
PRACUJ  WYGODNIE 
W  DOMU





Większość z proponowanych przez nas 
mebli sprawdza się nie tylko w biurze, 
ale też w domowych aranżacjach. 

 
Wybraliśmy dla Państwa trzy modele, 
dzięki którym można wygodnie urządzić 
własne Home Office, a praca w domu stanie 
się bardziej aktywna i komfortowa.

CZAS NA ZDROWIEJ!



AccisPro

Praca przy biurku wiąże się z wielogodzinnym przebywaniem w jednym 
miejscu, w jednej pozycji, w jednym fotelu. Fizjoterapeuci i lekarze 
alarmują - dla własnego zdrowia powinniśmy ruszać się, ćwiczyć, wstać. 

 

AccisPro nawiązuje do aktualnego trendu „aktywnego siedzenia”. Dzięki 
innowacyjnemu mechanizmowi SmartHPS fotel daje naszemu ciału 
możliwość ruchu – oparcie i siedzisko niezależnie podążają za 
mimowolnymi i celowymi ruchami użytkownika.

ZADBAJ O SIEBIE. ZACZNIJ OD FOTELA, W KTÓRYM 
SPĘDZASZ WIĘKSZOŚĆ DNIA!

RUSZAJ SIĘ. ZMIENIAJ POZYCJE. SIEDŹ AKTYWNIE!



AccisPro

AccisPro to nie tylko piękny wygląd. Przede wszystkim jest wygodny 
i umożliwia ruch. AccisPro jest przykładem tego, jak myśl technologiczna 
potrafi ułatwić i usprawnić mogłoby się wydawać prostą czynność - 
siedzenie.

AccisPro to fotel zaprojektowany zgodnie ze współczesnymi trendami, 
posiadający nowoczesny wygląd i lekką konstrukcję. Wpisze się w każdą 
przestrzeń – nie zdominuje jej. 

Kliknij w link, aby lepiej poznać AccisPro : 
Profim AccisPro [PL]

https://www.youtube.com/watch?v=8niKVoMUFy0&feature=youtu.be


LightUp
LightUp to ergonomiczne krzesło 
obrotowe o świetnej relacji ceny do 
jakości.
Innowacyjne podparcie lędźwiowe 
umożliwia regulacje zarówno na 
wysokość jak i na głębokość, co 
gwarantuje pełne wsparcie dolnego 
odcinka kręgosłupa. 
Intuicyjny i prosty w użytkowaniu 
mechanizm Synchro lub Synchro 
Self pozwala na dynamiczne 
siedzenie i komfort podczas długich 
godzin pracy. 
Oparcie dostępne jest w dwóch 
wariantach: siatkowym 
i tapicerowanym.

RUSZAJ SIĘ. ZMIENIAJ POZYCJE.
SIEDŹ AKTYWNIE!



Stwórz własne krzesło!
 

Profim - kreator

W dostępnym konfiguratorze 
możesz samodzielnie dobrać tkaninę, 
rodzaj bazy, kolor wykończeń, czy 
model podłokietników, tak aby krzesło 
pasowało do Twojego domowego 
wnętrza.

 

Wzornik tkanin: 
Wzornik - Pliki do pobrania

https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=pl&pcat=true
https://www.profim.pl/pliki-do-pobrania/wzornik


Ogi Drive to nowoczesne biurko 
z elektryczną regulacją wysokości blatu 
w zakresie od 70 do 120 cm lub od 65 
do 130 cm. Spełnia wymagania osób 
o różnych stylach i specyfice 
pracy - siedzącej albo stojącej. 
Regulacja wysokości pozwala 
na dopasowanie stanowiska do 
indywidualnych wymagań, 
wprowadzając jednocześnie 
alternatywę dla wielogodzinnego 
wykonywania obowiązków w pozycji 
siedzącej.

 

Ogi Drive
SIT - STAND



Ogi Drive
SIT - STAND

● Napęd - 2 silniki z synchronizacją sterowane przez 
mikroprocesor z zabezpieczeniem przed 
przeciążeniem.

● Możliwa też manualna
regulacja wysokości na korbę 
w zakresie od 65 do 1000 cm 
(Ogi Drive sit-sit).

● System antykolizyjny zabezpiecza przed 
uderzeniem w przeszkodę.



Ogi Drive
                  SIT - STAND

● Moduł bluetooth - 
sterowanie za pomocą 
aplikacji MDD desk BT (do 
pobrania z Google Play lub 
App Store). Aplikacja 
posiada funkcję interwału 
czasowego, która 
informuje o konieczności 
zmiany położenia ciała 
z siedzącej na stojącą.

● Płynna regulacja 
wysokości.

● Panel sterowania 
z pamięcią 4 wysokości 
pozwala na zdefiniowanie 
preferowanych ustawień 
i szybki powrót do nich.

Kliknij w link, aby lepiej 
poznać  Ogi Drive:
MDD Drive - biurko z 
elektryczną regulacją 
wysokości sit/stand

https://www.youtube.com/watch?v=TicdxgoDUws
https://www.youtube.com/watch?v=TicdxgoDUws
https://www.youtube.com/watch?v=TicdxgoDUws


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

MEBLE BIUROWE 

Surfland Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Tęczowa 11/1

53-601  Wrocław 

tel. 71/720 07 50

meble@surfland.pl 

więcej na: http://www.meble.surfland.com.pl/

Jesteśmy do Waszej dyspozycji.
Pracujemy i dostarczamy bez zakłóceń!

http://www.meble.surfland.com.pl/

