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Silny charakter
Sedna to nowe rozwiązania
w dziedzinie siedzenia. To rodzina
foteli charakteryzujących się
ponadczasową nowoczesnością,
która z pewnością wpłynie
na środowisko biurowe,
przedstawiając współczesny
i radosny obraz w miejscu pracy.
Wysoka jakość użytych materiałów,
funkcjonalność mechanizmów
i regulacji w połączeniu z delikatnymi
powierzchniami i tkaninami,
pozwalają użytkownikowi w pełni
cieszyć się fotelem przez długie
godziny spędzane w pozycji
siedzącej, tym samym zwiększając
wydajność w pracy.
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A strong character
More than just a new style, Sedna
offers an outstanding and totally
different seating solution. Featuring
a new timeless modernity, the range
definitely has an impact on the
office environment as it displays
a contemporary, convivial, fluid
and pure image at work.
The high quality of its materials,
the mechanisms and adjustments’
functionality combine with the
surface and textile sensitive finishes
for the user to fully enjoy his
armchair over long seated hours
whilst increasing productivity
at work.
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Szczegóły
Details
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Stałe podłokietniki
z polipropylenowymi lub
poliuretanowymi nakładkami.
Fixed armrests with polypropylene
or polyurethane pads.

Łatwo dostępna, boczna regulacja
siły odchylania oparcia.
Lateral adjustment of the tension,
easy to reach.

Płyta CD z instrukcją obsługi,
umieszczona pod siedziskiem.
CD with use instructions located
under the seat.

P36 PU
Podłokietnik stały z nakładką soft-touch.
Fixed armrest with soft-touch pad.

P37 PU
Podłokietnik z regulacją wysokości,
z nakładką soft-touch.
Height adjustable armrest with soft-touch pad.

P38 PP
Podłokietnik z nakładką
polipropylenową (PP), regulowany
w 3D.
3D adjustable armrest with
polypropylene pad.

Przesuwne siedzisko.
Seat translation.

Oparcie regulowane na wysokość.
Height adjustable backrest.

Mechanizm synchroniczny lub CPT.
Synchronised or permanent contact
mechanism.

P39 PU chrom
Podłokietnik stały, chromowany,
z nakładką soft-touch.
Fixed, chrome armrest with soft-touch pad.

Zagłówek z regulacją wysokości.
Height and angle adjustable
headrest.

Ergonomicznie wyprofilowane
siedzisko.
Triple curve seat.

7

Szeroka gama kolorów
Fotele Sedna dostępne są w szerokiej gamie tkanin
oraz skór. Sedna daje możliwość wyboru rozwiązania,
które sprosta wszystkim wymaganiom odnośnie
funkcjonalności, estetyki oraz kosztów.
A wide range of colours
Sedna is available in a wide range of fabrics, coated
upholsteries and leathers for the solution that best suits
everyone’s requirements in terms of functionality,
aesthetics and budget.
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Dla menedżerów i prezesów
Dzięki precyzyjnej koncepcji, fotele Sedna
stanowią ucieleśnienie nowoczesnych, wygodnych
i funkcjonalnych foteli menedżerskich. Cechuje je
dynamizm i możliwość adaptacji. Nowoczesne,
szlachetne materiały użyte w fotelach Sedna –
polerowane aluminium, skóra, poliuretan soft-touch
– dają poczucie wysokiej jakości, które wykracza poza
czas i modę.
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Manager and executive
With its rigorous conception, Sedna embodies
a modern, comfortable and functional manager
armchair. It conveys dynamism, adaptability and
communication. Modern yet discreet, the noble
materials of the Sedna chairs – polished aluminium,
leather, soft-touch polyurethane – will create a high
quality atmosphere that goes beyond time and fashion.
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Sedna 11SL
chrom P39 PU + baza chrom

Sedna 11S
czarny P37 PU + baza metalik

Sedna 10S
czarny P36 PU

Fotel menedżerski z wysokim
oparciem, zagłówkiem,
mechanizmem synchronicznym
lub mechanizmem CPT.
Stelaż i podłokietniki
z polerowanego aluminium,
nakładki z poliuretanu soft-touch. Wysuwane siedzisko.

Fotel pracowniczy
z wysokim oparciem,
zagłówkiem, mechanizmem
synchronicznym lub
mechanizmem CPT.
Podłokietniki regulowane
na wysokość.

Fotel pracowniczy
z wysokim oparciem,
mechanizmem
synchronicznym
lub mechanizmem
CPT. Podłokietniki
bez możliwości regulacji.

High backrest operator
armchair with headrest,
synchronised or CPT
mechanism. Height adjustable
armrests.

High backrest operator
armchair, synchronised
or CPT mechanism.
Fixed armrests.

High backrest executive
armchair with headrest,
synchronised or CPT
mechanism. Polished
aluminium base and armrests,
PU soft-touch arm pads. Seat
translation.
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Sedna 10S
czarny

Sedna 20S
czarny

Sedna 20V
metalik PP

Sedna 20H
metalik PP

Fotel pracowniczy
z wysokim oparciem
oraz mechanizmem
synchronicznym lub
mechanizmem CPT.

Fotel pracowniczy
z niskim oparciem
oraz mechanizmem
synchronicznym lub
mechanizmem CPT.

Krzesło konferencyjne
na płozie,
polipropylenowe
nakładki na
podłokietniki.

Krzesło konferencyjne
na czterech nogach,
polipropylenowe
nakładki na
podłokietniki.

High backrest operator
armchair, synchronised
or CPT mechanism.

Medium backrest
operator armchair,
synchronised
or CPT mechanism.

Cantilever frame visitor
armchair, polypropylene
armrests.

Four legged visitor
armchair, polypropylene
armrests.
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Stanowiska pracy
Wygodne, eleganckie i różnorodne
fotele Sedna wprowadzają
określony styl życia w miejscu
pracy. Oferując wysoką jakość
i troskę o użytkowników, pozwalają
czerpać radość z każdego dnia
w pracy. Wzbogacą wnętrza biur,
miejsc spotkań…
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Working spaces
Comfortable, elegant and versatile,
Sedna chairs provide a given art of
living at work while searching for
quality, caring for individuals and
enjoying one’s work everyday.
They will enhance individual offices,
open spaces, executive offices,
meeting areas...
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Fotele menedżerskie Manager armchairs
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Fotele konferencyjne Visitor armchairs

SEDNA 20V
metalik PP
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Fotele pracownicze Operator armchairs

1030

690

640 mm

SEDNA 11S
czarny P37  PU

0

30

610

1030

640 mm

690

71

610

470 - 580 mm

985 - 1095 mm

1020 - 1150 mm

420 - 560 mm

0

640 mm

SEDNA 10S
czarny

1030

0

71

450 mm

450 mm

640 mm

620 - 750 mm

SEDNA 10S
czarny P36  PU

0

30

610

640 mm
690

0

71

420 - 560 mm

630 - 760 mm
640 mm

0

30

640 mm

SEDNA 20S
czarny

0

75

697

660

640 mm

1020 - 1150 mm

660 mm
450 mm

420 - 560 mm

1140 - 1260 mm

660 mm
450 mm

0

557

35

17

zagłówek z regulacją wysokości
height adjustable headrest
elastyczna, poliamidowa
podstawa zagłówka
flexible polyamide
headrest support
oparcie wykonane z pianki
wylewanej, regulowane
na wysokość, z podparciem lędźwi
height adjustable backrest with
lumbar support

podłokietniki: bez możliwości
regulacji, regulowane na
wysokość lub z możliwością
regulacji wielofunkcyjnej
armrests: fixed, height
adjustable or multifunctional
adjustment

przesuwne siedzisko
(jako opcja)
seat translation (option)
regulacja wysokości siedziska
seat height adjustment

bardzo łatwa w obsłudze
boczna dźwignia regulacji
nacisku
very easy side handle
tension adjustment

ergonomicznie
wyprofilowane siedzisko
triple curve seat

mechanizm synchroniczny lub
CPT z regulacją siły nacisku
synchronised or permanent
contact mechanism with
tension adjustment

podstawa 5-ramienna
high stability
aluminium/polyamide
conical base

kółka do dywanów
i podłóg twardych (opcja: stopki)
castors for carpets,
hard floors, (glides in option)
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Przy zamówieniu prosimy stosować symbole według kodu:
Please use codes at order:
+ BAZA
+ base

SEDNA
RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST
wysokie
10
high
wysokie z zagłówkiem
high with headrest 11
niskie
low 20

TYP MECHANIZMU
(dotyczy krzeseł obrotowych)
MECHANISM TYPE
(for swivel version)
mechanizm synchronizacji ruchu S
odchylania siedziska/oparcia
z możliwością dostosowania sprężystości
odchylania oparcia do ciężaru siedzącego
seat/backrest tilt movement synchronizing
mechanism with the possibility to adjust
the resilience of the backrest tilt to the
weight of the sitting person
mechanizm S SL
z sankami umożliwiającymi dodatkowe
wysunięcie siedziska
S mechanism with additional option
enables a deep recline of the chair
mechanizm regulacji kąta, wysokości oraz A
głębokości oparcia względem siedziska,
z możliwością blokowania w każdej pozycji
adjustment mechanism for tilt angle, height
and backrest depth relative to the seat with
locking in any position
mechanizm A z sankami umożliwiającymi AL
dodatkowe wysunięcie siedziska
A mechanism with additional option
enables a deep recline of the chair

PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS

OPCJE
OPTIONS
Baza metalik
base metallic
Baza chrom
base chrome

P36 PU

podłokietnik stały z nakładką poliuretanową
fixed armrest with polyurethane pad

P37 PU

podłokietnik regulowany na wysokość
z nakładką poliuretanową
height-adjustable armrest with polyurethane pad

P38 PP

podłokietnik regulowany, wielofunkcyjny
z nakładką polipropylenową
adjustable armrest, multifunctional with
polypropylene pad

P39 PU

podłokietnik stały chromowany z nakładką
poliuretanową (dotyczy tylko bazy chrom)
fixed chrome armrest with polyurethane pad
(concern chrome base only)

KOLOR STELAŻA
FRAME COLOUR
CZARNY black
METALIK metallic – nie dotyczy wersji obrotowej
		  do not concern swivel version
CHROM chrome				

TYP STELAŻA
TYPE OF FRAME
wersja konferencyjna na nogach H
conference version with metal legs
wersja konferencyjna na płozie V
conference version with metal cantilever

Standard:
Standard:

BAZA Standard:
Standard BASE:

OpcJE:
Options:

+ BAZA CHROM
+ BASE CHROME

+ BAZA METALIK
+ BASE METALLIC
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www.profim.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów.
Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.
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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