Veris
Veris Net

Design: PDT
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Veris

VERIS 10SFL CZARNY P48PU
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VERIS 111SFL CHROM P54PU

VERIS 10SFL CHROM P51PU

Veris Net

VERIS NET 101SFL CHROM P48PU

VERIS NET 111SFL CHROM P51PU

VERIS NET 100SFL CZARNY P48PU
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Funkcja dodatkowego odchylenia
oparcia (dotyczy tylko modelu Veris).
Additional tilt of the backrest
(only in Veris models).

Przycisk regulacji wysokości oparcia
(dotyczy tylko modeli Veris).
Button of backrest height adjustment
(applies only to model Veris).

Regulacja synchronicznego odchylania
siedziska z oparciem. Dodatkowe
pochylenie siedziska i oparcia (kąt ujemny).
Adjustment of the tilt angle of the seat and the
backrest. Additional tilt of seat and backrest
(negative angle).
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Przycisk w podłokietnikach P48PU, P54PU oraz P51PU
uwalnia blokadę regulacji wysokości podłokietnika.
Height adjustment of P48PU, P54PU and P51PU
armrests with help of the button.

Regulacja podłokietnika na boki
(dotyczy podłokietników P48PU i P51PU).
Armrest span adjustment
(applies to amrests P48PU and P51PU).

Wygodna regulacja siły
odchylania oparcia.
Comfortable tilt force adjustment.

Regulacja wysokości siedziska.
Seat height adjustment.
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Polecane krzesło konferencyjne: BIT.
Visitor chair recommended: BIT.
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VERIS 11SFL CZARNY P54PU

VERIS 101SFL CHROM P51PU

VERIS 10SFL CZARNY P48PU

regulacja głębokości
podparcia lędźwiowego
lumbar support
depth adjustment
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VERIS NET 101SFL CZARNY P48PU

VERIS NET 101SFL CHROM P48PU

VERIS NET 100SFL CZARNY P48PU

Dodatkowe pochylenie przedniej części siedziska.
Additional tilt of the front side of seat.

Regulacja głębokości siedziska.
Sliding seat adjustment.

Regulowane podparcie lędźwiowe.
Adjustable lumbar support.
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Polecane krzesło konferencyjne: BIT.
Visitor chair recommended: BIT.
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VERIS NET 111SFL CHROM P51PU

Regulacja zagłówka.
Headrest adjustment.
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VERIS 10/101SFL

540

P48PU 160 - 260
P51PU 160 - 260
P54PU 150 - 230

570 - 630
460-570

510

420 - 470

*390-500

1010-1180

440

690 (

VERIS 11/111SFL

720)

660

540

P48PU 160 - 260
P51PU 160 - 260
P54PU 150 - 230

570 - 630
460-570

510

420 - 470

*390-500

VERIS NET 100/101SFL

660

720)

690 (

610
1050-1160

460-570

440-490

*390-500

510

590

470

P48PU 160 - 260
P51PU 160 - 260
P54PU 150 - 230

1200-1440

190 - 260

440

Zobacz instrukcję użytkowania:
zeskanuj kod QR lub wejdź na www.profim.pl/veris
See operating instruction:
scan QR code or go to www.profim.eu/veris
660

720)

690 (

VERIS NET 110/111SFL

690 (
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590

P48PU 160 - 260
P51PU 160 - 260
P54PU 150 - 230

610
460-570

510

440-490

720)

*Wysokość siedziska zmierzona zgodnie z normą PN EN
1335-1 (z obciążeniem).
*Seat height is measured according to PN EN 1335-1 norm
(with seat burden).
Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić
w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Metoda
pomiaru produktów dostępna do pobrania pod linkiem:
www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produktow.pdf
The measurements are approximate and can differ
depending on the product configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

*390-500

1240-1400

190 - 240

470
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PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER:

Veris

Veris

KOLOR TAPICERKI
UPHOLSTERY COLOUR

RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST
PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS

bez zagłówka / without headrest 10
z zagłówkiem / with headrest 11
bez zagłówka, regulacja głębokości
podparcia lędźwiowego
101
without headrest, lumbar support
depth adjustment

P54PU

z zagłówkiem, regulacja głębokości
podparcia lędźwiowego
111
with headrest, lumbar support
depth adjustment

P51PU

TYP MECHANIZMU
MECHANISM TYPE
regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska
z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia
oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi
funkcjami: wysuwu siedziska, pochyleniem siedziska /
oparcia, pochyleniem przedniej części siedziska
adjustment of seat height, seat/backrest tilt movement
synchronising mechanism with the possibility to adjust
the resilience of the backrest to the weight of the
sitting person with additional functions: sliding seat,
seat / backrest tilt, tilt of the front side of the seat

P48PU

SFL

podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm),
nakładka poliuretanowa
height adjustable armrest (range 80 mm), polyurethane pad
podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm),
regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na
stronę), nakładka poliuretanowa
height adjustable armrest (range 100 mm) with span adjustment
(range 35 mm on each side), polyurethane pad
podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm),
nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm),
regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na
stronę, nakładka poliuretanowa
height adjustable armrest (range 100 mm) with span adjustment
(range 35 mm on each side), sliding pad (range +/- 30 mm)
with pivot option (30° on each side), polyurethane pad

KOLOR BAZY
BASE COLOUR
CZARNY – black
METALIK – metallic
CHROM – chrome
Podłokietniki zawsze czarne niezależnie od koloru stelaża.
Armrests P48PU, P51PU and P54PU in frames: black, metallic and chrome - always black.

Veris Net

Veris Net
ZAGŁÓWEK
HEADREST

PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS

bez zagłówka / without headrest 10
z zagłówkiem / with headrest 11
P54PU
RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST
bez regulacji podparcia lędźwiowego
0
without lumbar support adjustment

P51PU

z regulacją podparcia lędźwiowego
with lumbar support adjustment 1
TYP MECHANIZMU
MECHANISM TYPE
regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska
z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia
oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi
funkcjami: wysuwu siedziska, pochyleniem siedziska /
oparcia, pochyleniem przedniej części siedziska
adjustment of seat height, seat/backrest tilt
movement synchronising mechanism with the
possibility to adjust the resilience of the backrest
to the weight of the sitting person with additional
functions: sliding seat, seat /backrest tilt, tilt of the
front side of the seat

P48PU

SFL

KOLOR TAPICERKI
UPHOLSTERY COLOUR

podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm),
nakładka poliuretanowa
height adjustable armrest (range 80 mm), polyurethane pad
podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm),
regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na
stronę), nakładka poliuretanowa
height adjustable armrest (range 100 mm) with span adjustment
(range 35 mm on each side), polyurethane pad
podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm),
nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm),
regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na
stronę, nakładka poliuretanowa
height adjustable armrest (range 100 mm) with span adjustment
(range 35 mm on each side), sliding pad (range +/- 30 mm)
with pivot option (30° on each side), polyurethane pad

KOLOR BAZY
BASE COLOUR
CZARNY – black
METALIK – metallic
CHROM – chrome
Podłokietniki zawsze czarne niezależnie od koloru stelaża.
Armrests P48PU, P51PU and P54PU in frames: black, metallic and chrome - always black.
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