement variants, 

 – optional transparent feet in coffee tables.

Stoly Tables
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ComCom
Jednoduchost a multifunkčnost  
Simple and mutifunctional 



ComComCom
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Com je model, který se vyznačuje 
lehkostí, odolností a multifunkčností. 
Díky propracované geometrii tvaru 
korpusu je také velmi pohodlný. Tato židle 
navržená Paulem Brooksem je ideální pro 
posluchárny, zasedací místnosti a jídelny. 

Vlastnosti

 – pět typů koster umožňuje jakoukoli konfiguraci,
 – kolekci doplňuje barová židle na rámu z kovové 

tyče a lavičky se třemi či čtyřmi sedáky a 
možností použití odkladové desky místo sedáku, 

 – čtvercový tvar korpusu má čtyři možnosti: 
nečalouněná překližka, překližka s čalouněným 
panelem sedáku, překližka s čalouněnými panely 
sedáku a opěráku nebo celočalouněná. 

 – korpus může mít různé povrchové úpravy: 
lakovaná překližka, překližka obložená přírodní 
dýhou nebo laminátem HPL, který je odolný 
proti poškrábání.

Com is a model characterized  
by lightness, durability and multifunctionality. 
With the refined geometry of the seat 
shell, it is also very comfortable. 
This chair designed by Paul Brooks 
is perfect for auditoriums, meeting 
rooms and canteens. 

Features

 – five types of bases allow any configuration,
 – the collection is completed with a barstool  

on a metal wire frame and benches for three  
or four seats and with the possibility of using  
a top instead of one shell, 

 – the square shape of the shell has four finishing 
options: plywood, with upholstered seat pad,  
with seat and backrest pad or fully upholstered, 

 – the shell can come in different finishes:  
lacquered plywood, lined with natural veneer  
or HPL laminate which is scratch resistant.

Com
Design: Paul Brooks

Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference
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Com
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ElliePro



Nejdomáčtější 
kancelářské křeslo 
The most homely

office chair

ElliePro
ElliePro

9191



The designers from the ITO Design studio 
have combined the comfort of a home chair 
with the ergonomics and functionality of 
an office piece of furniture. As a result, the 
ElliePro armchair will work well in any interior 
design project, enriching the space with 
subtlety, softness and modernity. 

Features

 – quick and easy adjustment  
with the synchro self mechanism  
(height and tilt adjustment),

 – mechanism fully integrated into the seat, 
 – optional two-colour upholstery, 
 – several types and colours of bases  

(four- and five-star bases and metal wire frame  
or version with wooden legs),

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair 
is environment friendly. 

Návrháři ze studia ITO Design spojili 
pohodlí domácího křesla s ergonomií 
a funkčností kancelářského nábytku. 
V důsledku toho se křeslo ElliePro uplatní 
v jakémkoli návrhu interiérového designu, 
což dodá prostorům jemnost a měkkost, 
stejně jako modernost.  

Vlastnosti

 – rychlé a snadné nastavení pomocí 
mechanismu synchro-self  (nastavení 
výšky a možnost náklonu), 

 – mechanika je plně integrována v korpusu, 
 – možnost výběru dvou barev čalounění, 
 – několik druhů a barev koster,
 – certifikát Blue Angel - potvrzuje, že je naše 

křeslo šetrné k životnímu prostředí. 

Design: ITO Design 

ElliePro
Otočné židle Swivel chairs Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference
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ElliePro
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ElliePro

94



ElliePro
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ElliePro
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ElliePro
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Fan



Naše ikona  Our icon

Fan
Fan
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Design: Piotr Kuchciński

Fan

There are pieces of furniture that  
do not age – constantly appreciated,  
with a timeless design that fits perfectly  
into any interior. Fan is an elegant, 
comfortable and at the same time very 
distinctive armchair - with a detail of a semi-
circular seam. This is our most recognizable 
model on the market. Piotr Kuchciński 
designed it with both offices and home 
spaces in mind.

Features

 – several types of bases - glides and castors  
as well as wooden legs which perfectly match  
the SW40 and SAM tables, 

 – additional cushion improves comfort of use, 
 – the collection also includes a cantilever sofa, 
 – two types of thread to choose from  

(upholstery colour or decorative thread),
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.

Existuje nábytek, který díky svému 
nadčasovému designu nestárne, je neustále 
oceňován a dokonale se přizpůsobuje 
jakémukoliv interiéru. Fan je elegantní, 
pohodlné a zároveň velmi charakteristické 
křeslo. Je to náš nejznámější model na trhu. 
Piotr Kuchciński jej navrhl jak pro kanceláře, 
tak pro domácí prostory.  

Vlastnosti

 – několik typů koster - kovové (s kluzáky i s 
kolečky) a dřevěné, které dokonale ladí 
se stolky SW40 a SAM, 

 – přídavný polštář zvyšuje komfort používání, 
 – součástí kolekce je také pohovka na ližinách, 
 – dva typy prošívání na výběr (v barvě čalounění 

nebo dekorativní nit),
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu.

Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference
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LightUp



LightUp
LightUp

Optimální křeslo 
pro kancelář a domácnost 

A perfect chair
for home and office

109



Židle navržená studiem ITO Design je 
univerzální, jednoduchá a kompaktní. Díky 
nízkému opěráku se dokonale uplatní jak v 
domácích, tak i v kancelářských prostorách. 
Vlastnosti jako odolnost, funkčnost a dobrý 
poměr ceny a kvality dělají z LightUp jeden 
z našich nejoblíbenějších modelů. 

Vlastnosti

 – opěrák je k dispozici ve dvou variantách: síťované 
a čalouněné, 

 – dvě barvy plastových povrchových úprav a tři 
barvy koster poskytují velké možnosti aranžmá, 

 – dostupná je i barová židle s opěrkou nohou, 
 – k dispozici je také verze s věšákem na sako, 
 – skládá se z velmi malého počtu komponentů 

a je z 95 % recyklovatelná,
 – certifikát Blue Angel - potvrzuje, že naše židle 

je šetrná k životnímu prostředí, 
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 

The chair designed by ITO Design  
studio is versatile, simple and compact.  
With its low backrest, it is ideal for both 
home and office spaces. Features such 
as durability, functionality and good 
value for money make the LightUp 
one of the most popular models 
with our customers. 

Features

 – the backrest comes in two variants:  
mesh and upholstered,

 – two colours of the plastic finish  
and 3 colours of the base open up  
design possibilities,

 – available as a hocker with footrest, 
 – optional jacket hanger, 
 – consists of a very small number  

of components and is 95% recyclable,
 – Blue Angel certificate - confirms that  

our chair is environmentally friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

LightUp
Design: ITO Design

Otočné židle Swivel chairs
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Mickey



Work actively
sitting or standing

Aktivní práce 
vsedě i vestoje

Mickey

Mickey
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Mickey, návrh studia ITO Design, splňuje 
všechny požadavky moderních a flexibilních 
pracovních prostor. Podporuje práci  
ve stojící nebo polostojící pozici. 
Kromě toho vybízí k pohybu a udržování 
pevných svalů. Dokonale zapadá 
do prostor, které mění své uspořádání 
v závislosti na momentálních potřebách.   

Vlastnosti

 – unikátní kombinace pufu a otočného taburetu 
s nastavitelnou výškou, 

 – zcela intuitivní a snadná obsluha, 
 – poskytuje oporu díky vychýlení do stran 

(rozsah 10 stupňů v každém směru),
 – tři barvy plastových prvků, 
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 

Mickey, a design by ITO Design studio, 
meets all requirements of modern 
and flexible workspaces. Supports work 
in standing or semi-standing position. 
In addition, encouraging movement 
and keeping muscles tight. It perfectly fits 
into spaces that change their arrangement 
depending on the needs. 

Features

 – It is a unique combination of a pouffe 
and a swivel stool with height adjustment, 

 – totally intuitive and easy to use, 
 – provides support by tilting from side to side 

(range of 10 degrees in each direction)
 – three colours of plastic parts, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee  

of durability, safety, environmental  
care and social responsibility during  
the production process. 

Mickey
Design: ITO Design
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Motto



Pružná pracovní židle 
A flexible work chair

Motto

Motto
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Jednoduchý design otočné židle 
Motto narušuje jemný oblouk opěráku. 
Díky široké škále barev a látek je tento 
model ideální pro různé interiéry, např. 
domácnosti nebo méně oficiální prostory. 
Díky použití unikátní technologie je výškově 
nastavitelný opěrák mimořádně pružný. 

Vlastnosti

 – široká škála barev potahových látek, 
 – vychýlení opěráku v libovolném směru,
 – nastavitelné područky a opěrka hlavy, 
 – kolekci doplňují dvě verze konferenční židle 

(s nízkým a vysokým opěrákem a dvěma 
typy kostry), 

 – certifikát Blue Angel - potvrzuje, že naše židle 
je šetrná k životnímu prostředí, 

 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 
bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 

The simple design of the Motto swivel 
chair is broken by the subtle curve 
of the backrest. Thanks to a wide 
range of colours and fabrics this model 
will perfectly fit into various interiors 
e.g. at home or less formal spaces. 
The use of unique technology has made 
the height-adjustable backrest extremely 
flexible. 

Features

 – wide range of colours and finishing fabrics, 
 – backrests tilting in any direction,
 – adjustable armrests and headrest, 
 – the collection is completed with two versions  

of conference chairs (with low and high  
backrest and two types of frames -  
four-star base and wire frame), 

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environment friendly, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee  
of durability, safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

Motto
Otočné židle Swivel chairs Konferenční židle Conference
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MyTurn

Kolekce
pro reprezentační

prostory  
A collection 

for representative 
spaces



MyTurn
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MyTurn

Nejvyšší úroveň elegance a stylu. 
Designér Paul Brooks spojil precizní 
koženou povrchovou úpravu s hliníkovými 
prvky. Konferenční verze se osvědčí 
v zasedacích místnostech a otočná verze 
doplní pracovny manažerů.

Vlastnosti

 – dvě výšky opěráku a dva typy mechaniky,
 – součástí kolekce je otočné kancelářské křeslo, 

otočné konferenční křeslo a konferenční křeslo 
na ližinách.

The ultimate level of elegance and style. 
Designer Paul Brooks has combined 
precision leather trim with aluminium 
elements. The conference version will prove 
useful in meeting rooms, while the swivel 
option will complement managerial offices. 

Features

 – two heights (with low or high backrest)  
and two types of mechanisms, 

 – the collection includes a swivel office armchair, 
a swivel conference armchair and a cantilever 
conference chair. 

Design: Paul Brooks

Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs
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MyTurn
Sofa



MyTurn
Sofa

Pohovky pro reprezentační prostory 
Sofas for the representative spaces

MyTurn Sofa
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Minimalistická a pohodlná pohovka byla 
navržena britským designérem Paulem 
Brooksem. Model se vyznačuje přesností 
provedení, vysoce kvalitními detaily a 
materiály, jako je kůže a chrom. V závislosti 
na výběru materiálů se bude pohovka 
hodit do kancelářských prostor vyššího 
managementu nebo do moderních, 
útulnějších kanceláří.  

Vlastnosti

 – součástí kolekce je křeslo a pohovky 
pro 2 a 3 osoby (na ližinách nebo nohách), 

 – kolekce je doplněna stolky ve dvou velikostech. 

The minimalist and ultra-comfortable 
sofa was designed by British designer 
Paul Brooks. The model is characterized 
by precision workmanship, high quality 
details and materials such as leather 
and chrome. Depending on the choice 
of materials, the sofa will work well 
in senior staff office spaces  
or in a modern, more homey office. 

Features

 – the collection includes an armchair  
and 2- and 3-seater sofas (on cantilever or legs), 

 – the collection is complemented by tables  
in two sizes.

MyTurn Sofa
Design: Paul Brooks

Soft Seating Soft seating 
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Nine



Současná klasika 
Classic with an attitude

Nine

Nine
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Nine
Design: Tomek Rygalik

Věšák navržený Tomkem Rygalikem 
se perfektně uplatní v moderních 
interiérech. Jednoduchý, ale přesto 
velmi originální prvek vybavení zapadá 
do filozofie Studia Rygalik, tedy vytváření 
odolných a funkčních předmětů, které 
nevyjdou z módy. 

Vlastnosti

 – šest ramen pro zavěšení oblečení, 
 – tři nohy zajišťují stabilitu, 
 – možnost použití dřevěného obložení 

uprostřed věšáku dodává charakter, 
 – mnoho barevných variant, kovové 

a dřevěné prvky.

Hanger designed by Tomek Rygalik  
will perfectly fit into modern interiors. 
Simple, yet very original design element  
fits into the philosophy of Rygalik Studio 
which is to create durable and functional 
objects that never go out of fashion.

Features

 – six arms for hanging clothes, 
 – three legs provide stability, 
 – a wooden insert can be added in the central part 

of the hanger for a more striking appearance, 
 – a number of colour variants,  

metal and wooden elements.

Doplňky Accessories
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Nu



139

Organické 
a kompaktní křeslo  

Organic chair
in a compact formNu

Nu



Ideální pro prostory, které vyžadují 
kompaktní řešení. Osvědčí se jak 
v kancelářích, tak v hotelovém lobby. 
Model Nu, navržený Paulem Brooksem, 
je křeslo se správnými proporcemi 
a organickým tvarem, který interiéru 
dodává na eleganci. Je vyrobeno 
z nejkvalitnějších materiálů.  

Vlastnosti

 – vnitřní a vnější části korpusu mohou mít různé 
barvy látek, 

 – korpus je umístěn na několika typech koster, 
 – polštář zvýší kvalitu odpočinku, 
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu.

Ideal for spaces that require compact 
solutions. It will prove useful both in offices 
and hotel lobbies. The Nu model, designed 
by Paul Brooks, is an armchair with the right 
proportions and an organic shape that adds 
elegance to the interior.  

Features

 – made of the best quality materials,
 – the inner and outer sections of the shell  

may have different coloured fabrics, 
 – the shell is mounted on several types of bases, 
 – the cushion will increase the comfort of rest, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process.

Nu
Design: Paul Brooks

Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference

140  257



Nazwa produktuNu
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Nu
Spin
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Kompaktní 
konverzační křeslo 

Compact  
conversation chair Nu

Spin

Nu Spin
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Nu Spin
Design: Paul Brooks

Paul Brooks navrhl čalouněné křeslo 
Nu Spin vytvořením otevřeného tvaru 
s otočnou funkcí, která nahrává 
konverzacím. Model je vhodný pro 
kavárny, restaurace a lobby - oficiální 
prostory, stejně jako relaxační.  

Vlastnosti

 – možnost kombinace dvou materiálů na 
jednom křesle nebo použití látek ve dvou 
různých barvách,

 – možnost vybavení funkcí paměti polohy, 
která umožňuje udržovat pořádek ve 
společných odpočinkových zónách, 

 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 
bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 

Paul Brooks designed the Nu Spin 
upholstered armchair by creating  
an open form with a swivel function that 
encourages conversation. The model  
is suitable for cafés, restaurants  
and lobbies - spaces of official character  
as well as those intended for relaxation. 

Features

 – possibility to combine two fabrics in one armchair 
or use fabrics in two different colours, 

 – the possibility of equipping with a memory return 
function which allows to keep order in common 
resting areas, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 
safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

Soft Seating Soft seating 
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Měkká pohovka 
v retro stylu

October



October

Soft sofa 
in retro style

October
147



Působivá kolekce odpočinkového 
nábytku, který se hodí do interiérů 
hotelů, penzionů a kanceláří. Návrhy 
Hilaryho Birkbecka jsou tvořeny pro 
prostory v retro stylu, ale díky prošívaným 
polštářům a základně z masivního dřeva 
obohatí i moderní, eklektické kanceláře. 
Velký počet prvků, které tvoří kolekci, 
umožňuje nejrůznější uspořádán. 

Vlastnosti

 – bohatá škála povrchových úprav, 
 – možnost použití dřevěných nohou, 
 – prošívané polštáře na sedáku a opěráku 

zakončené knoflíky, 
 – stolky ve dvou velikostech s možností výběru ze 

dvou typů desek (dřevěných nebo dřevěných se 
skleněnou vložkou).

A striking collection of lounge furniture 
that suits the interiors of hotels, 
guest houses and law offices. 
Hilary Birkbeck's designs are made 
for retro spaces, but with their quilted 
cushions and solid wood base, they 
will also enhance modern, eclectic 
offices. A large number of elements 
that the collection consists of allows 
to create a variety of arrangements. 

Features

 – rich colours of finishes, 
 – possibility to use wooden legs, 
 – quilted cushions on the seat  

and backrest, finished with buttons, 
 – coffee tables come in two sizes,  

with a choice of two types of tops  
(wooden or wooden with glass insert).

October
Design: Hilary Birkbeck

Soft Seating Soft seating Stoly Tables
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October 
Stoly/Tables
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SAM
Řada přizpůsobivých pracovních stolů 



SAMSAM

A family of customizable, openwork tables

155



Stolky SAM, projekt studia ITO Design, 
jsou postaveny na lehkém kovovém rámu, 
umístěném na kuželovitých dřevěných 
nohách. Model se díky možnosti individuální
úpravy desek dokáže přizpůsobit různým 
interiérům - klasickým i moderním. 

Vlastnosti

 – několik velikostí, které se hodí k řadě 
kolekcí, zejména k modelům soft seating 
na dřevěných nohách, jako Fan nebo Nu,

 – skleněná deska nebo HPL povrchová úprava, 
 – kolekci doplňují konferenční stolky 

s výškou 650 mm.

SAM tables by ITO Design studio  
are built on a light metal frame,  
set on tapered wooden legs. You can  
fit the model into different interiors,  
classic, retro and modern,  
as it is possible to customize the tops. 

Features

 – several sizes to fit many collections,  
especially soft seating models  
on wooden legs such as Fan or Nu, 

 – glass top or in HPL finish,
 – the collection is complemented  

by 650 mm high coffee tables.

SAM
Design: ITO Design

Stoly Tables
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Jednoduchý 
a ikonický 
Simple 
and iconic

Seven



Seven

Seven

161



Kovový věšák Seven navržený Tomkem 
Rygalikem je jako ikona polského 
designu jedním z exponátů Galerie 
polského designu - stálé expozice 
v Národním muzeu ve Varšavě. Přitahuje 
pozornost svým vzhledem - jednoduchou, 
úhlednou formu s charakteristickým 
akcentem barevných háčků. 

Vlastnosti

 – možnosti kombinací barev povrchu těla 
a háčků podporují hravý vzhled věšáku.

Seven metal hanger designed by Tomek 
Rygalik as an icon of Polish design 
is one of the exhibits in the Gallery 
of Polish Design - permanent exhibition 
at the National Museum in Warsaw. 
It attracts attention with its appearance -
a simple, sleek form with a distinctive 
accent of colourful hooks. 

Features

 – with the option of combining colours,  
it is possible to play with colours (hanger  
and hooks are available in different shades).

Seven
Design: Tomek Rygalik

Doplňky Accessories
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     BoxSoft



     Box
Posloupnost

fluidních tvarů 
A sequence 

of fluid forms

SoftBox
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SoftBox
Design: Paul Brooks

Měkkost, preciznost, detail a modularita. 
Kolekci Softbox, navrženou Paulem 
Brooksem, lze sestavit v libovolné 
konfiguraci tak, aby se přizpůsobila 
interiéru. Kolekce se spolehlivou 
a stylovou konstrukcí je ideální 
pro místnosti s klasickým charakterem. 

Vlastnosti

 – modulární systém, 
 – hliníkové nebo dřevěné nohy originálního tvaru, 
 – paravány umožňující oddělení prostoru a zlepšení 

akustických podmínek v místnostech, 
 – možnost výběru různých barev čalounění, 
 – součástí balení jsou spojky propojující 

sousedící prvky. 

Softness, precision, detail and modularity. 
Softbox sets, designed by Paul Brooks, 
can be set up in any configuration  
to match your interior. The collection 
with a solid and stylish design is ideal 
for rooms with a classic character. 

Features

 – modular system, 
 – aluminium or wooden legs with original shape, 
 – screens enabling space separation and improving 

acoustic conditions in rooms, 
 – a variety upholstery colours, 
 – stabilizing connectors for neighbouring  

elements included.

Soft Seating Soft seating 
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Sorriso



Přátelské křeslo 
A friendly chair

Sorriso

Sorriso
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Sorriso
Design: Jarosław Szymański/Studio 1:1

Italské křeslo, které navrhl Jarosław 
Szymański ze Studia 1:1, znamená 
v italštině úsměv. Vyznačuje se 
elegantním oválným tvarem korpusu 
a výrazným precizním prošíváním. 
Je ideálním řešením pro moderní 
prostory recepce, hotelu nebo kavárny, 
kde je pohodlí důležité. 

Vlastnosti

 – tři varianty koster.
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu.  
 

In Italian Sorriso means smile.
The armchair, designed by Jarosław 
Szymański from Studio 1: 1  
is distinguished by an elegant,  
oval shell shape and expressive 
and precise stitching. It is an ideal  
solution for modern reception areas,  
hotels or cafés, where comfort  
of use is of the greatest importance. 

Features

 – three base options: cantilever,  
four-star swivel or flat base, 

 – Möbelfakta certificate - a guarantee  
of durability, safety, environmental care  
and social responsibility during  
the production process.

Soft Seating Soft seating 
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SF/SH/SR/SV/SW

Stoly



Stoly Tables

Tables
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A collection of versatile coffee tables 
created to complement the Fan  
and Sorriso armchair collections.  
Thanks to the possibility of customizing  
the colours of the bases and the height 
and material of the tops, it is ideal  
for cafés, restaurants and hotels. 

Features

 – the SR model comes in four heights, in three 
colour variations of the base on a circular form,

 – SH model comes in three heights, four frame 
colours and a round top made of tempered  
milk glass, 

 – SF model comes in two heights on a four-star 
polished aluminium base, 

 – SV model is available on a metal wire frame  
with four colour variations and the SW model  
on wooden legs.  
 

Kolekce univerzálních kávových
stolků navržených jako doplněk kolekcí 
křesel Fan a Sorriso.
Díky své velké variabilitě jsou ideální pro 
potřeby kaváren, restaurací a hotelů.

Vlastnosti

 – model SR je k dispozici ve čtyřech výškách, 
ve třech barevných variantách kostry na 
kulatém podstavci,

 – model SH je k dispozici ve třech výškách, 
ve čtyřech barevných variantách kostry.

 – model SF je k dispozici ve dvou výškách 
na kostře se čtyřramenným křížem z 
leštěného hliníku,

 – model SV je k dispozici s kostrou z ohýbaných 
kovových tyčí s možností použití čtyř barevných 
variant,

 – model SW disponuje čtyřmi kónickými 
dřevěnými nohami.

Stoly Tables
Stoly Tables
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Vždy připravené 
na práci 
Always ready 
for work

Trillo
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TrilloPro

Trillo Pro
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ITO Design studio has created a chair  
that at the same time fits into a modern 
office, conference rooms but is also 
suitable for hybrid work. It will work well  
for home office, home schooling,  
or colleges, taking care of user's spine. 
TrilloPro is modern and slender in form.  
It's also easy and quick to assemble  
with the small number of components.  

Features

 – easily adjustable basic functions,
 – synchro self mechanism ensures  

adjustment to user's weight, 
 – several versions to choose from:  

backrest in plastic or with upholstered pad, 
plastics in two colours, two types  
of mechanisms and four- and five-star bases,

 – the collection is completed by the TrilloPro  
hocker, a chair ideal for high table tops,

 – Blue Angel certificate - confirms that our chair  
is environmentally friendly. 

Studio ITO Design vytvořilo židli, která 
nejen zapadá ddo moderních kanceláří a 
konferenčních místností, ale současně je 
vhodná i pro hybridní práci. Osvědčí se v 
domácích pracovnách, při distanční výuce 
nebo na univerzitách a bude vždy bedlivě 
pečovat o páteř svého uživatele. Tvar TrilloPro 
je moderní a jemný. Její montáž je díky 
malému počtu komponentů snadná 
a rychlá. 

Vlastnosti

 – snadné nastavení základních funkcí,
 – mechanika synchro self umožňuje 

přizpůsobení hmotnosti uživatele, 
 – několik variant na výběr: plastový opěrák 

nebo opěrák s čalouněným panelem, 
plasty ve dvou barvách, dva typy mechanik 
a koster,

 – kolekci doplňuje barová židle TriilloPro, 
ideální pro výškově nastavitelné stoly, 

 – certifikát Blue Angel - potvrzuje, že naše 
židle je šetrná k životnímu prostředí. 

TrilloPro
Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs
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Pohodlné
mikroprostory 
Comfortable 
microspaces

Vancouver
Lite
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Vancouver Lite

Minimalistická a kompaktní křesla s 
pohovkami odrážející charakter moderní 
kanceláře. Kolekce je mimo jiné dostupná 
i s paravany, které Vám pomohou vytvořit 
komorní uzavřený prostor pro setkání se 
zákazníky či kolegy.

Vlastnosti

 – křesla a pohovky (ve třech velikostech) jsou 
k dispozici na kovové ližině a kovových nebo 
dřevěných nohách, 

 – doplňkovými prvky jsou držáky na televizor 
a mediaport,

 – kolekci doplňuje jednoduchá stěna, která slouží k 
propojení sestavy do tvaru písmene „U“.

A collection of minimalist and compact 
armchairs and sofas that reflect 
the character of a modern office.  
The seats are available in a low version 
and with high and upholstered walls which 
makes it possible to create intimate spaces 
for meetings with clients and teamwork.

Features

 – armchairs and sofas (in three sizes)  
come on metal cantilever and metal  
or wooden legs, 

 – complementary elements include a TV mount  
and media ports, 

 – the collection is complemented by a simple wall 
which is used to connect the set in the shape 
ofźthe letter "U".

Soft Seating Soft seating 

 268188



Vancouver Lite

189



Vancouver Lite



Vancouver Lite

191



Volnost při aranžování 
Freedom of arrangement

Vancouver Oto



Volnost při aranžování 
Freedom of arrangement

Vancouver Oto
Vancouver Oto
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Řada pufů a stolů s univerzálními 
geometrickými tvary, které vám umožní 
přizpůsobit se jakýmkoli podmínkám. 
Tento nábytek umožňuje jakékoliv 
uspořádání a přeje svobodným, 
neformálním schůzkám a rozhovorům.  

Vlastnosti

 – k dispozici ve dvou velikostech a dvou tvarech, 
 – součástí sestavy je také puf+stolek, ve verzi 

s přidanou skleněnou deskou, 
 – možnost spojování hranatých pufů 

pomocí spojek,
 – doplňkovým prvkem je mediaport. 

A line of pouffes and tables with universal 
forms of geometric solids which 
allow for adaptation in any interior. 
This furniture allows for any arrangement 
and is perfect for casual, informal meetings 
and conversations. 

Features

 – available in two sizes and two shapes, 
 – the set is also available as a pouffe + table  

in the version with an added glass top, 
 – possibility of connecting cubic pouffes  

by means of a linking element,
 – the mediaport is a complementary element.

Vancouver Oto
Soft Seating Soft seating 
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Veris/
Veris
Net

Při sezení v práci 
se musíte cítit dobře 

Feel good while 
sitting at work



Veris/
Veris
Net

Veris/Veris Net
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Veris/Veris Net

Plně ergonomické kancelářské křeslo 
s řadou řešení, která jej přizpůsobí 
individuálním potřebám uživatele. 
Zejména možnost dodatečného náklonu 
přední části sedáku minimalizuje potíže 
způsobené dlouhotrvající prací a zlepšuje 
její efektivitu. Křeslo je k dispozici také 
ve variantě s průhledným síťovaným 
opěrákem (Veris Net). 

Vlastnosti

 – ergonomicky tvarovaný opěrák s dodatečným 
vychýlením a nastavením hloubky bederní 
podpěry, 

 – dodatečný náklon přední části sedáku, 
který zabraňuje stlačení zadní části stehen,

 – dvě verze: základní a rozšířená - s opěrkou hlavy,
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 

A fully ergonomic office chair  
with a number of solutions allowing  
you to adjust it to your individual needs.  
In particular, the possibility of additional  
tilt of the front part of the seat will allow  
to minimize the ailments caused  
by long-lasting work at a desk,  
as well as to improve the efficiency  
of the performed work. The chair  
is also available with a transparent  
mesh backrest (Veris Net).

Features

 – ergonomically shaped backrest with additional  
tilt and lumbar support depth adjustment, 

 – additional inclination of the front of the seat  
to prevent pressure on the back of the thighs,

 – two versions: basic and extended with headrest,
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

Otočné židle Swivel chairs
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Lehkost, 
úroveň, elegance  

Violle



Lightness,
class, elegance

Violle

203



Mimořádně elegantní řada vysoce 
kvalitních kancelářských křesel navržená 
studiem ITO Design. Sofistikovaný profil 
hliníkové konstrukce opěráku tvoří spolu s 
područkami zajímavé geometrické útvary. 
Jedná se o náš ikonický produkt, který 
se v závislosti na konfiguraci hodí do 
prostor různých stylových pracovišť.

Vlastnosti

 – inovativní synchronní mechanika vybavená 
nezbytným, snadno dostupným ovládáním, 
které je plně integrováno pod sedákem, 

 – područky s měkkými krytkami a několika 
možnostmi nastavení, 

 – opěrák se síťovinou nebo čalouněním, 
dostupný také s možností bederní podpěry 
s nastavitelnou výškou a hloubkou, čalouněnou 
opěrkou hlavy a věšákem na sako, 

 – návod k použití také v Braillově písmu,
 – plastové a hliníkové prvky dostupné v několika 

barvách (bílá, světle šedá, grafitová a černá), 
 – k dispozici také v konferenční verzi na 

čtyřramenné hliníkové základně, 
 – certifikát Blue Angel - potvrzuje, že naše 

židle je šetrná k životnímu prostředí, 
 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 

bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu.

An exceptionally elegant collection  
of high-class office armchairs designed 
by ITO Design studio. The sophisticated 
profile of the aluminium frame 
of the backrest together with the armrests 
create a form with interesting geometry. 
It isour iconic product that, depending 
on the configuration, fits into the spaces 
of various stylish workplaces. 

Features

 – innovative synchronous mechanism equipped 
with essential, easily accessible adjustments 
which are fully integrated with the seat, 

 – multigrip armrests with soft pad, 
 – backrest with mesh or upholstery and available 

with lumbar support, height and depth adjustable, 
upholstered headrest and jacket hanger, 

 – function instructions also in Braille,
 – plastic and aluminium parts available in several 

colours (white, light grey, graphite and black), 
 – also available in a conference version on 

a four-star aluminium base,
 – Blue Angel certificate - confirms that our chair 

is environmentally friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of 

durability, safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

 

Violle
Design: ITO Design

Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs
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Wall In 



211

Wall In 
Naprostá volnost při aranžování 

Modular freedom

Wall In
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A modular family designed by Tomek 
Rygalik. Furniture with simple, geometric 
lines. They are designed for public 
buildings, reception areas, waiting 
rooms or open space. The modules 
make it possible to create small and 
large seating arrangements for meetings 
and conversations, but also with divided 
seats for individual work. 

Features

 – walls enabling the division of the interior  
and the introduction of distance, 

 – a variety of upholstery colours,
 – legs finished with aesthetic plates,  

available in three colours, 
 – the mediaport is a complementary element. 

Sestavy Wall In navržené Tomkem 
Rygalikem jsou modulárním sezením 
s jednoduchými geometrickými liniemi. 
Jsou určeny pro veřejné budovy, recepce, 
čekárny nebo prostory typu open space. 
Moduly umožňují vytvářet malé a velké 
sestavy sedáků pro jednání a rozhovory, 
ale také s oddělenými sedáky pro 
individuální práci.  

Vlastnosti

 – paravany umožňující rozdělení interiéru 
 – možnost volby barvy čalounění,
 – nožky s estetickými kluzáky, k dispozici 

ve třech barvách,
 – doplňkovým prvkem je mediaport.

Wall In
Design: Tomek Rygalik

Soft Seating Soft seating 
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Xenon



Xenon
Xenon

Naprostá volnost při aranžování Classic and reliable
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Xenon
Design: ITO Design

Kolekce pracovních otočných židlí 
navržená německým studiem ITO 
Design. Díky inovativní bederní opěrce 
a možnostem individuálního nastavení 
umožňuje židle Xenon pohodlné sezení 
a přizpůsobí se tvaru těla. Kolekci doplňuje 
konferenční verze.

Vlastnosti

 – inovativní nastavení hloubky bederní 
podpěry (SmartADLS), 

 – dvě varianty mechaniky (synchronní 
s plynulým a rychlým nastavením síly opěru 
a mechanika synchro self, která 
se automaticky přizpůsobuje hmotnosti těla), 

 – grafitový úpon spojující opěrák, sedák 
a mechaniku,

 – volitelně s vysokým a nízkým opěrákem, 
s opěrkou hlavy a věšákem na sako, 

 – konferenční verze - nohy nebo ližiny, s 
područkami nebo bez nich, 

 – certifikát Blue Angel - potvrzuje, že naše židle 
je šetrná k životnímu prostředí, 

 – certifikát Möbelfakta - záruka trvanlivosti, 
bezpečnosti, péče o životní prostředí a sociální 
odpovědnosti během výrobního procesu. 

Collection of employee swivel chairs 
designed by German ITO Design studio. 
With innovative lumbar support  
and the possibility of individual 
modifications, the Xenon chair allows  
to sit comfortably, adapting to the body 
shape. The collection is supplemented 
with a conference version.

Features

 – innovative depth adjustment  
of the lumbar support (SmartADLS), 

 – two variants of mechanisms (synchro with smooth 
and quick adjustment of backrest spring strength 
and synchro self which automatically adjusts  
to body weight), 

 – graphite J-bar, connecting backrest,  
seat and mechanism,

 – available with high and low backrest,  
version with headrest and jacket hanger, 

 – option available in full upholstery 
 – conference version - legs or cantilever  

and version with or without armrest, 
 – Blue Angel certificate - confirms that  

our chair is environment friendly, 
 – Möbelfakta certificate - a guarantee of durability, 

safety, environmental care and social 
responsibility during the production process. 

Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs
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 Xenon
Net

Perfektní opora 
The perfect support

224



 Xenon
Net

Xenon Net
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Xenon Net
Design: ITO Design

Kolekce pracovních otočných židlí se 
síťovaným opěrákem navržená německým 
studiem ITO Design. Díky inovativní bederní 
opěrce .a možnostem individuálního 
nastavení židle Xenon Net umožňuje 
pohodlné sezení a přizpůsobí se tvaru těla.

Vlastnosti

 – inovativní nastavení hloubky bederní 
podpěry (SmartADLS), 

 – dvě varianty mechaniky (synchronní 
s plynulým a rychlým nastavením síly  
opěru a mechanika synchro self, která 
se automaticky přizpůsobuje hmotnosti těla), 

 – grafitový úpon spojující opěrák, sedák 
a mechaniku,

 – volitelně s vysokým a nízkým opěrákem,  
s opěrkou hlavy a věšákem na sako, 

 – konferenční verze - nohy nebo .ližiny, 
s područkami nebo bez nich,

 – certifikát Blue Angel - potvrzuje, že naše 
židle je šetrná k životnímu prostředí. 

Collection of swivel chairs with mesh 
back designed by German ITO Design 
studio. Thanks to innovative lumbar 
support and the possibility of individual 
modifications, the Xenon Net chair 
enables you to sit comfortably and adapt 
to the body shape.  

Features

 – innovative depth adjustment  
of the lumbar support (SmartADLS), 

 – two variants of mechanisms (synchro  
with smooth and quick adjustment of backrest 
spring strength and synchro self which 
automatically adjusts to body weight), 

 – graphite J-bar, connecting backrest,  
seat and mechanism,

 – available with high and low backrest,  
version with headrest and jacket hanger, 

 – available in full upholstery, 
 – conference version - legs or cantilever  

and version with or without armrest, 
 – Blue Angel certificate - confirms that our chair 

is environment friendly. 

Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs

 275226



Xenon Net

227



Xenon Net

228



Xenon Net

229



Zoo
Univerzální židle  
A versatile chair



Zoo
ZooZoo
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Zoo
Design: Paul Brooks

Paul Brooks navrhl kolekci ZOO, která se 
vyznačuje stylovým komfortem. Ideální jako 
zázemí pro komorní obchodní jednání nebo 
v konferenčních či přednáškových sálech. 

Vlastnosti

 – rozmanitost konfigurací,
 – dostupná v různých variantách: na čtyřech 

nohách, nohách s kolečky nebo na ližinách, 
s plastovým nebo čalouněným sedákem, 
plastovým nebo čalouněným opěrákem, 
s područkami nebo bez nich,

 – k dispozici ve třech barvách plastů (černá, šedá 
a světle šedá) a pěti barevných variantách kostry,

 – kolekci doplňují lavice se třemi nebo čtyřmi 
sedáky, které mohou být k dispozici ve verzi 
s deskou místo sedáku.

Collection designed by Paul Brooks. Ideally 
suited as a background for small business 
meetings or conference and lecture rooms.

Features

 – variety of configurations, 
 – available in different versions: on four legs,  

legs with castors or on cantilever, with plastic  
or upholstered seat, plastic or upholstered 
backrest, with or without armrests,

 – available in three plastic colours  
(black, grey and light grey)  
and five frame colours, 

 – the collection is completed by benches  
with three or four seats, which can be  
with an optional top instead of a seat.

Konferenční židle Conference
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Rozměry
Dimensions



151
H 119-1321, W 69, D 72,

S 43-561

150
H 103-1161, W 69, D 72,

S 43-561

AccisPro

1 Nastavení mechaniky SFL
1 Adjustment mechanism SFL

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Otočné židle Swivel chairs
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30H
H 92, W 58, D 66,

S 45

30HC
H 92, W 58, D 61,

S 45

30V
H 92, W 59, D 71,

S 45

AcosPro
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Konferenční židle Conference
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550CV/555CV/560CV/ 
570CV/575CV

H 110; 1113 , W 58, D 54,

S 72; 732

560V/570V/575V
H 85; 862, W 58; 611, D 72,

S 48

550V/555V
H 85, W 58; 611, D 53,

S 47

Ariz

1 Verze s područkami (2P); 2 Čalouněný sedák (560/570/575); 3 Čalouněný opěrák (570)
1 Version with armrests (2P); 2 Seat upholstered (560/570/575); 3 Back upholstered (570)

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference
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555V/555V 2P/ 
575V/575V 2P
H 85, W 50; 551, D 55, 

S 46; 492

580V/580V 2P
H 85, W 50; 551, D 54, 

S 50

550V/550V 2P/560V/ 
560V 2P/570V/570V 2P 

H 82, W 50; 551, D 52, 

S 46; 492

580H/580H 2P 
H 85, W 47; 561, D 57, 

S 50

550H/550H 2P/560H/ 
560H 2P/570H/570H 2P 

H 79, W 47; 561, D 54, 

S 45; 482

555H/555H 2P/575H/ 
575H 2P 

H 82, W 47; 561, D 57, 

S 45; 482

Bit

1 Verze s područkami (2P); 2 Čalouněný sedák (560/570/575)
1 Version with armrests (2P); 2 Seat upholstered (560/570/575)

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Konferenční židle Conference
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20CR/21CR
H 112, W 51, D 56, 

S 79

20CH/21CH
H 112, W 54; 561, D 70, 

S 79

10FU
H 79, W 75, D 75, 

S 40

20F
H 81, W 70, D 70, 

S 47

20H/HW
H 81, W 56, D 55, 

S 47

21H/HW
H 81, W 50, D 55,S 47

Chic

1 Verze s područkami (20)
1 Version with armrests (20)

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Soft Seating Soft seating 
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A11 H/HW
H 110, W 79, D 70, 

S 42

A10 H/HW
H 109, W 69, D 70, 

S 42

A20 H/HW
H 81, W 69, D 70, 

S 42

B20 H/HW
H 830, W 133, D 60, 

S 48

C20 H/HW
H 83, W 54, D 60, 

S 48

C21 H/HW
H 83, W 50, D 60, 

S 48

Chic Air
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Soft Seating Soft seating 
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A10F
H 105, W 74, D 84, 

S 40

A20F
H 74, W 74, D 80, 

S 40

PV3
H 74, W 74, D 80, 

S 40

A20V3
H 74, W 74, D 79, 

S 40

A10V3
H 106, W 74, D 85, 

S 40

Chic Lounge
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Soft Seating Soft seating 
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CS40
H 25, W 80, D 80

CR
H 25, W 80, D 80

CS30
H 55, W 45, D 45

RR10
H 110, D 80

RR20
H 74, D 80

RR40
H 48; D 80

RH20
H 74, D 80

RH30
H 66, D 80

Chic Stoly/Tables
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Stoly Tables
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V2
H 84; 851, W 54, D 51, 

S 48; 492

V1 2P
H 84; 851, W 55, D 52, 

S 48; 492

V1
H 84; 851, W 51, D 52, 

S 48; 492

V
H 84; 851, W 53, D 51, 

S 48; 492

H 2P
H 84; 851, W 60, D 52, 

S 48; 492

H
H 84; 851, W 52, D 52, 

S 48; 492

L3/L4
H 85; 861, 

W 164 (L3); 219 (L4), D 54, 

S 47; 482

CV
H 97, W 53, D 56, 

S 79; 802

Com

1 Celočalouněná (K42); 2 Čalouněný sedák (K12/K22/K32/K42)
1 Upholstered (K42); 2 Seat upholstered (K12/K22/K32/K42)

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference
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20 HW
H 94, W 80, D 79, 

S 49

10 HW
H 105, W 80, D 79, 

S 49

20 V3
H 94, W 79, D 79, 

S 49

10 V3
H 105, W 79, D 79, 

S 49

20 HST
H 94, W 77, D 77, 

S 49

10 HST
H 105, W 77, D 77, 

S 49

20 ST
H 89-102, W 68, D 65, 

S 43-56

10 ST
H 100-113, W 68, D 65, 

S 43-56

ElliePro
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Otočné židle Swivel chairs Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference
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10Z/E
H 84-941; 81-912, W 72, D 66, 

S 42-521; 40-502

10F
H 86, W 70, D 70, 

S 46

10R
H 86, W 67, D 60, 

S 46

10HW
H 87, W 67, D 60, 

S 47

10V
H 85, W 67, D 62, 

S 45

10H/HS
H 86, W 67, D 60, 

S 46

20V
H 85, W 117, D 62, 

S 45

Fan

1 Nastavení mechaniky Z; 2 Nastavení mechaniky E
1 Adjustment mechanism Z; 2 Adjustment mechanism E

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference
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330/350
H 120-146, W 70, D 66, 

S 69-95

230/250
H 97-1101; 96-1092, W 70, D 66, 

S 45-581; 43-562

LightUp

1 Nastavení mechaniky S/SL/SFL; 2 Nastavení mechaniky ST/STL
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Otočné židle Swivel chairs

  108-113
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Mickey

H 57-90, W 36, D 36

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference

  114-119
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Motto

1 Nastavení mechaniky S/SL/SFL; 2 Nastavení mechaniky ST/STL
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL

20F
H 90, W 54, D 70, 

S 49

10F
H 100, W 54, D 70, 

S 49

20V3
H 90, W 54, D 56, 

S 49

10V3
H 100, W 54, D 56, 

S 49

11
H 112-131; 111-1382, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

10
H 96-1181; 95-1172, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Otočné židle Swivel chairs Konferenční židle Conference

  120-123
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21VN
H 94, W 61, D 60, 

S 48

20FZ
H 103, W 73, D 62, 

S 50

10FZ
H 125, W 73, D 62, 

S 50

20S/20Z
H 99-1101; 99-1082, W 73, D 66, 

S 45-561; 46-552

10S/10Z
H 120-1311; 121-1302, W 73, D 66, 

S 45-561; 46-552

MyTurn

1 Nastavení mechaniky S; 2 Nastavení mechaniky Z
1 Adjustment mechanism S; 2 Adjustment mechanism Z

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs
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S2V
H 30, W 85, D 85

S1V
H 30, W 120, D 85

S1H
H 30, W 120, D 85

S2H
H 30, W 85, D 85

30V
H 75, W 222, D 89, 

S 46

30H
H 75, W 222, D 89, 

S 46

20V
H 75, W 157, D 89, 

S 46

20H
H 75, W 157, D 89, 

S 46

10V
H 75, W 92, D 89, 

S 46

10H
H 75, W 92, D 89, 

S 46

MyTurn Sofa
Soft Seating Soft seating 

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  130-133
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H 178, W 50, D 50

Nine
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Doplňky Accessories

  134-137
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F
H 74, W 70, D 70, 

S 46

R
H 74, W 60, D 55, 

S 46

V3
H 74, W 60, D 58, 

S 46

HW
H 74, W 60, D 59, 

S 46

HC
H 74, W 77, D 77, 

S 46

H
H 74, W 69, D 69, 

S 46

Nu
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Soft Seating Soft seating Konferenční židle Conference

  138-141
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20 FUS
H 75, W 61, D 55, 

S 46

20 FU
H 73, W 61, D 55, 

S 44

Nu Spin
Soft Seating Soft seating 

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  142-145
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32
H 117, W 207, D 95, 

S 44

S1
H 35, W 60, D 60

S2
H 35, W 120, D 120

31
H 84, W 207, D 84, 

S 44

22
H 117, W 141, D 95, 

S 44

21
H 84, W 141, D 84, 

S 44

20
H 44, W 131, D 67

12
H 117, W 79, D 95, 

S 44

11
H 84, W 79, D 84, 

S 44

10
H 44, W 67, D 67

October
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Soft Seating Soft seating Stoly Tables

  146-153
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CU40 
W 40, D 40

CU30 
W 30, D 30

Polštáře/Cushions
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Doplňky Accessories

http://www.profim.cz
http://www.profim.eu


SAM C1
H 741; 752, W 200, D 90

SAM C2
H 741; 752, W 140, D 90

SAM 2
H 651; 662, W 140, D 90

SAM 3
H 651; 662, W 140, D 70

SAM

1 HPL; 2 Sklo
1 HPL; 2 Glass

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Stoly Tables

  154-159
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H 167, W 44, D 51

Seven
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Doplňky Accessories

  160-163
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1CW
H 123, W 77, D 77, 

S 43

3BW/3L/3R
H 123, W 2251; 2272, D 77, 

S 43

21W
H 123, W 154, D 77, 

S 43

2BW/2LW/2RW
H 123, W 1501; 1522, D 77, 

S 43

11W
H 123, W 92, D 77, 

S 43

3B/3L/3R/31
H 74, W 225, D 75, 

S 43

2B/2L/2R/21
H 74, W 150, D 75, 

S 43

20
H 43, W 150, D 75

S2
H 41, W 75, D 754

11
H 74, W 88, D 75, 

S 43

1C
H 74, W 75, D 75, 

S 43

10
H 43, W 75, D 75

SoftBox

1 Bez područek (B); 2 Područka na levé (L) nebo pravé (R) straně
1 Without armrests (B); 2 Armrest on left (L) or right (R) side

Soft Seating Soft seating 
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  164-169
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31W
H 123, W 229, D 77, 

S 43

SoftBox
Soft Seating Soft seating 

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  164-169
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10F
H 75, W 79, D 61, 

S 47

10R
H 76, W 79, D 61, 

S 47

10V
H 75, W 79, D 61, 

S 47

Sorriso
Soft Seating Soft seating 

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  170-175
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SH20
H 72, W 60, D 60

SH30
H 60, W 60, D 60

SH40
H 45, W 60, D 60

SF30
H 60, W 75, D 75

SW40
H 45, W 60, D 60

SV40
H 45, W 60, D 60

SR30
H 60, W 60, D 60

SR40
H 45 , W 60, D 60

Stoly/Tables
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Stoly Tables

  176-179
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30ST/31ST
H 113-138, W 68, D 65, 

S 68-93

20HST/21HST
H 91, W 77, D 77, 

S 46

20ST/21ST
H 88-101, W 68, D 65, 

S 43-56

TrilloPro
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs

  180-185
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Soft Seating Soft seating 

VL2 HW/VL2 VW
H 140, W 127, D 70, 

S 44

VL1 HW/VL1 VW
H 140, W 127, D 70, 

S 44

VL 3H /VL 3V
H 71, W 178, D 68, 

S 44

VL2,5 H/VL2,5 V 
H 71, W 150, D 68, 

S 44

VL2 H/VL2 V
H 71, W 123, D 68, 

S 44

VL1 H/VL1 V
H 71, W 70, D 68, 

S 44

VL3 HW /VL3 VW
H 140, W 184, D 70, 

S 44

VL2,5 HW/VL2,5 VW 
H 140, W 154, D 70, 

S 44

Vancouver Lite
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  186-191
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Soft Seating Soft seating 

VOS1
H 45, W 54, D 54

VOS2
H 45, W 41, D 41

VOR1
H 45, W 54, D 54

VOR2
H 45, W 41, D 54

Vancouver Oto
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  192-195
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11SFL/111SFL
H 123-147, W 68, D 66, 

S 49-60

10SFL/101SFL
H 104-112, W 68, D 66, 

S 49-60

Veris
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Otočné židle Swivel chairs

  196-201
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110SFL/111SFL
H 126-142, W 68, D 66, 

S 49-60

100SFL/101SFL
H 108-119, W 68, D 66, 

S 49-60

Veris Net
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Otočné židle Swivel chairs

  196-201
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150F
H 100, W 57, D 61, 

S 48

130F
H 100, W 57, D 61, 

S 48

151SFL
H 117-137, W 69, D 66, 

S 44-58

150SFL
H 100-114, W 69, D 66, 

S 44-58

131SFL
H 116-136, W 69, D 66, 

S 44-58

130SFL
H 99-113, W 69, D 66, 

S 44-58

Violle
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu
Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs
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13 + 3xW11
H 148, W 96, D 83, 

S 42

P33/P43

H 51, W 70, D 35

P13

H 51, W 70, D 49

C21/B22

H 42, W 70, D 77

C11/B12

H 42, W 70, D 49

12 + 2xW11 (v. II)
H 148, W 96, D 70, 

S 42

32 + 2xW11 (v. I)
H 148, W 83, D 83, 

S 42

21 + W11
H 148, W 70, D 83

W11/W12
H 148, W 70, D 13

30/31/32
H 73, W 70, D 70, 

S 42

20/21/22/23
H 73, W 70, D 70, 

S 42

10/11/12/13/B
H 42, W 70, D 70

Wall In

1 Puf; 2 Stůl, spojka; 3 Puf, područka
1 Pouffe; 2 Table, connector; 3 Pouffe, armrest

Soft Seating Soft seating 
Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 

A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

  210-215
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20V
H 86, W 55; 593, D 58, 

S 48

20H
H 84, W 54; 593, D 57, 

S 48

20
H 92-1051; 91-1042, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

10
H 102-1151; 101-1142, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

11
H 119-1381; 118-1372, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Xenon

1 Nastavení mechaniky S/SL/SFL; 2 Nastavení mechaniky ST/STL; 3 Verze s područkami (2P)
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL; 3 Version with armrests (2P)

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs
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20V
H 86, W 55; 593, D 58, 

S 48

20H
H 84, W 54; 593, D 57, 

S 48

100/101
H 101-1141; 100-1132, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

110/111
H 120-1371; 119-1362, W 71, D 66, 

S 45-581; 43-562

Xenon Net

1 Nastavení mechaniky S/SL/SFL; 2 Nastavení mechaniky ST/STL; 3 Verze s područkami (2P)
1 Adjustment mechanism S/SL/SFL; 2 Adjustment mechanism ST/STL; 3 Version with armrests (2P)

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Konferenční židle ConferenceOtočné židle Swivel chairs
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L3/L4
H 462,3; 474, W 164 (L3); 219 (L4), D 56, 

S 462,3; 474

V
H 80, W 47; 571, D 552,3; 574, 

S 472; 493,4

HC
H 80, W 49; 571, D 552,3; 564, 

S 472; 493,4

H
H 80, W 52; 571, D 552,3; 564, 

S 472; 493,4

Zoo

1 Verze s područkami (2P); 2 Plast; 3 Čalouněný sedák; 4 Celočalouněná
1 Version with armrests (2P); 2 Plastic; 3 Seat upholstered; 4 Upholstered

Podrobný popis možností je k dispozici v konfigurátoru na webu profim.cz 
A detailed description of the options is available in the configurator at profim.eu

Konferenční židle Conference
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H - Celková Výška. 
Produkty s pístem - výška je měřena v minimálním a 
maximálním nastavení pístu. 
Produkty s výškově nastavitelnou opěrkou hlavy 
a výškově nastavitelným opěrákem zad - výška je 
měřena v nejnižší a nejvyšší pozici opěrky hlavy, 
opěráku zad a pístu.

S - Výška sedáku.
Je měřena v nejvyšším bodě sedáku. Produkty s 
pístem - výška je měřena v minimálním a maximálním 
nastavení pístu.

W - Šířka kříže.
Je měřena v nejzažších bodech kříže.

D - Celková délka.
Je měřena v nejkrajnějších bodech.

Synchro S - nastavení výšky sedáku s možností 
nastavení pružnosti opěráku dle váhy uživatele. 
Synchro mechaniku je možno uzamknout v jedné 
z pěti poloh.

Synchro SL - synchronní mechanika s možností 
posuvu sedáku. Synchro mechaniku je možno 
uzamknout v jedné z pěti poloh.

Synchro SFL - nastavení výšky sezení, 
synchronizovaný náklon sedáku a opěráku 
s možností nastavení pružnosti opěráku dle váhy 
uživatele. Další funkce: posuv sedáku, náklon 
sedáku/opěráku, náklon přední části sedáku. 
Synchro mechaniku je možno uzamknout v jedné 
ze čtyř poloh.

Synchro ST -  nastavení výšky sedáku, synchronní 
mechanika s automatickým nastavení tuhosti opěráku 
dle váhy sedící osoby. Samonastavitelnou synchronní 
mechaniku lze uzamknout.

Synchro STL - ST mechanika s dodatečnou funkcí 
posuvu sedáku. Samonastavitelnou synchronní 
mechaniku lze uzamknout.

H - Total height.
For products fitted with a gas lift - it is measured 
with gas lift's minimum and maximum extension. 
For products fitted with an additional backrest and 
headrest height adjustment - it is measured in both 
minimum and maximum positions of the backrest, 
headrest and gas lift.

S - Seat height.
Measured at the highest point of the seat. For 
products fitted with a gas lift - it is measured with 
absorber's minimum and maximum extension.

W - Base, frame width. 
Measured at the uttermost points of the base.

D - Total depth. 
Measured at the uttermost points.

Synchro S - adjustment of seat height, synchronising 
mechanism with the possibility to adjust the resilience 
of the backrest to the weight of the sitting person. 
The synchro mechanism can be locked in one of five 
positions.

Synchro SL - S mechanism with function of sliding 
seat. The synchro mechanism can be locked in one 
of five positions.

Synchro SFL - SL mechanism with function of 
additional seat / backrest tilt The synchro mechanism 
can be locked in one of four positions.

Synchro ST - adjustment of seat height, 
synchronising mechanism with automatic adjustment 
the resilience of the backrest to the weight of the 
sitting person. The self-weighing synchro mechanism 
can be locked in the upright position.

Synchro STL - ST mechanism with function of sliding 
seat. The self-weighing synchro mechanism can be 
locked in the upright position.
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Filcové kluzáky Felt glides

Teflonové kluzáky Teflon glides

Prošívání Quilting

Dvoubarevné čalounění Two-colour upholstery

Dva typy čalounění Two-type upholstery

Dekorativní prošívání Decorative threads

Malý levý stolek Left-sided table top

Malý pravý stolek Right-sided table top

Spojování židlí do řad Joining in rows

Lavice Bench

Ramínko Hanger

Korpus s otvorem Backrest with handle

Stohování Stacking

Stohování na vozíku Stacking on trolley

Váhový limit uživatele je 150 kg Maximum user weight 150 kg

Absorpce zvuku Sound absorption

Popis v Braillově písmu Signage in Braille

Píst s pametí Auto-return

Otočná Swivel

Mediaport

Legenda
Legend



27 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

28-29 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

30 AccisPro 150SFL lightgrey P63PU, lumbar support

31 AccisPro 150SFL graphite P63PU, lumbar support

32-33 AccisPro 151SFL graphite P63PU, lumbar support

34-35 AcosPro 30H chrome O

37 AcosPro 30V black O

38 AcosPro 30HC chrome O

39 AcosPro 30H black O

41 Ariz 570V chrome + B

43 Ariz 570V black

44-45 Ariz 550V black

Ariz 550V black 2P

Ariz 550V chrome + B

Ariz 575CV black

46-47 Bit 580H black 2P

49 Bit 570V satine 2P

51 Chic 20HW

53 Chic 20F polished aluminium

54 Chic 20H black

Chic RH20 black G2

55 Chic 21CH EPO3

56-57 Chic FUS

Chic CR40 EPO2

59 Chic Air C20HW

61 Chic Air B20H

62-63 Chic Air A11HW

Chic Air C20H EPO1

Chic Air A20 EPO2

Chic Air B20H EPO1

Chic Air A10H EPO3

Chic Air C21HW

64-65 Chic Air B20HW

Chic Air C21HW

66-67 Chic Lounge A10V3 metallic

69 Chic Lounge A20V3 EPO6

70-71 Chic Lounge PV3 metallic

Chic Lounge 10V3 EPO6

Chic Lounge PV3 EPO6

72-73 Chic Lounge CU

Chic Lounge 10F black

77 Chic RH30 EPO2

Chic Air C20H EPO2

79 Com K12H metallic 2P

81 Com K3H chrome 2PB

82-83 Com K12H chrome 2P

84 Com K12H chrome 2P

Com Trolley metallic

Index fotografií
Photo index
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85 Com K12H chrome 2P

86-87 Com K22H chrom

88-89 Com K42V1 black 2P

Com K12CV chrome

93 ElliePro 10HST white

94 ElliePro 10V3 graphite

95 ElliePro 20HST white

96 ElliePro 20ST black

97 ElliePro 20ST black

98 Fan 10HC black

101 Fan 10V black

102-103 Fan 10V black

SAM C1 LW02

104 Fan 10H black

105 Fan 20V black

106 Fan 10HW

Fan 10F polished aluminium

107 Fan 10R metallic

Fan 10Z black

109 LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

111 LightUp 250 SL black P61PU

112 LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

LightUp 230SL black P61PU

113 LightUp 330ST black P61PU

LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

LightUp 250SL lightgrey P61PU, lumbar support Type B

114-115 Mickey RAL7047

117 Mickey RAL7043

118-119 Mickey RAL7047

Mickey RAL7043

Mickey RAL7036

120 Motto 20V3 chrome

Motto 10F polished aluminium

121 Motto 10SL black P61PU

Motto 11SFL black P61PU

123 Motto 10ST black P61PU

125 MyTurn 10Z polished aluminium O

127 MyTurn 10FZ polished aluminium O

MyTurn 20FZ polished aluminium O

MyTurn 10Z polished aluminium O

128 MyTurn 21VN chrome O

129 MyTurn 20Z polished aluminium O

130-131 MyTurn Sofa 30V chrome

MyTurn Sofa S1V chrome

MyTurn Sofa 10V chrome

133 MyTurn Sofa 10H black

134-135 Nine N02

Nine N01

137 Nine N01

Nine N02

138 Nu 20F polished aluminium

Nu 20H chrome

Nu 20HC white

139 Nu 20V3 chrome

Nu 20HW

Nu 10R chrome

142-143 Nu Spin 20FU

145 Nu Spin 20FU

146 October 12 wood

October 10 black



147 October 12 black

October 12 wood

149 October 22 wood

150-151 October 11 wood

October 31 wood

October Table S1 wood

152 October Table S1 wood

153 October Table S2 metallic

154-155 SAM 2

157 SAM 3

Violle 131SFL polished aluminium P62PU

158-159 Sam C1

160-161 Seven

163 Seven

164 SoftBox 31 wood + W

165 Softbox S2 wood

167 SoftBox 11 polished aluminium + W

167 SoftBox 11 polished aluminium + W

168-169 SoftBox 21 wood + W

SoftBox S2 wood

SoftBox 2B wood + W

Softbox 1C wood + W

SoftBox 3B wood + W

SoftBox 1C wood + W

SoftBox 2L wood + W

170 Sorriso 10F polished aluminium castors

Sorriso 10R chrome

171 Sorriso 10V chrome

Sorriso 10F polished aluminium glides

173 Sorriso 10R chrome

174-175 Sorriso 10V chrome

Sorriso 10R chrome

176 Table SF30 polished aluminium

Table SF40 polished aluminium

Table SV40 metallic

Table SW40

177 Table SH30 chrome

Table SR30 chrome

Table SH40 chrome

Table SR40 chrome

179 Table SH40 black

Table SR30 black

181 TrilloPro 20HST white

183 TrilloPro 20HST graphite

184-185 TrilloPro 31ST black

TrilloPro 21ST lightgrey

187 Vancouver Lite VL2,5VW black

189 Vancouver Lite VL2HW chrome

190 Vancouver Lite VL2 wood W

191 Vancouver Lite VL1 wood W

192 Vancouver Oto VOR1B

Vancouver Oto VOR1

193 Vancouver Oto VOS1B

Vancouver Oto VOS1

195 Vancouver Oto VOR1

Vancouver Oto VOR2B

Vancouver Oto VOR2

197 Veris 111SFL black P54PU

199 Veris Net 111SFL black P51PU

200 Veris 10SFL black P48PU
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201 Veris Net 111SFL polished aluminium P48PU

202-203 Violle 150SFL white P62PU lumbar support

205 Violle 130F white 2P

206 Violle 150F white PU

Violle 131SFL polished aluminium P62PU

207 Violle 130SFL lightgrey P63PU, hanger, lumbar support

208 Violle 150SFL white P62PU, lumbar support

209 Violle 130SFL lightgrey P63PU, lumbar support

210-211 Wall In 20 chrome

Wall In C2

Wall In 10 chrome

Wall In 30 chrome

Wall In W11 chrome

216 Xenon 11SFL chrome P61PU

217 Xenon 20SL black P59PU

219 Xenon 10STL black P59PU

220-221 Xenon 10SL black P59PU

222-223 Xenon 20H chrome 2P

Xenon 20V chrome 2P

Xenon 20H black

225 Xenon Net 110SFL black P59PU

227 Xenon Net 101SL black P59PU

228 Xenon Net 20H chrome 2P

229 Xenon Net 20V chrome 2P

231 Zoo 522V metallic 2P

233 Zoo 522H metallic 2P

235 Zoo 522V metallic 2P

236-237 Zoo 522H metallic

238 Zoo 522L3 metallic



Ergonomie 
geprüft

GS / Geprüfte 
Sicherheit

The Blue Angel Quality Office Möbelfakta FSC®

AccisPro • • •

AcosPro • •

Ariz • •

Bit • •

Chic • •

Chic Air •

Chic Lounge •

Chic Stoly/Tables

Com • •

ElliePro • • •

Fan •

LightUp • • • • •

Mickey • •

Motto • • • • •

MyTurn •

MyTurn Sofa

Nine

Nu •

Nu Spin •

October

Polštáře/Cushions

SAM

Certifikáty
Certificates
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Seven

SoftBox

Sorriso •

Stoly/Tables

TrilloPro • •

Vancouver Lite •

Vancouver Oto •

Veris • • •

Veris Net

Violle • • • •

Wall In •

Xenon • • • • •

Xenon Net • • • •

Zoo • •



Otočné židle 
Swivel chairs

Konferenční židle
Conference

Soft seating
Soft seating

Stoly
Tables

Doplňky
Accessories

AccisPro 24-33, 240 •

AcosPro 34-39, 241 •

Ariz 40-45, 242 • •

Bit 46-49, 243 •

Chic 50-57, 244 •

Chic Air 58-65, 245 •

Chic Lounge 66-73, 246 •

Chic Stoly/Tables 74-77, 247 •

Com 78-89, 248 • •

ElliePro 90-97, 249 • • •

Fan 98-107, 250 • •

LightUp 108-113, 251 •

Mickey 114-119, 252 • •

Motto 120-123, 253 • •

MyTurn 124-129, 254 • •

MyTurn Sofa 130-133, 255 •

Nine 134-137, 256 •

Nu 138-141, 257 • •

Nu Spin 142-145, 258 •

October 146-153, 259 • •

Polštáře/Cushions 260 •

SAM 154-159, 261 •

Seven 160-163, 262 •

SoftBox 164-169, 263-264 •

Sorriso 170-175, 265 •

Stoly/Tables 176-179, 266 •

TrilloPro 180-185, 267 • •

Vancouver Lite 186-191, 268 •

Vancouver Oto 192-195, 269 •

Veris 196-201, 270 •

Veris Net 196-201, 271 •

Violle 202-209, 272 • •

Wall In 210-215, 273 •

Xenon 216-223, 274 • •

Xenon Net 224-229, 275 • •

Zoo 230-238, 276 •



Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšovat produkty. 
Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od původní barvy nábytku.

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.  
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.
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Facebook 

YouTube

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Social Media

Office

62-700 Turek, Polsko

ul. Górnicza 8  

www.profim.cz

https://www.facebook.com/profimpoland/
https://www.youtube.com/channel/UCJSPZC3QhmQw8M_4PmwqcJQ
https://www.instagram.com/profimpoland/
http://www.pinterest.com/Profim/
https://pl.linkedin.com/company/profim
https://g.page/profimpoland?share
https://g.page/profimpoland?share
http://www.profim.cz

