
ARCA
Rodzina krzeseł ARCA (projekt Ronald Straubel) to sposób myślenia firmy PROFIm o pracownikach. To propozycja nowoczesnego, przyjaznego 
użytkownikowi krzesła pracowniczego.
Krzesło posiada szereg mechanizmów, które umożliwiają pełne dostosowanie siedziska do potrzeb użytkownika. Mechanizm synchroniczny 
wymusza zachowanie prawidłowej postawy ciała i umożliwia tzw. „dynamiczne siedzenie”. O dobrą pozycję zadba również regulowane na 
wysokość oparcie, regulowane na wysokość i głębokość siedzisko oraz regulowane podłokietniki. Elementem wyróżniającym ARCĘ, spośród 
modeli dostępnych na rynku, jest oparcie, którego nowoczesna konstrukcja pozwala na najbardziej efektywne dopasowanie się do kręgosłupa 
użytkownika oraz na elastyczne odchylanie się zarówno do tył jak i na boki.

SEATTLE
Kolekcja jest świetnym rozwiązaniem dla pomieszczeń będących reprezentacyjnymi dla firmy, 
takich jak poczekalnie, recepcje, hole wejściowe. Jednocześnie dobrze wpisuje się w wystrój 
gabinetów, urządzonych w ascetycznych, modernistycznych klimatach. Poszczególne elementy 
mogą być zestawiane tak, aby stworzyć elegancką i funkcjonalną przestrzeń, w której każdy 

gość będzie się czuł komfortowo.
Charakterystycznym wyznacznikiem kolekcji jest wygodne i przestronne siedzisko i oparcie, 
oraz szeroki podłokietnik, dzięki któremu użytkownik może wygodnie oprzeć przedramiona. 
Taka konstrukcja podłokietnika powoduje, że może on spełniać dodatkową funkcję blatu, 

gdzie można położyć laptopa czy inne urządzenie. 

SENSI
Kolekcja krzeseł i stołów SENSI dedykowana jest przede wszystkim do sal konferencyjnych, idealnie nadaje się również do kafeterii i poczekalni. 
Elementami charakterystycznymi tego zestawu jest klasyczny i ekskluzywny design, wysoka jakość wykonania detali oraz szeroki wachlarz 
oklein modyfikowanych kubełków. 
SENSI wyróżnia się ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi - krzesła mogą być łączone w rzędy za pomocą estetycznych łączników, co 
umożliwia wiele wariantów aranżacji pomieszczeń. Zarówno krzesła jak i stoły mają możliwość sztaplowania, co umożliwia łatwe organizowanie 
przestrzeni. 

PROFIm to producent foteli i krzeseł biurowych, 
wyróżniających się wysoką jakością oraz 
niepowtarzalnym designem, co zapewnione jest dzięki 
współpracy z utalentowanymi projektantami z kraju 
i z zagranicy. Nasza oferta to wszechstronna baza 
produktów przeznaczonych do biur i innych pomieszczeń 
takich jak recepcje, poczekalnie, sale konferencyjne czy 
audytoryjne.
Produkty wytwarzane są zgodnie z najwyższymi 
standardami, czego potwierdzeniem jest uzyskany przez 
nas certyfikat jakości ISO 9001:2008.
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FORMAT
To fotel gabinetowy, który wyróżnia się niespotykanym 
dotąd komfortem siedzenia. Jego oryginalnie 
wyprofilowane oparcie, łagodnie zaokrąglone 
podłokietniki oraz precyzyjne wykończenia nadają 
fotelowi wyjątkowego charakteru. Zaprojektowany został 
z myślą o managerach ceniących wygodę i elegancję. 
Rozwiązaniem, które umożliwia kilkugodzinne siedzenia 
w komfortowych warunkach jest ergonomiczne siedzisko 
i oparcie  oraz  mechanizm  Synchro. Dodatkowym 
atrybutem jest możliwość regulacji podparcia lędźwi, 
co zapewnia utrzymanie bezpiecznej i zdrowej dla 
kręgosłupa pozycji. 
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