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SITAG WAVE 
SITAG  WAVE to rewolucja w sposobie i estetyce siedzenia. To fotel, który czyta nasze ciało, rozumie nasze potrzeby, ale równocześnie 
podpowiada nam jak siedzieć. Łączy w sobie klasykę i oryginalność, funkcjonalność i nowatorstwo. Innowacyjna forma i najwyższa 
jakość produktu docenione zostały w najważniejszym konkursie wzornictwa przemysłowego na świecie: RED DOT Design Award.

SITAG WORLD
SITAG WORLD to kosmopolita, który odnajdzie się w każdej sytuacji. Jego urok tkwi w prostocie – klarownym designie 
i bezproblemowej obsłudze. Czystość formy i precyzja rozwiązań technicznych to podstawa, która sprawdza się zarówno 
w postaci solidnego krzesła pracowniczego jak i luksusowego fotela gabinetowego.

G02 
G02 to nowoczesny styl życia w pracy i poza nią. Aktywność i elegancja zaklęte w dynamicznej formie i przejrzystej 
budowie. Minimalistyczny design fotela dopełniony tym co niezbędne: regulacją wysokości siedziska w fotelu 
obrotowym oraz mechanizmem z pamięcią obrotu w wersji konferencyjnej. G02 to doskonały klimat do rozmów 
i niebanalny charakter wielofunkcyjnych przestrzeni. Fotel nieoceniony w każdej sytuacji.

PLIO 
PLIO to projekt niepowtarzalny. Świeżość linii, szlachetność materiałów i prostota konstrukcji – przenosi nas w świat 
najlepszego designu. Przekonanie to utwierdza fakt, że świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu. 
Wszechstronność, funkcjonalność i najlepsza jakość wykończeń ukryte w oszczędnej z założenia formie.

EL 100
W EL 100 wzorowo wymodelowany profil przekonuje o stabilności konstrukcji, zintegrowane mechanizmy regulacji 
zapowiadają komfortowe użytkowanie, a elementy z polerowanego aluminium podkreślają dbałość o detal. Każdy 
centymetr EL 100 jest realizacją marzeń o wygodzie i funkcjonalności harmonijnie współistniejącej z doskonałym 
wzornictwem.

SITAG marka foteli biurowych będąca synonimem 
doskonałych rozwiązań ergonomicznych i technicznych, 
nowoczesnego designu i wysokiej jakości materiałów. 
Wieloletnie doświadczenie szwajcarskiego producenta 
pozwoliło wykreować markę silną i powszechnie znaną. 
SITAG Formy Siedzenia produkuje fotele SITAG od 
1997 roku. Starannie dobierana do wymogów polskich 
odbiorców i wciąż uaktualniana oferta zapewniła 
dynamiczny rozwój firmy. 
SITAG to produkty spełniające najostrzejsze normy 
ergonomiczne, najwyższa jakość materiałów oraz 
fachowa i terminowa obsługa.
SITAG to formy siedzenia, które sprawiają, że biuro 
staje się miejscem o własnym stylu. Dzięki niemu nasi 
klienci każdego dnia cieszą się ze swoich foteli, 
które wyrażają ich indywidualność i pasję.


