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Katalog foteli ergonomicznych

KLIKNIJ IKONĘ ABY 
UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE

https://drive.google.com/drive/folders/1zyjQzxcQO57z9cvABBOVPnMprRzw3MkI?usp=sharing


INFORMACJE O OFERCIE

Koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie do każdego zamówienia

W przypadku zmiany ilości dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny

Przy większych zamówieniach możliwa jest negocjacja cen i kosztów dostawy 

Karta i dokładny opis produktu dostępny jest na życzenie klienta 

Niniejsza oferta ma charakter orientacyjny - prosimy o kontakt przed zamówieniem 



PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

WAU

Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa

Mechanizm odchylania SLID pozwala zatrzymać 

oparcie w z pięciu pozycjach lub swobodne bujanie

Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację 

wysokości i wychylenia na boki

Regulowana głębokość oparcia dla lędźwi
Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska

Pięcioramienna podstawa 

3 lata gwarancji

Maksymalne obciążenie 130 kg

Waga 22 kg

Odporność tkaniny n ścieranie - 140 000 cykli

PARAMETRY

https://drive.google.com/drive/folders/1EnGYlJ1v5Zx8_A-aLw2oWtcrtRVKMCgT?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

SAGA PLUS

Regulacja głębokości i wysokości siedziska, 

Możliwość pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny)

Regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, 
wychylenie na boki)
Regulacja wysokości zagłówka 

Regulacja wysokości oparcia - możliwość pochylenia 

oparcia do przodu 

Oparcie dla kręgów lędźwiowych
Mechanizm asynchroniczny, niezależna regulacja 

oparcia i siedziska

Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

2 lata gwarancji

Maksymalne obciążenie 150 kg

Wariant z zagłówkiem lub bez

Odporność tkaniny BL na ścieranie - 140 000 cykli 

PARAMETRY

Wariant bez 
zagłówka

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aG1FAd3XfCe596Zqy3zYOcFzCmyqlwSY?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

ERGOTECH

Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, 
wychylenie na boki
Regulacja wysokości i głębokości siedziska  

Regulowana wysokość oparcia i zagłówka

Mechanizm samoważący SYNCHRON
Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane siatką

Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium 

lub mocnego tworzywa

Biała wersja wykończenia fotela wyposażona jest w 

miękkie kółka do twardych powierzchni

2 lata gwarancji
Maksymalne obciążenie 130 kg

PARAMETRY

Wariant biały

https://drive.google.com/drive/folders/1TrV2_1RP6-9G2Dyy547JsRiXEzW_ofhu?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

WAU  2

Wykończenie fotela z białego lub czarnego tworzywa

Mechanizm odchylania SLID pozwala zatrzymać 

oparcie w z pięciu pozycjach lub swobodne bujanie

Podłokietniki z tworzywa posiadają regulację 

wysokości i wychylenia na boki

Regulowana głębokość oparcia dla lędźwi
Regulacja wysokości zagłówka, oparcia i siedziska

Pięcioramienna podstawa 

3 lata gwarancji

Maksymalne obciążenie 130 kg

Waga 22 kg

Odporność tkaniny n ścieranie - 140 000 cykli

PARAMETRY

https://drive.google.com/drive/folders/1Nw5UwAA_7rP3kpgwTPAextS03QiH1awz?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

SPINELLY

Regulacja głębokości i wysokości siedziska
Regulacja wysokości oparcia dla kręgów 

lędźwiowych

Podłokietniki wykonane z tworzywa z nakładką 

posiadają regulację wysokości

Mechanizm samoważący SYNCHRON
Zagłówek i oparcie tapicerowane siatką

Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową lub 

skórą naturalną

Podstawa wykonana z polerowanego aluminium

3 lata gwarancji

Maksymalne obciążenie 130 kg

PARAMETRY

Wariant biały
 

https://drive.google.com/drive/folders/1VJEz7_LBifLxuTIK1SJGThtInzYer3SV?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

HERO

Regulowane podłokietniki góra-dół, przód-tył, 
wychylenie na boki
Regulacja wysokości i głębokości siedziska

Regulowana wysokość oparcia dla kręgów 

lędźwiowych

Regulacja wysokości zagłówka

Mechanizm samoważący SYNCHRON
Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane w całości 

siatką lub tapicerowane siatką i tkaniną na siedzisku 

Podstawa jezdna wykonana z polerowanego 

aluminium

2 lata gwarancji

Maksymalne obciążenie 130 kg

PARAMETRY

Wariant szary
 

https://drive.google.com/drive/folders/1q-gXMUadrzsoyXwbmA0Xn8o4bq6Kwg1S?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

REYA

Regulacja głębokości i wysokości siedziska

Regulacja podłokietników (góra-dół, wychylenie 

na boki)
Oparcie tapicerowane siatką lub elastomerem

Mechanizm odchylania SYNCHRON, blokada w 

kilku pozycjach

Innowacyjne siedzisko z wewnętrznym układem 

sprężyn spiralnych, tapicerowane wielowarstwową 

siatką lub elastomerem

Podstawa jezdna wykonana z lakierowanego

aluminium

2 lata gwarancji

Maksymalne obciążenie 130 kg

PARAMETRY

Wariant czarny
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1nwIHmJIqsFtGQM_E6B13J0yDrHy2y7_P?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

SPACE

Regulacja głębokości i wysokości siedziska

Regulowane podłokietniki 3D (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki)

Elastyczne podparcie lędźwiowe

Mechanizm SYNCHRON
Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką

Siedzisko tapicerowane siatką wielowarstwową

Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

Wysuwany podnóżek
2 lata gwarancji

Maksymalne obciążenie 130 kg

PARAMETRY

https://drive.google.com/drive/folders/1UD2pXUc_1gMRbrQurhYBwGa6fpzLyIc8?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  TASK

Regulacja wysokości siedziska
regulacja wysokości oparcia w zakresie 5 cm

Regulacja podłokietników (góra-dół)

Regulacja oparcia dla kręgów lędźwiowych

Regulacja wysokości zagłówka

Mechanizm odchylania SYNCHRON
Oparcie i zagłówek tapicerowane siatką

Siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową

Podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon)

2 lata gwarancji

Maksymalne obciążenie 130 kg

PARAMETRY

https://drive.google.com/drive/folders/1pkx8-J9e5K9572kz7w8QjDbvfIbX6ELR?usp=sharing


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

Regulacja góra-dół 200 mm

Aluminium malowane 

Kółka twarde z hamulcem

Tkanina Light grey Xtreme 

możliwość siedzenia bokiem lub oparcia się

przodem do oparcia

mechanizm blokowania wysokości

idealny fotel do biurek regulowanych

PARAMETRY

Strona producenta
https://store.flokk.com/poland/pl-pl/products/hag- 

capisco-puls

HÅG  CAPISCO

PULS  8010

https://store.flokk.com/poland/pl-pl/products/hag-capisco-puls


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

ACCISPRO  151SFL

oparcie siatkowe 

mechanizm Synchro

podłokietnik regulowany góra-dół/przód-tył/boki

funkcja wysuwu siedziska

funkcja pochylenia siedziska

funkcja ruchu siedziska na boki

amortyzator gazowy z poduszką

PARAMETRY

Strona producenta
https://www.profim.pl/produkty/kolekcja/accispro/m 

odel-obrotowy

https://www.profim.pl/produkty/kolekcja/accispro/model-obrotowy


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

LIGHTUP  230SFL

oparcie tapicerowane

regulacja wysokości siedziska

regulacja synchronicznego odchylania oparcia

możliwość dostosowania sprężystości odchylenia 

oparcia do ciężaru siedzącego. 

możliwość blokowania mechanizmu w 5 

pozycjach

Synchro SFL - dodatkowa funkcja pochylenia 

siedziska i oparcia

podłokietnik regulowany góra-dół 

PARAMETRY

Strona producenta:
https://www.profim.pl/produkty/kolekcja/lightup- 
1/model-obrotowy

https://www.profim.pl/produkty/kolekcja/lightup-1/model-obrotowy


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

FOTEL  

VIOLLE  150SFL

oparcie siatkowe

regulacja wysokości siedziska

regulacja synchronicznego odchylania oparcia 

możliwość dostosowania sprężystości odchylenia 

funkcja wysuwu siedziska, oraz pochylenia

siedziska i oparcia

możliwość blokowania mechanizmu w 5

pozycjach

Podłokietnik regulowany góra-dół/przód-tył/boki

PARAMETRY

Strona producenta:
https://www.profim.pl/produkty/kolekcja/violle/mode

l-obrotowy 

https://www.profim.pl/produkty/kolekcja/violle/model-obrotowy


PROPOSED BY

JONATHAN

WEYGER

kontakt@zdesk.pl

+48 695 546 265

Z DESK sp. z.o.o 

KOMPLEKSOWE  ROZWIĄZANIA 

DLA BIUR


