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ANTARES
INTERNATIONAL
Succes datorat consecvenței.

O afacere de familie născută cu 25 de ani în urmă.

Antares crede în relații de durată cu partenerii, clienții, angajații, 
arhitecții și designerii, precum și în produse durabile. În prezent, 
grupul Antares este unul dintre cei mai mari producători de 
scaune de birou din Europa Centrală și de Est. La început, și-a 
desfășurat activitatea ca și distribuitor de scaune pentru birou.  
Datorită situației favorabile de pe piață, în 1993, compania și-a 
dezvoltat și segmentul de producție. În perioada 1995 – 2001, 
pe lângă export orientat spre piețele vest-europene, compania 
mamă a înființat filiale în Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria. 
În decurs de câțiva ani, filialele Antares, au reușit să câștige o 
parte semnificativă din piețele din Europa Centrală și de Est.

International Group

An înfințare: 1992.
Filiale în: Cehia(1992), Ungaria(1995), Slovacia(1995), România 
(1998), Bulgaria(2001), Serbia(2008).  
Spații de producție (fabrici): Cehia (2), Ungaria, România (2), 
Serbia, Bulgaria.

Momentan, grupul numără peste 300 de angajați, cinci fabrici 
de producție și echipe de vânzări în șapte țări europene. 
Scaunele Antares sunt exportate în alte treizeci de țări. 
Producția anuală depășește 1,2 milioane de scaune, cu o cifră 
de afaceri totală de peste 34 de milioane de euro.

Despre scaune:

Atenția noastră nu se limitează doar la forma sau la funcția 
unui scaun. Atenția noastră depășește obiectele ”tangibile”, își 
propune să creeze un mediu care reflectă compania, brandul, 
viziunea sau ambiția dumneavoastră. Un design bun nu este 
doar despre funcționalite, este despre sentimente.

Suntem o companie relativ tânără, dar expertiza noastră în 
domeniul scaunelor ne-a dat posibilitatea să fabricăm produse 
care să reflecte imaginea și asteptările cliențiilor. Ne propunem 
să realizăm produse care să vă inspire atât angajații cât și clienții.

De ce luăm așa în serios scaunele?

Deoarece ele au un impact incontestabil asupra stării de spirit 
și al comportamentului oamenilor. De fapt, din ce în ce mai 
multe studii relevă faptul că scaunul și mediul de lucru au un rol 
esențial în atragerea, motivarea și reținerea personalului. 
Un scaun contribuie la satisfacția angajatului la locul de muncă 
și  îi oferă un sentiment de bunăstare. 
În concluzie, este vorba despre modul în care estetica 
înfluențează mediul de lucru sau de acasă. Prin adaptarea 
scaunelor la nevoile dumneavoastră, putem transforma un 
mediu rece, steril, corporativ în ceva cald și primitor. Realizăm 
un sentiment de confidențialitate într-un spațiu public.

Dragi Colaboratori și Stimați Clienți,

 Iubim creativitatea și inovațiile fără a sacrifica formele clasice consacrate 
de-a lungul timpului. Design, Functionalitate, Calitate. Facem tot posibilul pentru 
a îmbina toate aceste elemente în noua colecție ANTARES. Lucrăm împreună cu 
designeri de succes pentru a vă furniza produse inovatoare, cu stil și eleganță care 
au luat naștere din pasiune.

 Vă mulțumim că ați ales să vă stăm aproape și să creștem afacerile 
împreună încă de la fondarea Antares România cu  20 de ani în urmă. 

 Dezvoltarea permanentă a cunoștințelor, îndemânării și capacității de 
producție, alături de personalul companiei, a facilitat  dobândirea experienței într-un 
ritm constant și progresiv,  pentru a deveni o organizație de clasă mondială.
 Cu scopul de a oferi cele mai bune produse și servicii, vă prezentăm 
ANTARES COLLECTION ”20”.
       
    Felicitări pentru alegerea făcută!

Francesco Cosmi
President



pagina 6 pagina 7

Executiv - Directorial

7600 Shiny
Executive

pagina 14-15

7650 Shiny
Executive

pagina 14-15

9045 Sophia
Executive

pagina 16-17

9040 Sophia
Executive

pagina 16-17

8700 Bix
Directorial

pagina 18

9500
Directorial

pagina 19

5600 Sett
Directorial

pagina 20

5402
Directorial

pagina 21

5500
Directorial

pagina 22

5400
Directorial

pagina 24

5900
Directorial

pagina 23

5401
Directorial

pagina 25

Texas
Directorial

pagina 26

Stilo
Directorial

pagina 27

Legend
Directorial

pagina 28

Riva
Directorial

pagina 29

Tesla Mesh + Tetieră
Ergonomic

pagina 36-37

Tesla Mesh
Ergonomic

pagina 36-37

Tesla Tapițat
Ergonomic

pagina 36-37

1870 Motion + Tetieră
Ergonomic

pagina 42-43

1875 Motion 
Ergonomic

pagina 42-43

Ergohuman
Ergonomic

pagina 40-41

Enjoy Project
Ergonomic

pagina 42-43

1850 Omnia + Tetieră
Ergonomic

pagina 50-51

1850 Omnia
Ergonomic

pagina 50-51

1850 Omnia 
White + Tetieră

pagina 50-51

1850 Omnia White 
Ergonomic

pagina 50-51

Oklahoma + Tetieră
Ergonomic

pagina 52-53

Oklahoma 
Ergonomic

pagina 52-53

Insignia + Tetieră
Ergonomic

pagina 56-57

Next + Tetieră
Ergonomic

pagina 54-55

Next
Ergonomic

pagina 54-55

1970 Marilyn
Ergonomic

pagina 58-59

1975 Marilyn
Ergonomic

pagina 58-59

2410 Sapphire + Tetieră
Ergonomic

pagina 62-63

2400 Sapphire
Ergonomic

pagina 62-63

Zen
Ergonomic

pagina 66-67

1580 Gala + Tetiră
Ergonomic

pagina 64-65

1580 Gala
Ergonomic

pagina 64-65

1580 Gala Net
Ergonomic

pagina 64-65

Ipsilon Înalt + Tetieră 
Ergonomic

pagina 68-69

Ipsilon Mediu
Ergonomic

pagina 68-69

Ipsilon Înalt
Ergonomic

pagina 68-69

1340 Asyn
Ergonomic

pagina 72

Felix Syn
Ergonomic

pagina 70-71

Felix C.P.
Ergonomic

pagina 70-71

Felix Asyn
Ergonomic

pagina 70-71

Blanca
Ergonomic

pagina 75

1040 Ergo
Ergonomic

pagina 74

Kinder
Ergonomic

pagina 76

Conferință - Vizitator

7650 Conference
Vizitator

pagina 80

9045 Conference 
Vizitator

pagina 81

Belen Style
Vizitator

pagina 82-83

Belen Wood
Vizitator

pagina 82-83

Belen Visitor
Vizitator

pagina 82-83

Belen Cross
Vizitator

pagina 82-83

Wind Wood
Vizitator

pagina 84-85

Wind Style
Vizitator

pagina 84-85

Wind Visitor
Vizitator

pagina 84-85

Aoki Visitor
Vizitator

pagina 88-89

Wind Cross
Vizitator

pagina 84-85

Aoki Style
Vizitator

pagina 88-89

Aoki Office
Vizitator

pagina 88-89

Aoki Sled
Vizitator

pagina 88-89

Executiv - Operativ

Aoki Wood
Vizitator

pagina 88-89

Xilla fără brațe
Vizitator

pagina 92-93

Xilla cu Brațe + Măsuță
Vizitator

pagina 92-93

Xilla cu brațe
Vizitator

pagina 92-93

ErgoSit
Vizitator

pagina 94

2040 Cr/N/Gri
Vizitator

pagina 95

Aoki Sled
Vizitator

pagina 97

Executiv - Operativ

2310 Class
Ergonomic

pagina 46-47

2300 Class
Ergonomic

pagina 46-47

Panther
Ergonomic

pagina 73

1080 Mek
Ergonomic

pagina 77

Boston H Extra
Ergonomic

pagina 60-61

Boston Edge
Ergonomic

pagina 60-61

Pofit
Ergonomic

pagina 38-39



pagina 8 pagina 9

Conferință - Vizitator

Magix
Conferință - Vizitator

pagina 96

Magix Mesh 
Conferință - Vizitator

pagina 96

5650/S Sett
Conferință - Vizitator

pagina 99

9550/S
Conferință - Vizitator

pagina 98

1875 Motion
Conferință - Vizitator

pagina 100

1850 Omnia/S
Conferință - Vizitator

pagina 101

1580 Gala/S
Conferință - Vizitator

pagina 102

1975 Marilyn/S
Conferință - Vizitator

pagina 103

2450 Sapphire/S
Conferință - Vizitator

pagina 105

Sabina
Conferință - Vizitator

pagina 107

Sally
Conferință - Vizitator

pagina 106

5950/S
Conferință - Vizitator

pagina 108

5550/S
Conferință - Vizitator

pagina 109

Legend/S
Conferință - Vizitator

pagina 110

Riva/S
Conferință - Vizitator

pagina 111

Up Stretta
Conferință - Vizitator

pagina 112

Volga Lemn
Conferință - Vizitator

pagina 113

Volga
Conferință - Vizitator

pagina 113

ISY2 Negru
Conferință - Vizitator

pagina 114-115

ISY 2 Alb
Conferință - Vizitator

pagina 114-115

Taurus Negru Tapițat 
Conferință - Vizitator

pagina 116

Taurus Cromat Tapițat 
Conferință - Vizitator

pagina 116

Taurus Cromat Lemn 
Conferință - Vizitator

pagina 116

Taurus Cromat Layer 
Conferință - Vizitator

pagina 116

Taurus Negru Plastic 
Conferință - Vizitator

pagina 116

Taurus Negru Net 
Conferință - Vizitator

pagina 116

Băncuța Taurus 1/2/3/4/5 locuri 
Vizitator

pagina 117

Taurus Maxi Crom 
Conferință - Vizitator

pagina 120

Taurus Maxi Negru 
Conferință - Vizitator

pagina 120

Elev Colorat: roșu, galben, 
gri, alb, albastru.

pagina 121

Elev

pagina 121

Profesional - Industrial

1040 Antistiatic ESD 
Ergonomic

pagina 124

1380 Antistiatic ESD 
Ergonomic

pagina 125

1290 Poliuretan Asyn
 Ergonomic

pagina 127

1290 Poliuretan Mek 
Ergonomic

pagina 129

1290 Poliuretan Nor 
Ergonomic

pagina 128

Corolla Smart 
Ergonomic

pagina 131

1290 Lemn Nor 
Ergonomic

pagina 130

Corolla Asyn 
Ergonomic

pagina 131

1290 Lemn  
Ergonomic

pagina 132

Labor
Ergonomic

pagina 133

1290 Taburet 
Poliuretan

pagina 132

Relaxare - Vizitator

Soft cu tetiră
Relaxare - Vizitator

pagina 156

Soft
Relaxare - Vizitator

pagina 156

Soft Cross
Relaxare - Vizitator

pagina 156

Mister
Relaxare

pagina 158

Ole 205 A
HoReCa

pagina 138

Ole 205 B
HoReCa

pagina 138

Ole 206 A
HoReCa

pagina 138

Ole 205 C
HoReCa

pagina 138

Ole 206 B/C
HoReCa

pagina 138

Ole 207 E
HoReCa

pagina 138

Ole 207 G
HoReCa

pagina 138

Frill 224 A (Gri)
HoReCa

pagina 140

Frill 224 A (Alb)
HoReCa

pagina 140

Frill 224 C (N/G/CR)
HoReCa

pagina 140

Frill 224 A (Crom)
HoReCa

pagina 140

Frill 224 Lemn
HoReCa

pagina 140

Frill 224 F 
HoReCa

pagina 140

Frill 224 H
HoReCa

pagina 140

No Frill 223 A 
HoReCa

pagina 142

No Frill 223 C 
HoReCa

pagina 142

No Frill 223 L
HoReCa

pagina 142

No Frill 223 B
HoReCa

pagina 142

No Frill 223 F 
HoReCa

pagina 142

No Frill 223 G
HoReCa

pagina 142

Frill 223 H
HoReCa

pagina 142

Strike
HoReCa

pagina 142

Strike + Brațe
HoReCa

pagina 142

Strike Bar
HoReCa

pagina 143

Strike Sanie
HoReCa

pagina 142

Strike Office
HoReCa

pagina 143

Garden
HoReCa

pagina 151

Zeta
HoReCa

pagina 148

Markos
Cromat

pagina 148

Caesar
Cromat

pagina 148

Vanessa 
Cromat

pagina 148

Bistro 
Cromat

pagina 148

Ulise
Cromat

pagina 148

Banchet
Premium

pagina 149

Banchet 
Standard

pagina 149

Contract (HoReCa)

Taurus Colorat 
Conferință - Vizitator

pagina 118

Softy Pu Asyn
 Ergonomic

pagina 126



pagina 10 pagina 11

Notre Dame 
1 loc

pagina 168-169

Notre Dame 
2 locuri

pagina 168-169

Soprano 
1 loc

pagina 164-165

Soprano 
2 locuri

pagina 164-165

Trio Modular
1 loc

pagina 166-167

Trio Modular
2 locuri

pagina 166-167

Coltar Trio 
Modular

pagina 166-167

Notre Dame 
3 locuri

pagina 168-169

Mont Martre 
1 loc

pagina 170-171

Mont Martre 
2 locuri

pagina 170-171

Mont Martre 
3 locuri

pagina 170-171

Mont Martre Plus
1 loc

pagina 170-171

Mont Martre Plus
2 locuri

pagina 170-171

Sofa - Relaxare

SCAUNE.RO
Descoperiți mai multe produse și informații online:

Sofa - Relaxare

Rubiko
1 loc

pagina 160-163

Rubiko
2 locuri

pagina 160-163

Rubiko cu brațe
2 loc

pagina 160-163

Rubiko Lounge
2 locuri

pagina 160-163 

Rubiko
1 loc

pagina 160-163

Nexus
HoReCa

pagina 148

Nexus/S
HoReCa

pagina 148

Nexus
HoReCa

pagina 148

Lor y Alb

pagina 147

Monika Alb

pagina 147

Paco
Bar

pagina 150

Contract (HoReCa)

fotografii | cataloage scaune | fișiere 3D (cad dwg 3ds) | catalog materiale 
fișe tehnice | date actualizate | marketgate | produse noi



pagina 12 pagina 13

EXECUTIV
DIRECTORIAL

Birou Directorial | Birou Managerial | Biroul de Acasă

 Biroul este expresia identității companiei. Mediul din birou și design-ul influențează 
comportamentul și nivelul de creativitate al fiecărui angajat sau vizitator. Piesele de mobilier, 
materialele folosite, culorile și design-ul determină creșterea productivității și nivelul de 
motivație al fiecărui angajat.
 Categoria a fost special dezvoltată pentru utilizatorii cu cele mai înalte 
standarde de funcționalitate, ergonomie și stil. Atenția la fiecare detaliu a dat naștere 
unui design cu linii moderne și elegante încorporând tehnologia celor mai avansate 
mecanisme.
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Anumite forme văzute sunt imposibil de uitat, mai ales când ele sunt combinația dintre eleganță și substanță. 
Liniile bine definite ale scaunului Shiny sunt rezultatul studiilor orientate către confort și stil. 

Confortul acestui scaun va contribui la desăvârșirea unei ambianțe de interior și la o productivitate ridicată în orice birou. Shiny este 
dotat cu mecanism multibloc blocabil în cinci poziții. Șezutul și spătarul sunt realizate din poliuretan injectat (nedeformabil în timp). 
Dotări standard: mecanism multibloc cu 2 manete, bază stea elegantă din aluminiu, role nylon (dia. 65 mm). 
Variante: Shiny 7600 directorial spătar înalt, Shiny 7650 directorial spătar mediu, Shiny Conference.

Shiny

Dimensiuni: 7600/7650 Shiny

Înălțime scaun: 125-135/95-105 cm
Înălțime șezut: 45-55 cm
Adâncime șezut: 38 cm
Lățime șezut: 56 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Înălțime Brațe de la sol: 62-72 cm
Diametru bază: 70 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism multibloc cu antișoc
- brațe aluminiu 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role diametru 65 mm
- spătar curbat ergonomic
- bază aluminiu
- elemente cromate și aluminiu

7600 Shiny7600 Shiny

7650 Shiny
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Există scaune care pot lumina o cameră întreagă prin carisma lor.
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Eleganță, rafinament, finețe. Detaliile fac diferenţa: ele transmit instant o imagine clară și inconfundabilă a stilului. 
Prin aceste aspecte se poate caracteriza familia scaunelor Sophia by Antares.

Scaunul directorial Sophia rotativ reglabil pe înălțime dispune de spătar și șezut confortabil. Structura scaunului este realizată din 
aluminiu șlefuit. Alte dotări standard: bază stea elegantă din aluminiu, role nylon cu capac cromat (dia. 50 mm). 
Variante: 9040 Sophia directorial spătar înalt, 9045 Sophia conference spătar mediu.

Sophia

9040 Sophia

Dotări și funcționalități:

- mecanism de rotire și reglare înălțime
- brațe aluminiu 
- structură șezut și spătar din aluminiu
- role cu capac cromat
- bază aluminiu șlefuit 

Motion

9045 Sophia

Dimensiuni: 9040/9045 Sophia

Înălțime scaun: 105-113/85-94 cm
Înălțime șezut: 50-58/43-51 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 51 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Înălțime Brațe de la sol: 70-78/65-73 cm
Diametru bază: 61/69 cm

 Lasă-te inspirat de un design iconic.
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8700 Bix

Dotări și funcționalități:

- mecanism multibloc cu antișoc
- brațe tapițate parțial
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role gumate
- spătar curbat ergonomic
- șezut și spătar generos
- bază oțel cromat

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 126 - 137 cm
Înălțime șezut: 50 - 61 cm
Adâncime șezut: 50 cm
Lățime șezut: 55 cm
Lățime scaun cu brațe: 67 cm
Lățime spătar: 57 cm
Înălțime spătar: 78 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 77 cm
Diametru bază: 69 cm

O caracteristică esențială a scaunului directorial Bix o reprezintă modul inteligent în care sunt combinate materiale. 
Forma și construcția scaunului este clară și fluidă. Profilele din oțel cromat conferă scaunului eleganță, seriozitate și 
stabilitate. Bix se adaptează corpului în mod natural și oferă confort deosebit.  

Bix directorial

Scaun directorial rotativ, mecanism multibloc cu antișoc, interior din lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală 
sau eco piele. Baza și brațele scaunului sunt din oțel cromat.   

9500

Dotări și funcționalități:

- mecanism multibloc cu antișoc
- brațe lemn
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role gumate
- spătar înalt curbat ergonomic
- șezut și spătar generos
- bază oțel cu acoperitoare din lemn.

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 120 - 128 cm
Înălțime șezut: 47 - 55 cm
Adâncime șezut: 55 cm
Lățime șezut: 55 cm
Lățime scaun cu brațe: 64 cm
Lățime spătar: 55 cm
Înălțime spătar: 70 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 72 cm
Diametru bază: 69 cm

Scaunul de birou directorial 9500 se integrează ideal în orice spațiu de birou clasic unde predomină lemnul. 
Îmbrățisăm adevăratul potențial al fiecărei piei, amestecând tehnicile artizanale de tăbăcărie cu tehnologia 
modernă pentru a crea o colecție elegantă de scaune. Atât brațele scaunului cât și baza acestuia pot fi băițuite 
pe următoarele nuanțe: fag, nuc, wenge, cireș sau mahon. 

9500 directorial 

Scaun directorial rotativ, mecanism multibloc cu antișoc, interior din lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele 
naturală sau eco piele. Brațele scaunului și acoperitoarele bazei stea sunt din lemn de fag. 9500 este accesorizat standard cu 
role gumate. Scaunul beneficiază și de varianta pentru vizitatori: 9550/S.

9550/C

9500
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5600 Sett

Dotări și funcționalități:

- mecanism multibloc cu antișoc
- brațe oțel cromat tapițate parțial
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role gumate
- șezut și spătar generos
- bază stea cu 5 brațe aluminiu.

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 118 - 129 cm
Înălțime șezut: 50 - 61 cm
Adâncime șezut: 51 cm
Lățime șezut: 53 cm
Lățime scaun cu brațe: 62 cm
Lățime spătar: 51 cm
Înălțime spătar: 73 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 72 cm
Diametru bază: 69 cm

Familia scaunelor Sett oferă prestanță și eleganță oricărui spațiu de birou. Acesta se va transforma în scurt timp în 
piesa de mobilier preferată și va produce efectul maxim dacă este însoțit și de varianta Sett vizitator.

Sett directorial

Scaun directorial rotativ, mecanism multibloc, interior din lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală, eco piele 
sau material textil. Brațele scaunului din oțel cromat sunt tapițate parțial. Baza stea cu cinci brațe este din aluminiu șlefuit.

5402

Dotări și funcționalități:

- mecanism oscilant (op: mecanism multibloc)
- brațe lemn
- role nylon
- șezut și spătar generos
- bază metalică cu acoperiotare din lemn.

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 102 - 110 cm
Înălțime șezut: 42 - 50 cm
Adâncime șezut: 52 cm
Lățime șezut: 54 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Lățime spătar: 52 cm
Înălțime spătar: 66 cm
Diametru bază: 69 cm

Scaunul directorial 5402 se integrează ideal în orice spațiu de birou clasic unde predomină lemnul. Acesta 
conferă un sentiment de eleganță clasică și calitate. Este alegerea perfectă pentru utilizatorii care preferă șezut 
moale și confortabil. Atât brațele scaunului cât și baza acestuia pot fi băițuite pe următoarele nuanțe: fag, nuc, 
wenge, cireș sau mahon. 

5402 directorial

Scaun directorial rotativ, mecanism oscilant, interiore din lemn stratificat, se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau 
material textil. Brațele și acoperitoarele bazei stea sunt din lemn de fag. 5402 este accesorizat standard cu role gumate. 

5600 Sett

5650/S Sett Vizitator

5402
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5500

Dotări și funcționalități:

- mecanism oscilant (op: mecanism multibloc)
- brațe polipropilenă
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- șezut și spătar generos
- bază polipropilenă (op: oțel cromat)
- role nylon

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 110 - 121 cm
Înălțime șezut: 45 - 56 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime șezut: 51 cm
Lățime scaun cu brațe: 61 cm
Lățime spătar: 50 cm
Înălțime spătar: 67 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 63 cm
Diametru bază: 69 cm

Design-ul clasic îl recomandă pentru orice birou clasic. 
Scaunul directorial 5500 posedă o structură rezistentă și dimensiuni generoase. 

5500 directorial

Scaun directorial rotativ, mecanism oscilant, interior din lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau 
material textil. Baza și brațele scaunului sunt din polipropilenă.   

5900

Dotări și funcționalități:

- mecanism oscilant (op: mecanism multibloc)
- brațe lemn
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- șezut și spătar generos
- bază oțel cu acoperitoare lemn
- role nylon
- varianta vizitator (5950/S)

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 110 - 119 cm
Înălțime șezut: 44 - 53 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime șezut: 51 cm
Lățime scaun cu brațe: 62 cm
Lățime spătar: 50 cm
Înălțime spătar: 67 cm
Înălțime brațe min (de la sol):: 63 cm
Diametru bază: 69 cm

Fotoliul directorial 5900 este simplu și elegant. Atât brațele scaunului cât și baza acestuia pot fi băițuite pe 
următoarele nuanțe: fag, nuc, wenge, cireș sau mahon. Varianta vizitator: 5950/S.

5900 directorial

Scaun directorial rotativ, mecanism oscilant, interior din lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală, eco 
piele sau material textil. Brațele și acoperitoarele bazei stea sunt din lemn de fag.

5500

5550/S

5950/S
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5400

Dotări și funcționalități:

- mecanism oscilant (op: mecanism multibloc)
- brațe polipropilenă
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- șezut și spătar generos
- bază polipropilenă (op: oțel cromat)
- role nylon

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 116 - 127 cm
Înălțime șezut: 48 - 59 cm
Adâncime șezut: 52 cm
Lățime șezut: 54 cm
Lățime scaun cu brațe: 66 cm
Lățime spătar: 53 cm
Înălțime spătar: 70 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 70 cm
Diametru bază: 69 cm

Design clasic, echilibru, calitate. Prin aceste cuvinte poate fi caracterizat fotoliul directorial 5400. 
Datorită stilului său, poate fi încorporat în orice tip de încăpere publică sau de acasă.

5400 directorial

Scaun directorial rotativ, mecanism oscilant, interioare din lemn stratificat, se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau material 
textil. Baza și brațele  scaunului  sunt din polipropilenă.   

5401

Dotări și funcționalități:

- mecanism oscilant (op: mecanism multibloc)
- brațe polipropilenă
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- șezut și spătar generos
- bază polipropilenă (op: oțel cromat)
- role nylon

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 115 - 126 cm
Înălțime șezut: 52 - 63 cm
Adâncime șezut: 53 cm
Lățime șezut: 54 cm
Lățime scaun cu brațe: 64 cm
Lățime spătar: 52 cm
Înălțime spătar: 67 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 71 cm
Diametru bază: 69 cm

Aspect plăcut, apreciat inclusiv de persoanele pretențioase.

5401 directorial

Scaun directorial rotativ, mecanism oscilant, interioare din lemn stratificat, se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau 
material textil. Baza și brațele  scaunului  sunt din polipropilenă.   
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Texas

Dotări și funcționalități:

- mecanism multibloc
- brațe polipropilenă rezistente la șocuri
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- șezut și spătar generos
- bază oțel cromat
- role nylon

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 104 - 114 cm
Înălțime șezut: 44 - 54 cm
Adâncime șezut: 50 cm
Lățime șezut: 49 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Lățime spătar: 48 cm
Înălțime spătar: 62 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 67 cm
Diametru bază: 69 cm

Texas este ideal atât pentru birouri cât și pentru săli de conferință. Baza acestui model este realizată din oțel cromat iar 
șezutul și spătarul sunt tapițate cu material textil. 

Texas

Scaun directorial rotativ, mecanism multibloc, interioare din lemn stratificat. Baza este din oțel cromat și brațele fixe sunt din 
polipropilenă.   

Stilo

Dotări și funcționalități:

- mecanism oscilant (op: mecanism multibloc)
- brațe polipropilenă
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- șezut și spătar generos
- bază polipropilenă (op: oțel cromat)
- role nylon

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 112 - 123 cm
Înălțime șezut: 45 - 56 cm
Adâncime șezut: 54 cm
Lățime șezut: 53 cm
Lățime scaun cu brațe: 65 cm
Lățime spătar: 52 cm
Înălțime spătar: 78 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 66 cm
Diametru bază: 69 cm

Scaunul directorial Stilo este o alegere extraordinară, deoarece se diferențiază de majoritatea produselor prin 
aspect și prin confortul oferit utilizatorului. Design-ul sofisticat se îmbină cu un grad ridicat de confort, datorită 
tapițeriei de calitate superioară. Scaun directorial recomandat în general pentru birouri cu aspect modern și 
persoanelor care îndeplinesc funcții administrative.

Stilo

Stilo este un fotoliu directorial cu interioare din lemn stratificat, rezistente la încovoiere, mecanism oscilant, brațe și bază 
din polipropilenă. Opțional scaunul se poate accesoriza cu mecanism multibloc și tapița cu diverse materiale textile, piele 
ecologică sau piele naturală.
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Legend

Dotări și funcționalități:

- mecanism oscilant 
- brațe polipropilenă
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- șezut și spătar generos
- bază polipropilenă (op: oțel cromat)
- role nylon

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 112 - 123 cm
Înălțime șezut: 47 - 58 cm
Adâncime șezut: 50 cm
Lățime șezut: 53 cm
Lățime scaun cu brațe: 64 cm
Lățime spătar: 52 cm
Înălțime spătar: 68 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 71 cm
Diametru bază: 60 cm

Interiorul unei săli de conferințe sau al unui birou trebuie să inspire eleganță și să reflecte credibilitate. 
Fotoliul directorial Legend este o alegere excelentă, iar orele petrecute la birou vor trece și mai repede.

Legend

Scaun directorial rotativ, mecanism oscilant, interioare din lemn stratificat, se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau material 
textil. Baza și brațele  scaunului  sunt din polipropilenă.   

Riva

Dotări și funcționalități:

- mecanism de rotire și reglare a înălțimii 
(op: mecanism oscilant)
- brațe polipropilenă
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- șezut și spătar generos
- bază polipropilenă (op: oțel cromat)
- role nylon

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 105 - 116 cm
Înălțime șezut: 45 - 56 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime șezut: 48 cm
Lățime scaun cu brațe: 59 cm
Lățime spătar: 48 cm
Înălțime spătar: 64 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 67 cm
Diametru bază: 60 cm

Riva este perfect pentru orice sală de conferință sau orice birou cu design clasic. 
Scaun directorial recomandat în general persoanelor care îndeplinesc funcții administrative.

Riva

Fotoliu directorial accesorizat cu mecanism de rotire și reglare a înălțimii șezutului (opțional: mecanism oscilant). Brațele și baza 
scaunului sunt din polipropilenă. Scaunul se poate tapița cu diverse materiale textile, piele ecologică sau piele naturală.

Legend/S
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Scaunele din familia TESLA sunt evoluția logică a designului modern. 
Ele se integrează perfect în orice spațiu de birou sau de acasă. 

Claudio Bellini Design
TESLA
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Claudio Bellini Design
TESLA
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Prima impresie contează. Acesta este motivul pentru care fiecare articol de mobilier trebuie să aibă un stil propriu. 
Tesla este scaunul ergonomic dedicat persoanelor care apreciază funcționalitatea, identitatea și originalitatea. 
Accesorizat cu mecanism DONATI, ușor de ajustat, Tesla devine extrem de versatil și emotiv, oferind confort 
impresionant pe parcursul întregii zile. Este scaunul ergonomic care te înțelege și se adaptează nevoilor tale.

Mecanismul sincron de auto adaptare răspunde în mod automat la greutatea corporală și oferă confort. Reglajele mecanismului se 
operează ușor și intuitiv. Alte dotări: șezut culisant, tetieră reglabilă vertical, brațe reglabile 3D cu top din poliuretan moale, spătar înalt 
cu suport lombar fix care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale, poliuretan injectat (șezut, spătar, tetieră), role diametru mare 
pentru suprafețe dure sau mochetă (60 mm), bază aluminiu vopsită alb, elemente din polipropilenă gri și albe. Varianta Tesla tapițat 
posedă și mecanism de reglare pe inălțime a spătarului (”sus & jos”).

Tesla Claudio Bellini Design

Dimensiuni:
Înălțime scaun Tesla Mesh Tetieră: 106 - 116
Înălțime scaun Tesla Mesh: 95-105
Înălțime scaun Tesla Tapițat: 100-110 cm
Înălțime șezut: 42 - 52 cm
Adâncime șezut: 50-55 cm
Lățime șezut: 52 cm
Lățime scaun cu brațe: 69 cm
Lățime spătar: 47 cm
Înălțime spătar: 64 cm
Înălțime brațe min (de la sol): 62 cm
Diametru bază: 69 cm
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Tesla Mesh cu tetieră

Tesla Mesh fără tetieră

Tesla Tapițat fără tetieră

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron de auto adaptare
- translație șezut
- brațe 3D cu top din pu. moale 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role gumate, diam. 60 mm
- spătar curbat ergonomic
- tetieră reglabilă
- bază aluminiu albă
- elemente din polipropilenă gri, negru, alb.
- spătar reglabil vertical (Tesla Tapițat)
Variante:
- Tesla Mesh cu tetieră.
- Tesla Mesh fără tetieră.
- Tesla Tapițat fără tetieră.

translație șezut

brațe reglabile 3D

bază aluminiu albă

mecanism sincron

tetieră reglabilă

poliuretan injectat

spătar curbat ergonomic

role silicon

Tesla Mesh cu tetieră
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Scaunul ergonomic creat pentru a redefini experiența ta la birou. Folosind soluții revoluționare, Pofit redefinește 
tendințele de dezvoltare a scaunelor de birou: este scaunul ergonomic care oferă o susținere activă a spatelui și se 
adaptează coloanei vertebrale.

Pofit beneficiază de mecanism sincron multibloc cu antișoc acționat printr-o singură manetă, reglarea tensiunii de oscilație, adâncime 
șezut reglabilă, tetieră reglabilă 2D, brațe reglabile 3D cu top din poliuretan moale, spătar înalt cu suport lombar reglabil care sprijină 
curba naturală a coloanei vertebrale. Alte dotări standard: role gumate, bază aluminiu, elemente din polipropilenă negre/gri/albe.

Pofit

Pofit cu tetieră Tesla Mesh cu tetieră

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 108 - 129 cm
Înălțime șezut: 44 - 53 cm
Adâncime șezut: 49- 52 cm
Lățime șezut: 60 cm
Lățime scaun cu brațe: 76 cm
Înălțime brațe de la sol (min): 62 cm
Diametru bază: 66 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc 
acționat pe cablu
- structură din aluminiu + polipropilenă
- adâncime șezut reglabilă
- brațe reglabile 3D cu top din pu. moale 
- șezut și spătar mesh
- role gumate cu diam 65 mm
- spătar curbat ergonomic
- suport lombar
- bază aluminiu
- elemente din polipropilenă 
negre/gri/albe
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Class

Un nou nivel de ergonomie fără compromisuri. Mesh creat special pentru a lăsa pielea să respire, mecanism 
care asigură tot ce se poate: mobilitate, confort și durabilitate. Ajustabil în orice poziție. Mai mult decât un scaun…
Ergohuman. 

Scaunul de birou ergonomic Ergohuman dispune de un mecanism sincron multibloc cu antișoc acționat printr-o singură manetă, 
reglarea tensiunii de oscilație, șezut culisant, tetieră reglabilă 2D, brațe reglabile 3D cu top din poliuretan moale, spătar înalt reglabil 
vertical cu suport lombar fix care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Alte dotări standard: role gumate, bază aluminiu, 
elemente din polipropilenă negre.

Ergohuman

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 122 - 132 cm
Înălțime șezut: 45 - 55 cm
Adâncime șezut: 44- 49 cm
Lățime șezut: 53 cm
Lățime scaun cu brațe: 68 cm
Înălțime brațe de la sol: 62 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc 
acționat pe cablu
- structură din aluminiu
- translație șezut
- brațe reglabile 3D cu top din pu. moale 
- șezut și spătar mesh
- role gumate cu diam 65 mm.
- spătar reglabil vertical curbat ergonomic
- suport lombar
- bază aluminiu
- elemente din polipropilenă negre
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Toată lumea își dorește un spațiu, la locul de muncă, care să arate plăcut, dar care să și ofere confortul necesar. 
Aceste dorințe se pot îndeplini cu scaunul Enjoy Project, care oferă confort deosebit beneficiarului.

Enjoy Project dispune de un mecanism sincron de auto adaptare automat în funcție de greutatea utilizatorului acționat printr-o 
singură manetă, șezut culisant, tetieră reglabilă 2D, brațe reglabile 3D cu top din poliuretan moale, spătar înalt reglabil vertical cu 
suport lombar fix care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Alte dotări standard: role gumate, bază polipropilenă, elemente 
din polipropilenă negre.

Enjoy project

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc 
acționat pe cablu
- translație șezut
- brațe reglabile 3D
- top brațe din poliuretan 
- șezut și spătar mesh
- role gumate cu diam 65 mm.
- spătar reglabil vertical 
- suport lombar
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 114 - 125 cm
Înălțime șezut: 45 - 55 cm
Adâncime șezut: 50- 56 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 66 cm
Înălțime brațe de la sol: 66 cm
Diametru bază: 69 cm
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Formele rectangulare ale modelului Motion sugerează seriozitate și eleganță. Brațele și tetiera oferă confort și relaxare 
ceea ce determină munca profitabilă. În cazul în care oferim confort corpului, creierul ne va mulțumi printr-un grad 
crescut de productivitate.

Scaunul de birou ergonomic Motion dispune de un mecanism sincron multibloc cu antișoc acționat prin două manete, reglarea 
tensiunii de oscilație, șezut culisant, tetieră reglabilă 2D, brațe reglabile cu top din poliuretan moale, spătar înalt reglabil vertical cu 
suport lombar fix care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Alte dotări standard: poliuretan densitate mare (șezut, spătar, 
tetieră), role diametru mare (65 mm), bază polipropilenă, elemente din polipropilenă negre.

Motion

Dimensiuni:
Înălțime scaun Motion Tetieră: 122 - 137 cm
Înălțime scaun Motion: 118-133 cm
Înălțime șezut: 45 - 53 cm
Adâncime șezut: 50-55 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 66 cm
Lățime spătar: 47 cm
Înălțime spătar fără tetieră: 58  cm
Înălțime brațe min (de la sol): 65 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut
- brațe reglabile cu top din pu. moale 
- poliuretan densitate mare
- role diametru 65 mm. (opțional role gumate)
- spătar curbat ergonomic
- tetieră reglabilă 2D
- bază polipropilenă (opțional bază aluminiu)
- elemente din polipropilenă negre

1870 Motion Motion

1875/S Motion1875 Motion

Entuziasmul nu cunoaşte limite.
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Aspectul elegant al scaunelor din familia Class este recomandat pentru orice birou managerial modern. 
Familia de scaune este compusă din trei modele: 2310 Class Executive, 2300 Class Operative și 2350 Class Conferință.

Scaunul de birou ergonomic Class dispune de un mecanism sincron multibloc cu antișoc acționat prin două manete, reglare 
tensiunie de oscilație, șezut culisant (opțional), tetieră fixă incorporată, brațe reglabile cu top din poliuretan moale, spătar înalt reglabil 
vertical cu suport lombar fix care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Dotări standard: poliuretan injectat (șezut, spătar), role 
gumate, bază aluminiu, elemente din polipropilenă negre.

Class

Dimensiuni:
Înălțime scaun Class 2310: 121 - 130 cm
Înălțime scaun Class 2300: 103-112 cm
Înălțime șezut: 47 - 56 cm
Adâncime șezut: 46-51 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 66 cm
Lățime spătar: 47 cm
Înălțime spătar 2300: 53  cm
Înălțime spătar 2310: 71  cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut (opțional)
- brațe reglabile cu top din pu. moale 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role gumate.
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical.
- tetieră fixă (2310 Class)
- bază aluminiu
- elemente din polipropilenă negre

2310 Class Class

2300 Class

Stabilește noi standarde.
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OMNIA
inginerie, design, experiență, ergonomie.
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Dacă există scaun perfect pe lume, atunci acela este modelul Omnia. Fiecare detaliu al acestui scaun ergonomic 
reflectă calitate superioară, durabilitate și confort. Materialul spătarului se numește mesh și asigură aerisirea corpului 
în timpul șederii.

Scaunul de birou ergonomic Omnia dispune de un mecanism sincron multibloc cu antișoc, reglare tensiunie de oscilație, șezut 
culisant (opțional), tetieră reglabilă 2D (opțional), brațe reglabile cu top din poliuretan moale, spătar înalt reglabil vertical cu suport 
lombar reglabil care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Dotări standard: poliuretan injectat, role diam. mare pentru mochetă, 
bază polipropilenă, elemente din polipropilenă negre. Oțional scaunul se poate accesoriza cu spătar, bază și brațe albe.

Omnia

Dimensiuni:
Înălțime scaun Omnia Exe.: 129 - 140 cm
Înălțime scaun Omnia Op.: 110-121 cm
Înălțime șezut: 47 - 58 cm
Adâncime șezut: 46-51 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 68 cm
Lățime spătar: 46 cm
Înălțime spătar: 61 cm
Înălțime Brațe de la sol: 71 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut (opțional)
- brațe cu top din pu. moale reglabile 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role gumate.
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical.
- tetieră reglabilă 2D (opțional)
- bază aluminiu
- elemente din polipropilenă negre și/sau albe

1850 Omnia Black
Omnia. Cucerește orice birou.

1850 Omnia White1850 Omnia Black
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Silueta distinctă, detaliile și linia spătarului ergonomic caracterizează designul modern al scaunului de birou Oklahoma. 
Modelul a fost realizat atent, funcționalitatea și aspectul plăcut reprezentând scopul principal.

Oklahoma dispune de un spătar înalt foarte comod cu suport lombar care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Suportul 
lombar este reglabil atât în adâncime cât și vertical. Șezutul scaunului realizat din poliuretan de densitate mare oferă suport 
confortabil utilizatorului chiar și în condițiile unei munci îndelungate. Brațele reglabile, baza piramidală din aluminiu șlefuit și rolele 
gumate sunt opțiuni standard pentru fiecare scaun Oklahoma.

Oklahoma

Dimensiuni:
Înălțime scaun Oklahoma E.: 121 - 131 cm
Înălțime scaun Oklahoma Op.: 101-109 cm
Înălțime șezut: 44 - 52 cm
Adâncime șezut: 50 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 62 cm
Lățime spătar: 46 cm
Înălțime spătar: 61 cm
Înălțime Brațe de la sol: 63 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- brațe reglabile cu top din pu. moale 
- spătar mesh
- role gumate
- spătar curbat ergonomic
- suport lombar reglabil 2D
- tetieră reglabilă
- bază aluminiu
- elemente din polipropilenă negre

Oklahoma Executive
Dinamic. Sportiv. Agil.

Oklahoma Operativ
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Rezultatul îmbinării abilităților de inginerie și design. Este scaunul ergonomic care va menține productivitatea și 
confortul pe timp îndelungat atât la birou cât și acasă.

Next dispune de un spătar înalt foarte comod cu suport lombar reglabil care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Șezutul 
scaunului este generos și realizat din poliuretan injectat, grosime 70 mm. Brațele sunt reglabile 3D cu top din poliuretan moale iar 
baza piramidală este din aluminiu șlefuit. Alte dotări standard: role diametru mare, tetieră. Accesorizat cu mecanism sincron cu antișoc 
acționat prin două manete permite reglarea în 4 trepte posibile a unghiului dintre spătar și șezut.

Next

Dimensiuni:
Înălțime scaun Next E.: 115 - 126 cm
Înălțime scaun Next Op.: 98-110 cm
Înălțime șezut: 41 - 53 cm
Adâncime șezut: 51 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 64 cm
Lățime spătar: 49 cm
Înălțime spătar: 57 cm
Înălțime brațe min. de la sol: 63 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron
- brațe cu top din pu. moale reglabile 3D
- pernă șezut poliuretan injectat
- spătar mesh
- spătar curbat ergonomic 
- suport lombar reglabil
- tetieră reglabilă
- bază aluminiu
- role diametru mare (65 mm)

Next Executive

Șezut curbat 
ergonomic

brațe reglabile 3D

bază aluminiu

mecanism sincron

tetieră reglabilă

poliuretan injectat,
rezistent la compactare.

spătar curbat ergonomic 
cu suport lombar reglabil.

role diam. 65 mm

spătar mesh

Next Operative
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Fiecare detaliu al acestui scaun, reflectă calitate superioară, durabilitate și confort. Scaunul tapițat cu material textil de 
calitate asigură aerisirea corpului în timpul șederii.

Scaunul de birou ergonomic Insignia dispune de un mecanism sincron multibloc cu antișoc acționat prin două manete, reglarea 
tensiunii de oscilație, șezut culisant, tetieră reglabilă vertical, brațe reglabile cu top din poliuretan moale, spătar înalt cu suport lombar 
fix care sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Alte dotări standard: poliuretan injectat (șezut, spătar, tetieră), role diametru mare 
pentru mochetă (65 mm), bază aluminiu șlefuit, elemente din polipropilenă gri și negre.

Insignia

Dimensiuni:
Înălțime scaun.: 108 - 119 cm
Înălțime șezut: 45 - 54 cm
Adâncime șezut: 48 cm
Lățime șezut: 49 cm
Lățime scaun cu brațe: 65 cm
Lățime spătar: 47 cm
Înălțime spătar: 56 cm
Înălțime brațe min. de la sol: 64 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut
- brațe cu top din pu. moale reglabile vertical
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role diametru 65 mm
- spătar curbat ergonomic
- tetieră reglabilă
- bază aluminiu șlefuit
- elemente din polipropilenă gri, negru

Insignia Insignia

translație șezut

brațe reglabile

bază aluminiu

mecanism sincron

tetieră reglabilă

poliuretan injectat

spătar curbat ergonomic

role diam. 65 mm
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1970 Syn Marilyn

Familia scaunelor Marilyn by Antares aparține designului minimalist. Deși accentul cade pe design, scaunul este 
comod și rezistent. Brațele, materialul și culoarea tapițeriei sunt opțiuni personalizabile.

Marilyn dispune de un spătar înalt foarte comod, curbat ergonomic. Șezutul scaunului realizat din poliuretan injectat oferă suport 
confortabil utilizatorului chiar și în condițiile unei munci îndelungate. Brațele reglabile, baza din aluminiu șlefuit și rolele gumate cu 
diametru mare sunt opțiuni standard pentru fiecare scaun Marilyn 1970. Mecanismul sincron cu antișoc acționat prin două manete 
permite reglarea în 4 trepte posibile a unghiului dintre spătar și șezut. 

Marilyn

Dimensiuni:
Înălțime scaun Marilyn E: 127 - 138 cm
Înălțime scaun Marilyn Op.: 99-110 cm
Înălțime șezut: 44 - 55 cm
Adâncime șezut: 46-51 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 69 cm
Lățime spătar: 45 cm
Înălțime spătar (E/OP): 53/ 82 cm
Înălțime brațe min. de la sol: 70 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut (opțional)
- brațe cu top din pu. moale reglabile (opțional)
- pernă șezut poliuretan injectat
- role diam mare (65 mm). (op: role gumate)
- spătar curbat ergonomic.
- spătar plasă elastică ERGO Flex ™
- tetieră fixă (varianta 1970 Marilyn)
- bază aluminiu

translație șezut
(opțional)

brațe reglabile

bază aluminiu

mecanism sincron

tetieră fixă

poliuretan injectat,
rezistent la compactare.

spătar curbat ergonomic

role gumate, 
diam. 65 mm.

1975 Syn Marilyn

1975/S Marilyn
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Scaunele ergonomice Boston oferă eleganță oricărui spațiu în care sunt amplasate și sunt o alegere extraordinară 
deoarece se diferențiază de majoritatea produselor prin aspectul lor cu linii fluide și prin confortul oferit utilizatorului. 
Design-ul sofisticat se îmbină cu un grad de confort ridicat, datorită tapițeriei de calitate superioară.

Boston dispune de un spătar înalt foarte comod, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul scaunului sunt realizate din poliuretan de 
densitate mare și oferă suport confortabil utilizatorului chiar și în condițiile unei munci îndelungate. Brațele reglabile, baza din aluminiu 
șlefuit și rolele cu diametru mare sunt opțiuni standard pentru fiecare scaun Boston. Mecanismul sincron cu antișoc și translație 
acționat prin două manete permite reglarea în 4 trepte a unghiului dintre spătar și șezut. 

Boston

Dimensiuni:
Înălțime scaun Boston H: 116 - 127 cm
Înălțime scaun Boston Edge: 101-112 cm
Înălțime șezut: 47 - 55 cm
Adâncime șezut: 49-54 cm
Lățime șezut: 49 cm
Lățime scaun cu brațe: 65 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut
- brațe cu top din pu. moale reglabile (opțional)
- pernă șezut poliuretan densitate mare
- role gumate cu diam mare (65 mm).
- spătar curbat ergonomic.
- bază aluminiu

translație șezut
(opțional)

brațe reglabile

bază aluminiu

mecanism sincron

spătar înalt

poliuretan densitate mare,
rezistent la compactare.

spătar curbat ergonomic

role diam. 65 mm.

Boston Edge
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Ce caracteristici trebuie să aibă un scaun de birou? În primul rând, trebuie să fie ergonomic, dar este necesar să aibă 
spătar și șezut reglabil, tetieră și brațe confortabile. Scaunul 2410 Sapphire PDH satisface toate aceste criterii.

Sapphire dispune și de mecanism sincron (1 manetă), șezut cu translație și o bază cu 5 brațe din polipropilenă foarte rezistentă. 
Opțional scaunul se poate accesoriza cu brațe, suport pentru haină sau în loc de  baza din polipropilenă standard se poate alege una 
din oțel cromat. Spătarul este reglabil vertical prin sistemul ”Sus & Jos”. Pernele șezutului și ale spătarului sunt realizate din poliuretan 
injectat (nedeformabile în timp) oferind suport constant utilizatorului.

Sapphire

Dimensiuni:
Înălțime scaun Sapphire E: 123 - 134 cm
Înălțime scaun Sapphire Op.: 103-114 cm
Înălțime șezut: 44 - 55 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime șezut: 51 cm
Lățime scaun cu brațe: 63 cm
Lățime spătar: 47 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut
- brațe reglabile cu top din pu. moale 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role gumate
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- tetieră fixă (2410 Class) + suport haină
- bază polipropilenă (opțional oțel cromat)

2410 Sapphire

2400 Sapphire 2450/S Sapphire

Sapphire - pentru toate provocările de la birou.
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Aspectul elegant și gama largă a familiei de scaune Gala sunt recomandate pentru orice birou managerial. 
Familia Gala este compusă din patru modele: 1580 Gala Executive, 1580 Gala Operativ, 1580 Gala Net Operativ și 
1580/S Gala Conferință.

Gala dispune de un mecanism sincron multibloc cu antișoc acționat prin două manete, reglare tensiunie de oscilație, șezut culisant 
(opțional), tetieră reglabilă (opțional), brațe reglabile cu top din poliuretan moale, spătar înalt reglabil vertical cu suport lombar fix care 
sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Dotări standard: poliuretan injectat (șezut, spătar), role pentru mochetă, bază aluminiu, 
elemente din polipropilenă negre.

Gala

Dimensiuni:
Înălțime scaun Gala E: 126 - 137 cm
Înălțime scaun Gala Op.: 101-112 cm
Înălțime scaun Gala Op R.: 108-119 cm
Înălțime șezut: 44 - 55 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 64 cm
Lățime spătar: 48 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- translație șezut (opțional)
- brațe reglabile cu top din pu. moale 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role gumate
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- tetieră reglabilă
- bază polipropilenă (op. bază aluminiu)
- elemente din polipropilenă negre

1580 Gala Executive

1580 Gala Rete

1580 Gala Operativ

1580/S Gala
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Limbajul clar al formelor și liniilor delicate ale scaunului ergonomic Zen, îl face pe acesta integrabil în orice spațiu 
de birou sau rezidențial. Forma sofisticată a șezutului și spătarului oferă confort și suport constant utilizatorului. 
Impresionant din toate unghiurile, scaunul Zen, sintetizează relația dintre formă și funcționalitate. 

Zen este accesorizat cu mecanism sincron acționat printr-o singură manetă și dispune de un spătar curbat ergonomic foarte comod 
cu suport lombar reglabil. Șezutul scaunului este generos și realizat din poliuretan injectat, grosime 70 mm. Brațele sunt reglabile 
cu top din poliuretan moale iar baza cu cinci brațe în formă piramidală este din polipropilenă. Alte dotări standard: role gumate cu 
diametru mare (60 mm).

Zen

Zen

Șezut curbat 
ergonomic

brațe reglabile 

bază polipropilenă

mecanism sincron

poliuretan injectat,
rezistent la compactare.

spătar curbat ergonomic 
cu suport lombar reglabil.

role gumate 
diam. 60 mm

spătar mesh

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 100 - 110 cm
Înălțime șezut: 43 - 53 cm
Adâncime șezut: 50 cm
Lățime șezut: 47 cm
Lățime scaun cu brațe: 62 cm
Lățime spătar: 47 cm
Înălțime brațe min. de la sol: 65 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism sincron multibloc
- brațe cu top din pu. moale reglabile
- pernă șezut poliuretan injectat
- spătar mesh
- spătar curbat ergonomic 
- suport lombar reglabil
- bază polipropilenă.
- role gumate diametru mare (60 mm).
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Cu siguranță, cei care hotărăsc să îl cumpere vor face o alegere bună datorită beneficiilor enumerate. 
Ipsilon este ușor de reglat și oferă un grad ridicat de confort.

Scaun ergonomic rotativ cu tetieră fixă, mecanism multibloc cu 2 manete, spătar înalt tapițat cu mesh diverse culori (10 variante),  
suport lombar reglabil, șezut tapițat, bază polipropilenă 690 mm, role nylon. Ipsilon este compatibil cu brațele reglabile Fritz sau fixe 
din poliprolilenă Br25 sau BR46. 
Variante: Ipsilon Înalt cu tetieră, Ipsilon Înalt fără tetieră, Ipsilon Mediu.

Ipsilon

Dimensiuni:
Înălțime scaun Ipsilon Î.+T: 118 - 129 cm
Înălțime scaun Ipsilon Î.: 99-110 cm
Înălțime scaun Ipsilon Mediu: 91-102 cm
Înălțime șezut: 41 - 52 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 47 cm
Lățime scaun cu brațe: 59 cm
Lățime spătar: 45 cm
Înălțime brațe min. de la sol: 61 cm
Diametru bază (Î/M): 69/60 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism multibloc
- brațe reglabile cu top
- pernă șezut poliuretan densitate mare
- spătar mesh diverse culori (10 variante)
- spătar curbat ergonomic 
- suport lombar reglabil
- bază polipropilenă.
- role nylon

Ipsilon înalt cu tetieră Ipsilon

Șezut curbat 
ergonomic

brațe reglabile 

bază polipropilenă

mecanism sincron

spătar curbat ergonomic 
cu suport lombar reglabil.

role nylon 50 mm

spătar mesh

tetieră fixă

Ipsilon înalt

Ipsilon mediu
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Impunător și convingător prin funcțiile multiple și practice deținute. Eficient pentru orice moment al zilei la serviciu sau 
acasă.

Fiecare detaliu al scaunului ergonomic Felix sincron sugerează calitate. Varianta premium dispune de un mecanism sincron cu două 
manete și spătar reglabil vertical (datorită mecanismului ”Sus & Jos”). Șezutul scaunului este ranforsat cu inserții metalice iar rolele 
standard sunt realizate din nylon pentru mochetă. Baza este fabricată din polipropilenă (diam. 690 mm). 
Variante: Felix Syn, Felix Asyn și Felix C.P. 

Felix

brațe reglabile

bază polipropilenă

mecanism sincron

poliuretan densitate mare,
rezistent la compactare.

spătar curbat ergonomic reglabil 
vertical cu suport lombar fix.

role nylon

Felix syn

Felix C.P. + brațe fixe

Dimensiuni:
Înălțime scaun Felix syn: 106 -119 cm
Înălțime scaun Felix asyn: 106 -119 cm
Înălțime scaun Felix Syn C.P.: 111-122 cm
Înălțime șezut: 51 - 62 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime șezut: 50 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Lățime spătar: 46 cm
Diametru bază: 69 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanisme: sincron / asincron / C.P.
- brațe cu top din pu. moale reglabile (opțional)
- brațe fixe (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role nylon, opțional role gumate
- spătar reglabil vertical curbat ergonomic
- bază polipropilenă 690 mm (opțional b.oțel cromat)
- elemente din polipropilenă negre

Felix asyn + brațe reglabile
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Modelul 1340 Asyn este un scaun de birou clasic, dar cu calități desebite. Acest model dispune de nenumărate 
avantaje. Produsul este ergonomic, spătarul reglabil, iar la cerere, puteți beneficia de brațe sau de role gumate. 
Tapițerie: material textil (diverse tipuri și nuanțe), eco piele (diverse nuanțe). Variante: 1340 asyn, 1340/S vizitator.

1340 Asyn

1340 asyn

Dotări și funcționalități:

- mecanism: asincron (3 manete)
- brațe reglabile cu top din pu. moale (opțional)
- brațe fixe (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role nylon, opțional role gumate
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă, opțional bază oțel cromat
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 93-106 cm
Înălțime șezut: 43 - 56 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 61 cm
Lățime spătar: 45 cm
Diametru bază: 60 cm

Panther

Panther se potrivește perfect în locuințe și în birouri. Dispune de un spătar reglabil vertical, iar baza este realizată 
din polipropilenă. Rolele sunt fabricate din nylon, ideale pentru mochetă. Opțional, scaunul se poate accesoriza 
cu brațe fixe din polipropilenă. Tapițerie: material textil (diverse tipuri și nuanțe), eco piele (diverse nuanțe). Varianta 
vizitator: Panther/S vizitator.

Panther

Dotări și funcționalități:

- mecanism: C.P.
- brațe fixe (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role nylon, opțional role gumate
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă, opțional bază oțel cromat
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 100-113 cm
Înălțime șezut: 44 - 57 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 58 cm
Lățime spătar: 46 cm
Diametru bază: 60 cm
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Practic, durabil, eficient pentru orice moment al zilei la serviciu sau acasă. Tapițerie: material textil (diverse tipuri și 
nuanțe, eco piele (diverse nuanțe).

1040 Ergo

1040 Ergo

Cu forme sculptate unice și o formă atrăgătoare, modelul Blanca de la Antares nu este ușor de omis, inspirându-i 
pe cei care-l privesc și evidențiindu-se în orice birou. Scaunul își dezvoltă puterea de atracție datorită elementelor 
albe: cadrul spătar, brațele, baza sau rolele gumate. Combinația de negru, alb și gri facilitează plasarea și 
încadrarea facilă în design-ul oricărui spațiu de birou sau rezidențial. 

Blanca

Dotări și funcționalități:

- mecanism: oscilant
- brațe fixe albe
- role gumate albe 
- bază polipropilenă albă
- elemente din polipropilenă negre.

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 94-104 cm
Înălțime șezut: 45 - 55 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 54 cm
Lățime spătar: 40 cm
Diametru bază: 58 cm

Dotări și funcționalități:

- mecanism: C.P.
- brațe fixe (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- perne ergonomice (șez + spătar)
- role nylon, opțional role gumate
- spătar reglabil vertical
- bază polipropilenă, opțional bază oțel cromat
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 93-106 cm
Înălțime șezut: 42 - 55 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 47 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Lățime spătar: 43 cm
Diametru bază: 60 cm

Scaun ergonomic rotativ, mecanism de balans, spătar tapițat cu mesh gri ”metal”, șezut tapițat cu stofă de tip mesh negru, bază 
polipropilenă vopsită alb 600 mm, role gumate albe, brale fixe. Elementele scaunului din polipropilenă sunt albe. 

Blanca

E
xe

cu
tiv

 -
 O

p
er

at
iv



pagina 76 pagina 77

Bora Kinder este un produs plin de fantezie, destinat celor mici. Scaunul poate fi util nu numai în locuințe, ci și în 
instituții de învățământ. Dimensiunile lui sunt micșorate, astfel că se potrivește perfect cu înălțimea copiilor. Calității și 
rezistenței li se adaugă confortul, garantat prin funcția de reglare a spătarului și șezutului. 

Bora Kinder

Bora Kinder

Dotări și funcționalități:

- mecanism: C.P.
- brațe fixe (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare.
- role nylon, opțional role gumate, ventuze
- spătar reglabil vertical
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 81-94 cm
Înălțime șezut: 41 - 54 cm
Adâncime șezut: 40 cm
Lățime șezut: 44 cm
Lățime scaun cu brațe: 55 cm
Lățime spătar: 40 cm
Diametru bază: 60 cm

Acest model poate fi practic nu numai în locuințe, ci și în birouri. Baza și brațele produsului sunt realizate din 
polipropilenă.

1080 Mek

1080 Mek

Dotări și funcționalități:

- mecanism: C.P.
- brațe fixe (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role nylon, opțional role gumate
- spătar reglabil vertical
- bază polipropilenă, opțional bază oțel cromat
- elemente din polipropilenă negre.

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 99 - 112 cm
Înălțime șezut: 45 - 58 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 61 cm
Lățime spătar: 46 cm
Diametru bază: 60 cm
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Cluj

	 CONFERINȚĂ
VIZITATOR

 Întâlnirile sunt extrem de importante pentru creșterea și extinderea unei afaceri, 
iar sala de conferințe reprezintă unul dintre cele mai folosite și productive spații.

 O sală de ședințe bine concepută și echipată propune discuții și decizii cheie. 
Prin urmare, spațiile de conferință unde se poartă cele mai importante negocieri 
trebuie să fie spațioase și confortabile.

Birou | Sala de Conferințe | Sala de așteptare | Recepție 
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Datorită unui design elegant și folosirea materialelor de înaltă calitate, Shiny Conference se integrează cu succes în 
orice spațiu de birou tradițional sau contemporan. 
Produse din aceeași familie: scaun directorial 7600 Shiny, 7650 Shiny. 

Shiny  conference

 7650 Shiny Conference

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotativ cu arc de revenire
- brațe aluminiu 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- spătar curbat ergonomic
- bază aluminiu șlefuit
- elemente cromate și aluminiu
- variante: 7600 Shiny, 7650 Shiny Directorial

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 92 cm
Înălțime șezut: 44 cm
Adâncime șezut: 38 cm
Lățime șezut: 56 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Lățime spătar: 45 cm
Diametru bază: 73 cm

Sophia conference întruchipează combinația reușită de confort, tehnologie și eleganță. 
Produse din aceeași familie: scaun directorial 9040 Sophia Executive 

Sophia  conference

Dotări și funcționalități:

- mecanism de rotire 
- reglabil pe înălțime
- brațe aluminiu 
- spătar curbat ergonomic
- bază aluminiu șlefuit cu 4 brațe elegantă
- elemente cromate și aluminiu
- variante: Sophia Directorial

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 85 - 94 cm
Înălțime șezut: 43 - 51 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 51 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Lățime spătar: 50 cm
Diametru bază: 69 cm

9045 Shiny Conference
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Dragoste la prima vedere, deoarece este modern și elegant. Un scaun confortabil, care vă relaxează și vă crește nivelul 
creativității în orice birou. Aici se nasc cele mai interesante idei. 

Scaun fix pentru spații de conferință, birou sau spații de așteptare. Pentru un plus de culoare, confort și eleganță, scoica scaunului 
este tapițată, iar cadrul poate fi construit din oțel cromat, aluminiu sau lemn. La interior structura scaunului este din oțel și acoperită cu 
poliuretan injectat rezistent la compactare. 

Belen

Dimensiuni:
Înălțime scaun Belen V:  84 cm
Înălțime scaun Belen C:  70 - 84 cm
Înălțime șezut Belen V: 48 cm
Înălțime șezut Belen C: 35 - 48 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 45 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Lățime spătar: 38 cm

Dotări și funcționalități:

- scaun vizitator fix
- scoică tapițată 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- variante cadru: oțel cromat / lemn / aluminiu
- protecți pardosea din polipropilenă.

Belen Wood Belen Style

Belen Visitor Belen Cross
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Scaunul Wind îmbină forma unui fotoliu cu cea a unui scaun, creând un spațiu de odihnă foarte confortabil. Forma 
scoicii cu brațe integrate, oferă produsului o picătură de eleganță indiferent de cadrul ales.

Scaun fix pentru spații de conferință, birou sau spații de așteptare. Pentru un plus de culoare, confort și eleganță, scoica scaunului 
este tapițată, iar cadrul poate fi construit din oțel cromat, aluminiu sau lemn. La interior structura scaunului este din oțel acoperit cu 
poliuretan injecat rezistent la compactare. 

Wind

Dimensiuni:
Înălțime scaun Wind V:  84 cm
Înălțime scaun Wind C:  70 - 84 cm
Înălțime șezut Wind V: 48 cm
Înălțime șezut Wind C: 35 - 48 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 45 cm
Lățime scaun cu brațe: 60 cm
Lățime spătar: 38 cm

Dotări și funcționalități:

- scaun vizitator fix
- scoică tapițată 
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- variante cadru: oțel cromat / lemn / aluminiu
- protecți pardosea din polipropilenă.

Wind Wood Wind Style

Wind Visitor Wind Cross
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AOKI
perfecțiunea nu cunoaște limite
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Simplu și elegant, definit de liniile fluide ale scoicii si impactul oferit fiecărui spațiu în care este poziționat. Șezutul și 
spătarul scaunului sunt din plastic, fiind disponibil într-o varietate mare de culori. Acestea se pot tapița integral sau 
parțial, în funcție de zonele unde se doresc a fi utilizate. Aoki este ideal pentru orice spațiu: este candidatul perfect 
pentru sala de conferințe sau de curs, sala de așteptare, precum și săli de mese, cafenele sau terase.

Aoki oferă confort deosebit datorită formelor organice ale scoicii scaunului cu brațe integrate, cadrului din oțel cromat și a posibilității 
de tapițare totală sau parțială a sa. Scoica scaunului din polipropilenă rezistentă la șocuri este disponibilă în 8 variante de culori (alb, 
bej, negru, roșu, gri, portocaliu, verde, gri). Variante: Aoki Visitor, Aoki Sled, Aoki Wood, Aoki Style.

Aoki

Dimensiuni:
Înălțime scaun Aoki V:  77 cm
Înălțime scaun Aoki/S:  78 cm
Înălțime scaun Aoki ST:  80 cm
Înălțime șezut Aoki V/ST: 45 cm
Înălțime șezut Aoki/S: 46 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 44 cm
Lățime scaun cu brațe: 55 cm

Dotări și funcționalități:

- scaun vizitator
- scoică din polipropilenă 
- opțional tapițare scoică: integral / interior / șezut 
- variante cadru: oțel cromat / lemn / aluminiu
- protecți pardoseală din polipropilenă.

2160 Aoki Visitor 2160 Aoki Style2160 Aoki Alu

2160 Aoki /S Visitor 2160 Aoki Wood

Aoki
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XILLA
conceput pentru săli de conferință, 

ideal pentru săli de clasă sau training
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Conceput pentru săli de conferință și săli de clasă/training datorită abilității de stocare pe verticală sau orizontală. Alte 
accesorii sau opțiuni: conexiuni din polipropilenă prinse pe cadru, posibilitate numerotare, măsuță de scris rabatabilă 
din (lemn/polipropilenă), șezut rabatabil, coș depozitare, role nylon.

Xilla

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 83 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime scaun: 51 cm
Lățime șezut: 44 cm
Lățime scaun: 58 cm

Dotări și funcționalități:

- scaun vizitator-conferință fix sau pe mobil pe role
- suprapozabil vertical sau orizontal
- șezut tapițat sau din lemn de fag lăcuit
- spătar tapițat sau din lemn/polipropilenă
- variante cadru: oțel cromat sau vopsit negru/gri
- opțional: 
    - măsuță de scris rabatabilă (lemn/polipropilenă)
    - șezut rabatabil
    - numerotare scaune
    - cadru cu brațe fixe
    - conexiuni
    - coș depozitare 
- protecți pardosea din polipropilenă

Xilla cadru negru cu brațe și conexiuni

Xilla Cadru Gri 
fără brațe

Xilla Cadru Cromat 
cu brațe

Xilla Cadru Negru 
cu brațe și măsuță
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ErgoSit

Dotări și funcționalități:

- oferă susținere dinamică prin înclinarea           
spătarului și a brațelor în funcție de greutate 
- pernă șezut poliuretan injectat
- spătar curbat ergonomic
- tapițerie șezut: material textil negru
- tapițerie spătar: mesh negru
- cadru oțel cromat
- brațe din polipropilenă
- șezut rabatabil, posibilitate de stocare pe orizontal

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 94 cm
Înălțime șezut: 47 cm
Adâncime șezut: 42 cm
Lățime scaun: 59 cm

Scaun vizitator cu brațe din polipropilenă (negre), suprapozabil, cadru rezistent din oțel vopsit gri/negru în câmp 
electrostatic sau cromat, poliuretan densitate mare, șezut și spătar tapițat, acoperitor șezut și spătar negru.

2040

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- brațe polipropilenă negre
- spătar și șezut tapițat
- cadru oțel cromat sau vopsit în câmp  
electrostatic (negru/gri).
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă
- suprapozabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 88 cm
Înălțime șezut: 44 cm
Adâncime șezut: 50 cm
Adâncime scaun: 62 cm
Lățime scaun: 58 cm

ErgoSit. Așa se numește cel mai avansat scaun de conferință. Mecanismul de înclinare intuitiv și funcțional urmărește 
imediat mișcările corpului într-o manieră dinamică și naturală. 

Acesta este mobil și oferă susținere dinamică prin înclinarea spătarului în funcție de mișcările utilizatorului de pe scaun. Scaun 
vizitator cu brațe din polipropilenă dinamice, cadru cromat pe role, spătar plasă cu susținere dinamică, șezut rabatabil tapițat cu 
material textil.

2040 Cadru Cromat

2040 Cadru Negru 2040 Cadru Gri

ErgoSit
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Magix

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință vizitator
- top brațe polipropilenă
- șezut tapițat
- spătar tapițat sau mesh
- cadru oțel cromat de tip sanie
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă
- suprapozabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 83 cm
Înălțime șezut: 44 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime scaun: 57 cm

Class este destinat nu numai zonelor de așteptare din fața biroului, ci și sălilor de conferințe sau a recepțiilor. 
Cadrul scaunului este din oțel cromat cu brațe încorporate. 
Produse din aceeași familie: scaun directorial 2310 Class Executiv, 2300 Class Operativ.

Class

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- spătar și șezut tapițat
- cadru cu brațe din oțel cromat
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă
- suprapozabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 93 cm
Înălțime șezut: 44 cm
Adâncime șezut: 48 cm
Lățime scaun: 58 cm

Scaunul Magix a fost creat pentru vizitatori, reprezentând un produs perfect pentru săli de conferințe sau pentru zona 
de așteptare.

Magix 

Magix  Mesh

2350 Class
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9550 conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- brațe lemn
- cadru lemn stratificat tip sanie
- nuanțe lemn: fag, nuc, wenge, cireș sau mahon
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 98 cm
Înălțime șezut: 42 cm
Adâncime șezut: 51 cm
Lățime scaun: 64 cm

Sett oferă prestanță și eleganță oricărui spațiu de birou. Conceput simplu cu cusături exacte, Sett, se va 
transforma în scurt timp în piesa de mobilier preferată. Acesta va produce efectul maxim dacă este însoțit și de 
varianta 5600 Sett Directorial

Sett conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- spătar și șezut tapițat
- brațe din oțel cromat cu top tapițat
- poliuretan densitate mare
- cadru oțel cromat de tip sanie
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă
- suprapozabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 100 cm
Înălțime șezut: 48 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime scaun: 61 cm

9550 conference este un scaun de vizitator - conferință cu linii fine și rafinate. Scaunul este extrem de elegant și 
confortabil. 9550/S se integrează ideal în orice spațiu de birou clasic unde predomină lemnul.
Produse din aceeași familie: scaun Executiv directorial 9500. 

Scaun conferință - vizitator fix, scoică scaun din lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau 
material textil. Brațele scaunului din oțel cromat sunt tapițate parțial. Cadrul scaunului este din oțel cromat.

Scaun conferință - vizitator fix, scoică scaun din lemn stratificat (monoscoică),se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau material 
textil. Cadrul și brațele scaunului sunt din lemn. Elementele din lemn pot fi băițuite pe următoarele nuanțe: fag, nuc, wenge, cireș sau 
mahon. 

9550/S 5650/S Sett Crom

5650/S Sett Negru
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Motion conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- spătar curbat ergonomic
- șezut și spătar tapițat
- cadru oțel cromat, teavă rectangulară
- brațe cu top din poliuretan moale

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 95 cm
Înălțime șezut: 46 cm
Adâncime șezut: 50 cm
Lățime scaun: 62 cm

Scaun vizitator cu brațe, cadru rezistent din oțel cromat, șezut poliuretan injectat, spătar reglabil vertical cu suport 
lombar reglabil tapițat cu mesh, elemente polipropilenă: negre sau albe.

Omnia  conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut poliuretan injectat
- spătar reglabil vertical, tapițat cu”mesh”
- suport lombar reglabil
- opțional spătar alb
- șezut tapițat
- cadru din oțel cromată
- brațe cu top din poliuretan moale

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 113 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime scaun: 63 cm

Scaunul de conferință 1875 Motion conference dispune de talpă sanie cromată, ceea ce îi oferă un plus de echilibru și 
confort. Spătarul se adaptează perfect coloanei vertebrale.
Produse din aceeași familie: scaun executiv 1870 Motion, scaun operativ 1875 Motion. 

Scaun vizitator fix cu brațe, top brațe din poliuretan moale, cadru oțel cromat de tip sanie (țeavă rectangulară), poliuretan șezut și 
spătar densitate mare (rezistent la compactare).

1875/S Motion Conference 1850/S Omnia Conference
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Gala  conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- spătar curbat ergonomic
- șezut și spătar tapițat
- cadru oțel cromat
- brațe cu top din poliuretan moale

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 99 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime scaun: 63 cm

1580/S Gala îmbină perfect aspectul plăcut cu funcționalitatea. Fiecare detaliu al acestui scaun vizitator sugerează 
calitate și echilibru. Produsul dispune de cadru sanie din oțel cromat și brațe realizate din poliuretan. Capacitatea 
maximă portantă este de 120 kg. 
Produse din aceeași familie: scaun executiv 1580 Gala, scaun operativ 1580 Gala, scaun operativ 1580 Gala Net.

1850/S Gala Conference

Familia scaunelor Marilyn by Antares aparțin designului minimalist. Deși accentul cade pe funcționalitate, scaunul 
este foarte comod și rezistent. Materialul șezutului și culoarea poate fi selectată de client în funcție de preferință.
Produse din aceeași familie: scaun 1970 Marilyn Executive, scaun 1975 Marilyn Operativ.

Marilyn  conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut poliuretan injectat
- spătar tapițat cu”mesh”
- șezut tapițat

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 100 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime scaun: 49 cm

Marilyn dispune de un spătar foarte comod, curbat ergonomic. Șezutul scaunului este realizat din poliuretan injectat și oferă 
suport confortabil utilizatorului.

1975/S Marilyn Conference
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Sapphire  conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- spătar curbat ergonomic
- șezut și spătar tapițat
- cadru oțel cromat/negru

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 90 cm
Înălțime șezut: 44 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime scaun: 63 cm

Sapphire conference îmbină perfect aspectul plăcut cu funcționalitatea. Fiecare detaliu al acestui scaun vizitator 
sugerează calitate și echilibru. Produsul dispune de cadru cromat sau negru vopsit în câmp electrostatic.

Scaun vizitator, cadru din oțel cromat sau vopsit negru în câmp electrostatic, poliuretan șezut și spătar injectat (rezistent la 
compactare). Produse din aceeași familie: scaun 2410 Sapphire Executive, scaun 2400 Sapphire Operativ.

2450/S Sapphire Conference

Scaun vizitator cu design clasic. Acest model este ideal în oricare zonă de așteptare și în săli de conferințe. Șezutul 
și spătarul sunt tapițate. Cadrul din oțel este vopsit negru în câmp electrostatic.

1340/S  conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut poliuretan densitate mare
- brațe reglabile (opțional)

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 100 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime scaun: 49 cm

1340/S conference
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Sally

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- brațe tapițate
- șezut, spătar tapițat
- cadru oțel cromat de tip sanie
- opțional cadru negru
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă
- suprapozabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 83 cm
Înălțime șezut: 42 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime scaun: 55 cm

Scaun de conferință suprapozabil simplu și modern. 
Cadrul este din oțel cromat, iar brațele sunt fabricate din lemn.

Sabina

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- brațe lemn
- șezut, spătar tapițat
- cadru oțel cromat de tip sanie
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă
- suprapozabil
- opțional: 
măsuță rabatabilă lemn sau polipropilenă.

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 85 cm
Înălțime șezut: 42 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime scaun: 61 cm

Sala de așteptare a unei firme trebuie să fie primitoare. Această senzație poate fi sporită, dacă încăperea respectivă are 
cel puțin câteva scaune confortabile. Sally/S este un scaun vizitator suprapozabil, care a fost conceput exclusiv pentru 
astfel de zone. Cadrul din oțel oferă echilibru, iar brațele tapițate răsfață fiecare utilizator.

Sally Crom Sabina Crom
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5950 conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- brațe lemn
- cadru lemn stratificat tip sanie
- nuanțe lemn: fag, nuc, wenge, cireș sau mahon
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 92 cm
Înălțime șezut: 48 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime scaun: 61 cm

Fotoliul 5550 conference este un scaun cu o structură din oțel rezistentă și brațe din polipropilenă.

5550 conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- spătar și șezut tapițat
- brațe polipropilenă
- poliuretan densitate mare
- cadru oțel vopsit în câmp electrostatic
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 96 cm
Înălțime șezut: 48 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime scaun: 62 cm

Elegant și confortabil. Cadrul scaunului este fabricat din lemn stratificat, brațele incorporate furnizând un plus de 
confort. Capacitatea portantă a produsului este de 120 kg.

Scaun conferință - vizitator fix, scoică scaun din lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau 
material textil. Brațele scaunului din polipropilenă. Produse din aceeași familie: scaun directorial 5500.

Scaun conferință - vizitator fix, scoică scaun din lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau material 
textil. Cadrul și brațele scaunului sunt din lemn. Elementele din lemn pot fi băițuite pe următoarele nuanțe: fag, nuc, wenge, cireș sau 
mahon. Produse din aceeași familie: scaun directorial 5900.

5950/S Conference 5550/S Conference negru
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Legend conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- brațe polipropilenă
- cadru din oțel, vopsit în câmp electrostatic
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 101 cm
Înălțime șezut: 43 cm
Adâncime șezut: 50 cm
Lățime scaun: 63 cm

Scaun conferință - vizitator fix, interioare din lemn stratificat rezistente la încovoiere, se poate tapița cu piele naturală, eco piele 
sau material textil. Cadrul scaunul este confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Brațele fixe sunt din polipropilenă. 

Riva conference

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- brațe polipropilenă
- cadru din oțel, vopsit în câmp electrostatic
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 107 cm
Înălțime șezut: 44 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime scaun: 59 cm

Scaun conferință - vizitator fix, interioare din lemn stratificat rezistente la încovoiere, se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau 
material textil. Cadrul scaunul este confecționat din oțel vopsit în câmp electrostatic. Brațele fixe sunt din polipropilenă. 

Legend/S Riva/S
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Up Stretta

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- șezut și spătar tapițat
- cadru oțel (negru/gri)
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă
- suprapozabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 87 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 42 cm
Lățime scaun: 47 cm

Scaun vizitator cu  design clasic. Volga este ideal în oricare zonă de așteptare sau sălă de conferință.

Volga

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- spătar și șezut tapițat sau lemn natur lăcuit
- cadru din oțel cromat
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 94 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 41 cm
Lățime scaun: 41 cm

Scaun vizitator suprapozabil cu lățime redusă destinat spațiilor înguste, interior din lemn stratificat, cadru din oțel vopsit 
negru. Opțional cadrul scaunului poate fi vopsit gri.

Up Stretta Negru Volga Tapițat

Volga Lemn
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Isy 2 – simplicitate, eleganță, funcționalitate. Oferă un aspect revigorant mediului în care este prezent datorită 
combinaţiilor de culori posibile. Pentru un plus de personalitate, la cerere, vă putem imprima sigla dvs. pe acoperitorul 
de spătar. Designul inovativ constă în extinderea rolului  componentelor utilizate: spătarul și cadrul devin instrumente 
ergonomice în manevrabilitatea acestuia. 

Isy2

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 80 cm
Înălțime șezut: 44 cm
Adâncime șezut: 42 cm
Lățime scaun: 53 cm

Dotări și funcționalități:

- scaun vizitator-conferință fix 
- suprapozabil
- spătar curbat ergonomic
- șezut și spătar tapițat
- cadru: oțel vopsit în câmp electrostatic (negru/alb)
- acoperitor spătar din polipropilenă (negru/alb)
- protecți pardosea din polipropilenă
- manevrabilitate ușoară

Isy 2 Alb

Isy 2 Negru
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Isy 2 Alb

țeavă  din oțel curbată 
la 45°,  30 x 15 x 2 mm.

tapițerie: peste 90 de variante

spătar optimizat pentru 
susțienere lombară.

poliuretan densitate mare,
rezistent la compactare.

protecții polipropilenă
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Scaun de conferință recomandat în general pentru birouri cu design clasic. Modelul este suprapozabil, dispune de un 
cadru negru sau cromat și se poate accesoriza cu brațe fixe, sau măsuță rabatabilă. Șezutul și spătarul scaunului pot fi  
tapițate, lemn sau polipropilenă (clasic și layer).

Taurus

Dimensiuni:
Înălțime scaun:87 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime scaun: 54 cm
Lățime scaun cu br: 63,5 cm
Lățime scaun cu br+m: 67 cm

Dotări și funcționalități:

- băncuță 2/3/4/5 locuri
- șezut și spătar tapițat/ lemn / polipropilenă
- cadru: oțel vopsit în câmp electrostatic negru
- acoperitor șezut și spătar din polipropilenă negru
- protecți pardosea din polipropilenă
- opțional:
    - spătar mesh
    - măsuță

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 84 cm
Înălțime șezut: 43 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime b. 2 locuri: 104 cm
Lățime b. 3 locuri: 155 cm
Lățime b. 4 locuri: 209 cm
Lățime b. 5 locuri: 260 cm

Taurus/N + Brațe

Taurus/CR Lemn Taurus/CR Tapițat Taurus/N Tapițat

Taurus/N Plastic Taurus/CR Layer Taurus/N Mesh

Bancuță ISO TR 1124
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Dotări și funcționalități:

- scaun vizitator-conferință fix 
- suprapozabil
- șezut și spătar tapițat / lemn / polipropilenă
- cadru: oțel vopsit în câmp electrostatic negru sau cromat
- acoperitor șezut și spătar din polipropilenă negru
- protecți pardosea din polipropilenă
- opțional:
    - spătar mesh
    - brațe fixe
    - măsuță rabatabilă
    - conexiuni scaune din polipropilenă
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Diversitatea finisajelor, culorilor și a tipurilor de tapițerii oferă o varietate mare pentru ca fiecare alegere să fie una 
potrivită spațiului destinat.
Scaun de conferință recomandat în general pentru birouri cu design clasic. Modelul este suprapozabil, dispune de 
cadru colorat accesorizabil cu brațe fixe, sau măsuță rabatabilă. Șezutul și spătarul se poate tapița sau poate fi din 
lemn sau polipropilenă (clasic și layer).

Taurus colorat

Dotări și finisaje

În afară de cadrul colorat, scaunul dispune de următoarele caracteristici:

Tapițerie: eco lână, cagli, fiesta, softy, regina, eco piele, eclipse.
Acoperitor șezut și spătar negru din polipropilenă.
Protecții din polipropilenă pentru  pardoseală.
Cadru oțel vopsit în câmp electrostatic.
Suprapozabil
Capacitate portantă: 120 kg. 
Opțional: Brațe din polipropilenă, măsuță rabatabilă.

Simplicitate, eleganță, funcționalitate.

Taurus Colorat este confortabil și versatil. Pentru un plus de personalitate sălii de conferință sau de așteptare pe 
lângă tapițeria scaunului, acum și cadrul se poate diversifica cu următoarele variante de culori: albastru, roșu, alb, 
gri și galben. 

Culori cadru: 

Roșu
RAL 3000

Albastru
RAL 5015

Alb
RAL 9016

Gri
RAL 9006

Galben
RAL 1023

Dimensiuni:
Înălțime scaun:87 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime scaun: 53 cm
Lățime scaun cu br: 63,5 cm
Lățime scaun cu br+m: 67 cm

Taurus cadru colorat
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Taurus Maxi

Dotări și funcționalități:

- scaun conferință - vizitator
- șezut și spătar tapițat / lemn / polipropilenă
- cadru: oțel vopsit negru sau cromat
- acoperitor șezut și spătar
- protecții pentru pardoseală din polipropilenă
- suprapozabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 87 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime scaun: 54 cm

Scaunul Elev este destinat instituțiilor de învățământ. Șezutul și spătarul este fabricat din lemn stratificat lăcuit, iar 
cadrul este din oțel. Cadrul scaunului este suprapozabil și personalizabil pe următoarele culori: roșu, alb, galben, 
gri, albastru sau negru.

Elev

Dimensiuni Elev:
Înălțime scaun: 73 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 40 cm
Lățime scaun: 47 cm

Taurus Maxi este perfect pentru discuții și așteptări îndelungate. Modelul este suprapozabil, dispune de un cadru 
elegant cromat sau negru, iar acoperitoarele șezutului și spătarului sunt fabricate din polipropilenă. Datorită brațelor, 
scaunul Taurus Maxi oferă un nivel de comoditate ridicat.
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Cluj

PROFESIONAL
INDUSTRIAL

Ateliere | Fabrici | Depozite | Decor Industrial

Oferim scaune profesionale pentru orice mediu industrial sau tehnic. Produsele noastre îndeplinesc 
cele mai înalte cerințe de calitate și satisfac nevoile fiecărui loc de muncă: de la segmentul de 
producție, ambalare, cercetare & dezvoltare la zonele ESD.

O mare libertate de mișcare și o postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune 
condiții de lucru mai ușoare, chiar și în cazul  unui spațiu limitat. Confortul și performanța sunt 
deosebit de strâns legate.
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1040 Antistatic ESD este alegerea dvs. atunci când sunteți în căutarea unui scaun conceput pentru a împiedica 
dezvoltarea electricității statice. Toate componentele scaunului, inclusiv rolele sunt conductoare. 1040 Ergo ESD este 
un scaun solid pentru majoritatea sarcinilor și funcțiilor în mediile de lucru industriale și tehnice. 
Certificat CATAS 13/95, protocolul efectuat 35904/1, rezistența măsurată 0.1 mw.

1040 antistatic ESD

1040 antistatic ESD

Dotări și funcționalități:

- mecanism: C.P.
- brațe fixe (opțional)
- șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role nylon conductoare
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă conductoare
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 91 - 108 cm
Înălțime șezut: 45 - 58 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 57.5 cm
Lățime spătar: 46 cm
Diametru bază: 60 cm

1380 antistatic ESD este special conceput pentru a împiedica dezvoltarea electricității statice. Toate componentele 
scaunului, inclusiv rolele sunt conductoare. 1380 Ergo ESD este un scaun solid pentru majoritatea sarcinilor și 
funcțiilor în mediile de lucru industriale și tehnice. 

1380  antistatic ESD

1380 antistatic ESD

Dotări și funcționalități:

- mecanism: sincron
- brațe fixe (opțional)
- șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role nylon conductoare
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă conductoare
- elemente din polipropilenă negre

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 100 - 126 cm
Înălțime șezut: 48 - 56 cm
Adâncime șezut: 47 cm
Lățime șezut: 52 cm
Lățime scaun cu brațe: 66 cm
Lățime spătar: 52 cm
Diametru bază: 60 cm
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O postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune condiții de lucru mai ușoare, chiar și în cazul  unui 
spațiu limitat. Modelul profesional Softy pu asyn cu șezut și spătar generos din poliuretan asigură o poziție corporală 
corectă în timpul șederii. 

Softy pu asyn

Scaun profesional Softy asyn + cilindru. lung + suport picioare reglabil Jamila. 

Dotări și funcționalități:

- mecanism: asincron
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role nylon
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază oțel cromat
- elemente din polipropilenă negre
- opțional: 
    - suport picioare reglabil
    - cilindru lung
    - înălțător scaun ergonomic cu inel metalic

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 73 - 114 cm
Înălțime șezut: 44 - 55 cm
Înălțime scaun (cil. lung): 90 - 131 cm
Înălțime șezut (cil. lung): 61 - 87 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 49 cm
Lățime spătar: 39 cm
Diametru bază: 69 cm

O mare libertate de mișcare și o postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune condiții de lucru 
mai ușoare, chiar și în cazul  unui spațiu limitat. Confortul și performanța sunt deosebit de strâns legate.

1290  pu asyn

Dotări și funcționalități:

- mecanism: asincron
- brațe fixe polipropilenă (opțional)
- șezut și spătar poliuretan injectat
- role nylon
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil
Dimensiuni:
Înălțime scaun: 99 - 112 cm
Înălțime șezut: 45 - 58 cm
Adâncime șezut: 45 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun cu brațe: 61 cm
Lățime spătar: 46 cm
Diametru bază: 60 cm

P
ro

fe
si

o
na

le

1290 pu asyn

1290 pu asyn + înălțător

Scaun profesional Softy asyn 
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O postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune condiții de lucru mai ușoare, chiar și în cazul  unui 
spațiu limitat. Confortul și performanța sunt deosebit de strâns legate.

1290 pu nor

Dotări și funcționalități:

- brațe fixe (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat
- role nylon, opțional role gumate.
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical
- bază polipropilenă, opțional oțel cromată
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 82 - 91 cm
Înălțime șezut: 43 - 52 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 47 cm
Lățime scaun cu brațe: 58 cm
Lățime spătar: 42 cm
Diametru bază: 60 cm

1290  pu mek

Dotări și funcționalități:

- mecanism: C.P.
- brațe fixe/reglabile polipropilenă (opțional)
- pernă șezut și spătar poliuretan injectat.
- role nylon
- spătar curbat ergonomic reglabil vertical.
- bază polipropilenă
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil
Dimensiuni:
Înălțime scaun: 82 - 102 cm
Înălțime șezut: 43 - 52 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 47 cm
Lățime scaun cu brațe: 58 cm
Lățime spătar: 42 cm
Diametru bază: 60 cm

1290 Pu Mek este un scaun profesional, foarte practic, comod și rezistent. Produsul asigură un echilibru perfect. 
Șezutul și spătarul sunt fabricate din poliuretan, iar baza din poliprolienă.
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1290 pu nor + brațe

1290 pu nor

1290 pu mek + brațe

1290 pu Mek bază crom + brațe
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O postură ergonomică corectă asigură utilizatorilor acestor scaune condiții de lucru mai ușoare, chiar și în cazul  unui 
spațiu limitat. Confortul și performanța sunt deosebit de strâns legate.

1290  lemn nor

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotire și reglare înălțime scaun
- șezut și spătar din lemn stratificat
- role nylon
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 81 - 101 cm
Înălțime șezut: 41 - 55 cm
Adâncime șezut: 38 cm
Lățime șezut: 41 cm
Diametru bază: 60 cm

Corolla

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 81 - 100 cm
Înălțime șezut: 41 - 55 cm
Adâncime șezut: 38 cm
Lățime șezut: 41 cm
Diametru bază: 60 cm

Corolla este un scaun rotativ, cu șezut și spătar din lemn stratificat lăcuit, astfel că se poate adapta oricărui mediu 
industrial. Acest produs este o soluție economică, dar totuși dotată cu elemente și tehnologii de calitate.
Variante: Corolla Asincron sau Corolla Smart.

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotire și reglare înălțime scaun sau 
mecanism sincron.
- șezut și spătar din lemn stratificat
- role nylon
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil
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1290 lemn nor

1290 Mek lemn baza crom + înălțător

Corolla asyn

Corolla Smart
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1290 Pu Taburet este un scaun practic și ușor de manevrat. Este destinat spațiilor înguste, dar poate fi de folos și în 
laboratoare.

1290  pu/lemn taburet

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotire și reglare înălțime scaun 
- șezut tapițat
- role nylon
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre.
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil

Dimensiuni:
Înălțime șezut: 41 - 54 cm
Înălțime șezut (cu inaltator): 57 - 82 cm
Diametru șezut: 32 cm
Diametru bază: 60 cm

Labor

Dimensiuni:
Înălțime șezut: 42 - 55 cm
Înălțime șezut (cu inaltator): 57 - 82 cm
Diametru șezut: 40 cm
Diametru bază: 60 cm

Labor este un scaun ergonomic rotativ destinat spațiilor industriale sau medicale. Șezutul scaunului poate fi tapițat 
cu eco piele sau material textil (diverse nuanțe).

Dotări și funcționalități:

- mecanism rotire și reglare înălțime scaun 
- șezut tapițat
- role nylon
- bază polipropilenă
- elemente din polipropilenă negre.
- opțional:
    - bază oțel cromată
    - role gumate
    - înălțător scaun ergonomic
    - cilindru lung și suport picioare reglabil
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1290 pu nor cu înălțător

1290 pu nor 1290 pu nor bază crom

1290 pu lemn, 
înălțător + ventuze

Labor

Labor bază cromată
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CONTRACT
HORECA

Hotel | Restaurant | Rezidențial | Săli de Conferință
Birou | Open Space | Săli de Așteptare | Sala de Mese | 
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OLE
Grijulii, gazde bune și primitoare. 

Pentru că sunt cochete, confortabile.
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Forma organică a scoicii cu brațe incluse oferă scaunului Ole un aspect distinctiv. Scaunul furnizează stabilitate și 
confort indiferent de cadrul ales. Confortul poate fi sporit prin accesorizarea scaunului cu șezut tapițat.

Scaunele din familia Ole sunt versatile și personalizabile. Se pot alege 7 nuanțe pentru scoica din polipropilenă și 3 tipuri de finisaje 
pentru cadrul cu patru picioare și pentru cel  de tip ”sanie”: alb, crom, antracit închis. 

Ole

Dimensiuni: 
Înălțime scaun Ole Vi: 79 cm
Înălțime scaun Ole Sl: 78.5 cm
Înălțime șezut: 46 cm
Adâncime șezut: 36.5 cm
Lățime șezut: 39.5 cm
Lățime scaun cu brațe: 59 cm

C
o

nt
ra

ct

Ole  Sled

Ole  Vizitator

Ole  Ergo Ole  Style

Dotări și funcționalități:

- scaun rezistent la uzură
ideal pentru segmentul HoReCa
- monoscoică din polipropilenă 
rezistenta la șocuri
- scoică: 7 variante de nuanțe
- opțional: șezut tapițat
- 4 variante de cadru
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Familie de scaune versatilă cu aspect contemporan. Gama largă de nuanțe ale scoicii, materialelor și cadrelor sunt 
disponibile pentru scaunele din această familie. Forma scaunului oferă o mare libertate de mișcare și confort. 
Produse destinate spațiilor de uz intens: săli de așteptare, mall-uri, showroom-uri sau alte spații publice cu aspect 
modern.

Frill
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Frill Visitor

Frill Style Frill Ergo

Frill Sled Frill Wood

Dotări și funcționalități:

- scaun rezistent la uzură
ideal pentru segmentul HoReCa
- monoscoică din polipropilenă 
rezistenta la șocuri
- scoică: diverse variante de nuanțe
- opțional: șezut tapițat
- 4 variante de cadru

Dimensiuni: 
Înălțime scaun Frill Vi: 80.5 cm
Înălțime scaun Frill Sl: 81.5 cm
Înălțime șezut: 47.5 cm
Adâncime șezut: 40 cm
Lățime șezut: 43 cm
Lățime scaun cu brațe: 56 cm
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No Frill este soluția pentru spațiile unde este necesar un număr variat de scaune. La fel ca și scaunele din aceeași 
colecție (Ole, Frill), sunt concepute atât pentru exterior cât și pentru interior. Fiecare element al scaunului (scoică, 
cadru, finisaj) este personalizabil după preferință.

No Frill
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No Frill Wood

No Frill Ergo No Frill Style

No Frill Visitor cu brațe

No Frill CrossNo Frill Sled

Dotări și funcționalități:

- scaun rezistent la uzură
ideal pentru segmentul HoReCa
- monoscoică din polipropilenă 
rezistenta la șocuri
- scoică: 7 variante de nuanțe
- opțional: șezut tapițat
- 4 variante de cadru

Dimensiuni: 
Înălțime scaun No Frill Vi: 80.5 cm
Înălțime scaun No Frill Sl: 81.5 cm
Înălțime șezut: 47.5 cm
Adâncime șezut: 40 cm
Lățime șezut: 43 cm
Lățime scaun cu brațe: 56 cm
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Minimalist, dar în același timp modern. Strike poate fi util în spații rezidențiale, showroom-uri sau în săli de conferințe. 
Sunt ușor de manevrat și nu ocupă mult spațiu.

Scaunul Strike este disponibil pe 8 nuanțe de scoică și pe 4 tipuri de cadru (4 picioare, sanie, ergonomic, bar). Cadrul cu patru picioare 
este accesorizabil cu brațe sau măsuță de scris rabatabilă.

Strike
Dotări și funcționalități:

- scaun rezistent la uzură 
ideal pentru segmentul HoReCa
- monoscoică din polipropilenă 
rezistenta la șocuri
- scoică: 8 variante de nuanțe
- opțional: șezut tapițat, brațe, 
măsuță rabatabilă (2131)
- 4 variante de cadru
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Strike Bar Strike 2131 + Brațe

Strike 2131 + Brațe + Măsuță

Strike Sled 2130

Dimensiuni: 
Înălțime scaun S: 79 cm
Înălțime scaun S bar: 108 cm 
Înălțime șezut: 45 cm
Înălțime șezut S bar: 72 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 45 cm
Lățime scaun cu brațe: 53 cm

Strike Ergo
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Simplu, funcțional, durabil. Pentru a realiza acest scaun s-au redus la minim numărul de componente necesare și s-au 
folosit cele mai rezistente materiale disponibile în acest scop. Nexus are mai multe de oferit decât un design simplu și 
frumos. Șezutul și spătarul scaunelor din familia Nexus sunt din oțel perforat, ideale pentru spațiile publice din interior 
și de la exterior.

Familia scaunelor Nexus este compusă din scaune de vizitator cu cadru de tip sanie, 4 picioare și băncuțe (2, 3, 4, 5 locuri). 
Nexus și Nexus Sled sunt produse suprapozabile și se pot personaliza pe 4 culori: Negru, alb, Maro și Gri. 

Nexus

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 86 cm
Înălțime șezut: 45 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime șezut: 45 cm
Lățime scaun cu brațe: 53 cm
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Nexus

Dotări și funcționalități:

- șezut și spătar din oțel perforat
- cadru oțel
- nuanțe scaun: negru, alb, gri, maro
- suprapozabil

Dotări și funcționalități:

- șezut și spătar din oțel perforat
- cadru oțel + aluminiu
- nuanțe șezut și spătar: negru, alb, gri, maro
- picioare din aluminiu
- opțional: brațe aluminiu
- variante: 2, 3, 4, 5 locuri 

Băncuțe Nexus

Nexus Sled

Negru

Alb

Maro

Gri

Dimensiuni:
Înălțime scaun: 81 cm
Înălțime șezut: 43 cm
Adâncime șezut: 44 cm
Lățime b. 2 locuri: 116 cm
Lățime b. 3 locuri: 171 cm
Lățime b. 4 locuri: 226 cm
Lățime b. 5 locuri: 280 cm
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Sigla estetică a scaunului Lory este simplă și minimalistă - un proiect care poate fi văzut ca o expresie a conceptului 
”mai puțin este mai mult”.

Lory

Dotări și funcționalități:

- Scaun de bucătărie
- Minimalist, elegant
- Cadru oțel vopsit alb în câmp electrostatic
- Tapițerie șezut: material textil sau eco piele
- Protecții din polipropilenă pentru pardoseală

Dimensiuni: 

Înălțime scaun: 79 cm
Lățime scaun: 43 cm
Înălțime șezut: 49 cm
Adâncime șezut: 42 cm

Este excelent pentru sectorul de catering, dar ideal pentru bucătăriile cu aspect modern de acasă. Oferă un aspect 
modern interiorului amplasat.

Monika

Dotări și funcționalități:

- Scaun de bucătărie
- Cadru oțel vopsit alb în câmp electrostatic
- Tapițerie șezut: material textil sau eco piele
- Protecții din polipropilenă pentru pardoseală

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 79 cm
Lățime scaun: 42 cm
Înălțime șezut: 49 cm
Adâncime șezut: 36 cm
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Lory Alb Monika Alb
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Vanessa

- scaun bucătărie.
- cadru din oțel cromat.
- șezut tapițat.
- capacitate portantă: 120 kg.
- tapițerie piele ecologică diverse culori.

Bistro Neconificat

- scaun bucătărie.
- cadru din oțel cromat.
- șezut tapițat.
- capacitate portantă: 120 kg.
- tapițerie piele ecologică diverse culori.

Markos

- scaun bucătărie.
- cadru din oțel cromat.
- șezut tapițat.
- capacitate portantă: 120 kg.
- tapițerie piele ecologică diverse culori.

Caesar

- scaun bucătărie.
- cadru din oțel cromat.
- șezut tapițat.
- capacitate portantă: 120 kg.
- tapițerie piele ecologică diverse culori.

Zeta

- scaun de bar.
- cadru din oțel cromat.
- șezut tapițat.
- capacitate portantă: 120 kg.
- tapițerie piele ecologică diverse culori.

C13C13

Ulise

- scaun de tip taburet.
- cadru din oțel cromat.
- șezut tapițat.
- capacitate portantă: 120 kg.
- tapițerie piele ecologică diverse culori.

Scaune  bucătărie / bar
Scaun conferință - vizitator suprapozabil cu design clasic și foarte practic. Cadrul scaunului este din oțel vopsit în 
câmp electrostatic, poliuretan densitate mare (rezistent la compactare). Suprapozabil 14 buc.

Banchet

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 92 cm
Lățime scaun: 45 cm
Înălțime șezut: 46 cm
Adâncime șezut: 44 cm

Banchet Standard

Banchet Premium
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Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 90 cm
Lățime scaun: 42 cm
Înălțime șezut: 46 cm
Adâncime șezut: 44 cm
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Scaunul Garden cu brațe este proiectat pentru spațiile exterioare: terase sau grădini. Cadrul scaunului este realizat din 
oțel vopsit în câmp electrostatic, rezistent la uzură.

Garden

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 89.5 cm
Lățime șezut: 46 cm
Lățime scaun: 57 cm
Înălțime șezut: 45.5 cm
Adâncime șezut: 43 cm

Dotări și funcționalități:

- Scaun destinat spațiilor exterioare (terase, grădini)
- Cadru oțel vopsit gri carbon în câmp electrostatic
- Suprapozabil
- Protecții din polipropilenă.

Scaun de bar fix cu șezut și spătar din polipropilenă rezistent la șocuri. Cadrul cu suport de picioare este din oțel 
cromat accesorizat cu protecții pentru podea.

Paco

Dimensiuni: 
Înălțime scaun: 103 cm
Înălțime șezut: 80 cm
Lățime șezut: 39 cm
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SOFA & 
LOUNGE

Birou | Open Space | Săli de Așteptare | Recepții | Spații de Relaxare
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Conceput pentru relaxare sau pentru spațiile dedicate vizitatorilor. Cadrul din oțel și tetiera oferă scaunului un plus de 
eleganță și confort.

Soft

Dimensiuni: 
Înălțime scaun Soft Pdh: 94 cm
Înălțime scaun Soft: 70 cm
Înălțime scaun Soft Cross: 73-86 cm
Înălțime șezut: 40 cm
Înălțime șezut Soft Cross: 36-49 cm
Adâncime șezut: 43 cm
Lățime șezut: 67 cm

S
of

a 
&

 L
o

un
g

e

Soft Sled Pdh

Soft Sled Pdh

Soft Sled

Soft Cross
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După o zi solicitantă, tot ce trebuie să facem, este să luăm o pauză și să ne odihnim într-o ambianță plăcută.
Cadrul din oțel și tetiera oferă un plus de confort și eleganță. 

Mister
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Mister
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RUBICO
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Ca și un puzzle, cu cât sunt adăugate mai multe piese, lucrarea devine perfectă și complexă. Aceasta este ideea din 
spatele spațiilor moderne de relaxare. Rubico este un sistem modular conceput pentru spațiile de relaxare din birouri.

Rubico
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Soprano îmbină armonios estetica și funcționalitatea. Produsele din această colecție se adaptează oricărui spațiu, 
ideale pentru recepții sau săli de relaxare.

Soprano
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L x Î x A: 81 x 76,5 x 84 cm
Șez: 41 cm 

L x Î x A: 139 x 76,5 x 84 cm
Șez: 41 cm 
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Familia Trio este ideală pentru spații de recepție sau pentru zone de așteptare. Ansamblul oferă spațiului un caracter 
modern. Picioarele de lemn sunt lăcuite sau vopsite, iar structura este realizată din lemn. 
Variante: Trio 1 loc, Trio 2 locuri, Colțar Trio, Măsuță Trio.

Trio
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L x Î x A 
60 x 75 x 70 cm

Șez: 46 cm 

L x Î x A
122 x 75 x 70 cm

Șez: 46 cm 

L x Î x A 
70 x 75 x 70 cm

Șez: 46 cm 

L x Î x A
71 x 38 x 71 cm

L x Î x A
36 x 38 x 71 cm
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Când așteptăm minute în șir răbdarea scade, apare dezinteresul, plictiseala și chiar dorința de a face față vizitei. Pentru 
a crește confortul vizitatorilor, Notre Dame este soluția perfectă pentru sălile de așteptare, recepții sau alte spații 
publice.

Notre Dame
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Dimensiuni:
Înălțime ND: 65 cm
Înălțime șezut: 37 cm
Lățime șezut: 52 cm
Adâncime șezut: 54 cm
Lățime ND 1 loc: 92.5 cm
Lățime ND 2 locuri: 145 cm
Lățime ND 3 locuri: 199 cm
Înălțime măsuță: 39 cm
Blat M.ND: 62x62/ 62x127
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Mont Martre furnizează confort deosebit datorită formelor organice ale fotoliului cu brațe integrate și cadrului din lemn. 
Acesta se tapițează la comandă pe diferite materiale și culori, astfel încât să se poate integra cu orice interior.

Mont Martre
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L x Î x A
130 x 75 x 66 cm

Șez: 46 cm 

L x Î x A
75 x 75 x 66 cm

Șez: 46 cm 

L x Î x A
180 x 75 x 70 cm

Șez: 46 cm 
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FINISAJE

Colecția variată de materiale alese oferă 
valoare utilă și emoțională fiecărui produs Antares.
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Material rezistent cu o suprafață moale similară cu catifeaua care oferă o senzație plăcută și confortabilă la atingere. 
Fibrele de poliester din compoziția materialului îl fac rezistent și durabil. Colecția ”Amicra” de la Antares conține 14 
nuanțe capabile să satisfacă cerințele înalte ale clienților dornici să se diferențieze. 
Rezistență la abraziune: 90,000 cicluri.

Amicra

A 41 
Galben

A 11 
Piersică

A 43 
Portocaliu

A 76 
Roz

A 46 
Roșu

A 30 
Bordo

A 42 
Verde Deschis

A 17 
Verde Închis

A 29 
Turcoaz

A 22 
Albastru

A 36
Gri

A 04
Negru

A 07
Bej

A 67 
Maro

Material foarte rezistent din fibre de poliolefină recunoscut pentru durata îndelungată de utilizare și textura materialului 
foarte confortabilă.
Rezistență la abraziune: 40,000 cicluri.

Bali

BALI 52
Verde D.

BALI 3
Verde Închis

BALI 13
Turcoaz

BALI 203
Albastru

BALI 305
Portocaliu

BALI 300
Roșu

BALI 840
Negru

BALI 840
Negru

Amicra
Bali
Bondai
Cagli
Vidar
Yuma
Eclipse
Eco lână
Fiesta
Regina
Eco piele
Piele naturală
Kinder

Iso plast
Strike plast
Ole plast
Frill / No Frill past
Aoki

Mostrare lemn

FINISAJE
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Material rezistent cu o suprafață moale, oferă o senzație plăcută și confortabilă la atingere. Fibrele de poliester din 
compoziția materialului oferă rezistență și durabilitate. Colecția ”Vidar” de la Antares conține 10 nuanțe capabile să 
satisfacă cerințele înalte ale clienților dornici să se diferențieze. 
Rezistență la abraziune: min. 50,000 cicluri. (EN ISO 12947-1,2)

Vidar

V 04 V 15
Gri

V 18 
Gri }nchis

V 32 V 40
Maro

V 59
Bordo

V 66 
Galben

V 69
Verde

V 83 V87
Turcoaz

Material foarte elegant și rezistent din fibre de poliester recunoscut pentru durata îndelungată de utilizare și textura 
materialului foarte plăcută. Unele nuanțe, Y42, Y47, Y38, imită fidel pielea antichizată (vintage). Yuma un material 
recomandat în special pentru scaunele din categoria ”Sofa” sau pentru scaunele directoriale.
Rezistență la abraziune: min. 40,000 cicluri. (EN ISO 12947-1,2)

Yuma

Y 18 Y 28 Y 38

Y 42 Y 87

Material foarte rezistent din fibre de poliester recunoscut pentru durata îndelungată de utilizare și textura materialului 
foarte confortabilă.
Rezistență la abraziune: 150,000 cicluri.

Bondai

BONDAI 20
Crem

BONDAI 17
Verde Deschis

BONDAI 15
Verde Închis

BONDAI 12
Albastru Deschis

BONDAI 3
Albastru

BONDAI 18
Albastru Închis

BONDAI 7
Negru

BONDAI 2
Portocaliu

BONDAI 14
Roșu

Disponibil in numeroase modele, imbină mai multe culori care dau viață si celor mai simple modele.
Rezistență la abraziune: 40,000 cicluri.

Cagli

C 02 
Roșu

C 03
Negru + Turcoaz

C 04
Maro D.  + Maro Î.

C 06
Albastru

C 07 
Negru

C 08 
Maro Închis

C 11 
Negru

C 13 
Gri

C 14
Albastru + Negru

C 16 
Roșu + Negru

C 22
Maro + Negru

C 29
Bordo

C 31
Negru + Verde

C 34
Verde

C 42
Turcoaz

C 73
Negru + Gri

C 88
Portocaliu

Y 39Y 15 Y 16 Y 23 

Y 47
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O emulsie de tonuri și nuanțe. Rezistență și funcționalitate. Viață și profunzime. Aceasta este stofa “Eclipse”. Eclipse 
este un material țesut 100% din fire de poliester cu o structură simplă, geometrică. Gama de culori a materialului 
este inspirată din paleta naturii: metale calde, cum ar fi bronzul, cuprul și metale reci cum ar fi oțelul sau plumbul. 
De la nuanțe întunecate, adânci și discrete la pasteluri luminoase, poetice și jucăușe. Rezistență la abraziune: 
100,000 cicluri.

Eclipse

E 22
Cappuccino

E 18
Portocaliu

E 13
Roșu

E 09
Bordo

E 21
Gri

E 80
Gri Închis

E 14
Negru

E 16 
Maro

E 35
Verde

E 08
Vernil

E 70 
Lilla

E 80
Albastru Închis

L 23
Cappuccino

L 29
Maro

L 35
Verde Fistoc

L 36
Verde Închis

L40
Galben

L 83
Turcoaz

Fiesta este o țesătură modernă fabricată din poliester 100%. Proprietățile sale de întindere, combinate cu rezistența, 
durabilitatea și proprietățile anti-șcămoșare transformă Fiesta în cel mai popular material folosit în birouri.
Rezistență la abraziune: 80,000 cicluri.

Fiesta

FBSA 095
Alb

FBSA 422
Gri Deschis

FBSA 131
Maro

FNSA 122
Portocaliu

FBSA 105
Roșu

FBSA 106
Roșu Închis

FBSA 088
Galben

FBSA 077
Vernil

Eco lâna este un material relizat 100% din fibre de poliester care imită fidel lâna naturală. În comparație cu lâna 
naturală, Eco lâna este mult mai rezistentă, nu are miros, nu se strânge la apă și cel mai important: nu provoacă 
mâncărimi sau reacții alergice.
Rezistență la abraziune: 40,000 cicluri.

Eco Lână

L 22
Bej

L 75
Roz

L 60
Roșu

L 72
Bordo

L 91
Gri Deschis

L97
Gri Închis

FBSA 047
Turcoaz

FBSA 089
Albastru

FBSA 026
Albastru Închis

FBSA 046
Gri Antracit

FBSA 009
Negru

FBSA 136
Bordo

FBSA 090
Lila

FBSA 108
Gri

Material plușat, moale și plăcut la atingere. Softy încorporează fibre de poliester, poliamidă, acrylic și este recunoscut 
pentru durata îndelungată de utilizare și textura materialului foarte confortabilă.

Softy

AF 101
Vernil

AF 159
Verde

AF 292
Albastru

AF 333
Bej

AF 360
Maro

AF 404
Roșu Ferarri

AF 478
Lila

AF 489
Bordo

AF 490
Burgund

AF 643
Portocaliu

AF 752
Gri

AF 800
Negru

AF 3511
ALB
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Piele artificială cu suport din amestec de bumbac - poliester cu peliculă compactă si film de PVC spongios. Produs 
moale cu aparență de piele, foarte rezistentă la tracțiuni, zgâriere si la frecare, fără miros de solvenți organici.

Eco piele

0050
Vanilla

1180
Bianco

1351
Silver

1551
Light Grey

1896
Dark Grey

1991
Negru

2815
Beige

964
Vernil Fistic

934
Verde Închis

Kinder

Camera copiilor este mult mai mult decât un loc de joacă. Spațiul este o expresie a cine sunt, iar decorul reflectă 
dragostea și grija părinților. Fie că mâine va fi prima zi la școală sau trăiesc emoțiile tezelor, vă oferim noua colecție de 
stofe destinată copiilor: KINDER. Kinder este o țesătură distractivă și rezistentă.

Ce ar putea să sugereze mai bine eleganța decât textura si parfumul pielii naturale? Fie vorba despre un birou 
managerial, o sală de conferință sau mobilierul de acasă, Pielea Naturală Softee arată stil și caracteristici de înalte 
standarde.
Spații destinate: birou, acasă, cinematograf, salon, amfiteatru, alte spații publice

Piele naturală Softee

946
Galben Pai

948
Portocaliu Piersică

954
Bleumaren

L73
Negru

953
Maro Închis

ALB 910
Alb Gălbui

944
Crem

928
Roșu

952
Vișiniu

L70
Maro Deschis

920
Maro Cafeniu

2900
Burgundy (m)

3132
Lemon

3222
Arancio

3350
Antic

3500
Maroncino

3528
Alium

3623
Brown

3812
Biscuit

4096
Terracotta

4260
Skay Verde

4394
Bordeaux

4648
Red

4874
Calypso

6134
Sky

6212
Electric Blue

6855
Navy

7117
Green

7628
Military

9010
Blackwood

Skay Bordo Skay 
Maro Deschis K 01 K 02 K 03 K 04 K 05 K 06
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Nuanțele de polipropilenă disponibile pentru scaunele vizitator Taurus.

ISO plast

P14
Bej

P30
Galben

P12
Portocaliu

P18
Roșu

P31
Bordeaux

P11
Gri

P 10
Negru

P13
Albastru

P16
Verde

P28 Layer
Alb Fildeș

P27 Layer
Albastru

P25 Layer
Roșu

P29 Layer
Antracit

P26 Layer
Negru

Nuanțele de polipropilenă disponibile pentru scaunele de vizitator - Conferință Strike.

Strike

P 78
Alb

P 79
Bej

P 77
Verde

P 71
Albastru

P 73
Portocaliu

P 75
Red

P 72
Gri

P74
Negru

Nuanțele de polipropilenă disponibile pentru scaunele de Vizitator - Conferință Ole.

Ole

Cloud Coral Bay Cream Mustard Road Valencia Water Green

Nuanțele de polipropilenă disponibile pentru scaunele de Vizitator - Conferință Frill, No-Frill.

Frill / No Frill

Citric Sunsplash Icesurf Greyblue Snowball Road Sandy

Nuanțele de lemn disponibile:

Nuanțe Lemn

Fag Cireș Nuc Mahon Wenge

Nuanțele de polipropilenă disponibile pentru scaunele de Vizitator - Conferință Aoki.

Aoki

Alb Verde Bej Gri Antracit Portocaliu Rosu Negru
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Brațe și accesorii:

Brațe cu top din poliuretan moale, confortabile la atingere, reglabile pe înălțime, rotative (3 poziții) 
și translație față-spate. Structura interioară a brațelor este din oțel.

Compatibil cu următoarele scaune:
1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix, 1340 Syn.

AR 08 Black

Brațe cu top din poliuretan moale, confortabile la atingere, reglabile pe înălțime, rotative (3 poziții) 
și translație față-spate. Structura interioară a brațelor este din oțel.

Compatibil cu următoarele scaune:
1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix, 1340 Syn.

AR 08 Crom

Brațe cu top din poliuretan moale, confortabile la atingere, reglabile pe înălțime. Structura 
interioară a brațelor este din oțel.

Compatibil cu următoarele scaune:
1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix, 1340 Syn.

BR 06 Black

Brațe cu top din poliuretan moale, confortabile la atingere, reglabile pe înălțime. Structura 
interioară a brațelor este din oțel.

Compatibil cu următoarele scaune:
Sapphire, 1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix, 1340 Syn.

AR 04 Black

Brațe cu top din poliuretan moale, confortabile la atingere, reglabile pe înălțime. Structura 
interioară a brațelor este din oțel.

Compatibil cu următoarele scaune:
Sapphire, 1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix, 1340 Syn.

AR 05 Cromat

Brațe cu top din poliuretan moale, confortabile la atingere, reglabile pe înălțime, rotative (3 poziții) 
și translație față-spate. Structura interioară a brațelor este din oțel.

Compatibil cu următoarele scaune:
1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix, 1340 Syn.

435 Cromat

Brațe cu top din poliuretan moale, confortabile la atingere, reglabile pe înălțime. 

Compatibil cu următoarele scaune:
1850 Omnia White.

BR Omnia Alb

Brațe din polipropilenă reglabile vertical și translație față-spate.

Compatibil cu următoarele scaune:
1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix, 1340 Syn, Ipsilon, 1080 Mek

BR Fritz

Brațe fixe din polipropilenă rezistente la șocuri.

Compatibil cu următoarele scaune:
Felix, 1340 Syn, Ipsilon, 1080 Mek, 1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix,

BR 25

Brațe și accesorii:

Brațe fixe din polipropilenă rezistente la șocuri.

Compatibil cu următoarele scaune:
Bora.

BR 10

Brațe fixe din polipropilenă rezistente la șocuri.

Compatibil cu următoarele scaune:
Panther, 1080 Mek, Golf, 1040 Ergo.

BR 03

Brațe fixe din polipropilenă rezistente la șocuri.

Compatibil cu următoarele scaune:
Felix, 1340 Syn, Ipsilon, 1080 Mek, 1850 Omnia, Marilyn, Motion, Gala, Felix.

BR 29

Brațe fixe din polipropilenă rezistente la șocuri.

Compatibil cu următoarele scaune:
Felix, 1340 Syn, Ipsilon, 1080 Mek, 1850 Omnia, Marilyn, Motion, Gala, Felix,

BR 07

Brațe fixe din polipropilenă rezistente la șocuri.

Compatibil cu următoarele scaune:
Felix, 1340 Syn, Ipsilon, 1080 Mek, 1850 Omnia, Marilyn, Motion, Sapphire, Gala, Felix,

BR 46

Brațe fixe din polipropilenă rezistente la șocuri cu inserție metalică.

Compatibil cu următoarele scaune:
Taurus, Felicia, 1120

BR 05

Brațe fixe din polipropilenă rezistente la șocuri cu inserție metalică și măsuță rabatabilă din 
polipropilenă sau lemn.

Compatibil cu următoarele scaune:
Taurus, Felicia, 1120

BR 15

Braț fix (dreapta) din polipropilenă rezistent la șocuri cu inserție metalică și măsuță rabatabilă din 
polipropilenă sau lemn.

Compatibil cu următoarele scaune:
Taurus, Felicia, 1120

BR 15 dr + măs.
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Brațe și accesorii:

Înălțător scaun ergonomic din oțel cu suport de picioare fix (inel cromat).Înălțător S.E.

Suport de picioare reglabil pentru scaunele ergonomice rezistent la șocuri. Suport Picioare 
Reglabil Jamila

Suport de picioare reglabil cu inel din oțel cromat pentru scaunele ergonomice.Suport Picioare 
Reglabil Elena

Conexiuni din polipropilenă scaune fixe Taurus, Felicia, 1120.Conexiuni ISO

Cilindru scaun ergonomic Heavy Duty. Rezistență: 150 kg.Cil. Heavy Duty

Cilindru lung pentru scaune ergonomice. Mărește distanța de la sol a șezutului.Cil. Lung

Cadrul din oțel vopsit negru în câmp electrostatic. 

Compatibil cu următoarele scaune:
1340 Asyn, 1080 Mek, 1040 Ergo, Felix.

Talpă Sanie N

Cadrul din oțel cromat. 

Compatibil cu următoarele scaune:
1340 Asyn, 1080 Mek, 1040 Ergo, Felix.

Talpă Sanie CR

Se pot folosi la orice scaun ergonomic.Ventuze

Brațe și accesorii:

Role destinate spațiilor de birou dotate mochetă. Aceste role nu vor zgâria parchetul, suprafața de 
rulare fiind mai moale decât cele standard. Diametrul rolelor este de 50 mm.

Role D50 B

Role destinate spațiilor de birou dotate cu parchet. Aceste role nu vor zgâria parchetul, suprafața 
de rulare fiind mai moale decât cele standard. Diametrul rolelor este de 50 mm.

Role D50 G

Role destinate spațiilor de birou dotate cu mochetă. Rolele sunt din nylon și au diametrul de 65 
mm. Rolele cu diamentrul mare reduc rezistența la rulare.

Role D65 B

Role destinate spațiilor de birou dotate cu parchet. Aceste role nu vor zgâria parchetul, suprafața 
de rulare fiind mai moale decât cele standard. Diametrul rolelor este de 65 mm. Rolele cu 
diamentrul mare reduc rezistența la rulare.

Role D65 G
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Mecanism Sincron: calitate de lungă durată, design sofisticat și numeroase opțiuni de adaptare.

Șederea fără întrerupere pentru o perioadă lungă de timp își pune amprenta asupra corpului și asupra performanței 
mentale a oricărui utilizator. Datorită mecanismului sincron, muschii spatelui sunt în mișcare continuă, atunci când 
utilizatorul alege să folosească scaunul cu mecanismul deblocat. Acest lucru este recomandat pentru discurile 
intervertebrale și în același timp relaxează muschii gâtului și pe cei ai spatelui. 

Mecanismul sincron este o variantă îmbunătățită, mai performantă decât mecanismul de balans sau mecanismul 
ASYN și oferă utilizatorului posibilitatea de a folosi scaunul în mod ”dinamic” sau de a bloca șezutul în multiple 
poziții. 

Reglajele mecanismului se operează ușor și intuitiv. Acțiunea de 
basculare sincronizată permite o postură corectă și confortabilă.

Mecanismul SYN cu două manete oferă utilizatorului următoarele 
posibilități de reglare: 
1. reglarea înălțimii șezutului (A) 
2. blocarea/deblocarea mecanismului - adaptareaa șezutului în 
multiple poziții (B) 
3. reglarea tensiunii de oscilație (M)
4. opțional: translație șezut.

Mecanism Asincron cu 3 manete: Mecanism pentru scaunele ergonomice rotative cu funcție de reglare a înălțimii 
șezutului și reglare a unghiului dintre spătar și șezut independent. 

Acest tip de mecanism oferă posibilitatea de a regla independent următoarele funcții: 

1. reglarea înălțimii șezutului (A) 
2. reglarea unghiului spătarului în diverse poziții față de șezut. (B) 
3. reglarea unghiului dintre șezut și spătar ( în sincron). (C) 
4. reglarea înălțimii spătarului cu ajutorul unui șurub de prindere. (S)

Mecanism scaun ergonomic: ”MEK”

Mecanism pentru scaunele ergonomice rotative cu funcție de reglare a înălțimii șezutului și reglare a spătarului în 
diverse poziții. 

C

Funcții mecanism: 

1. reglarea înălțimii șezutului (B) 
2. reglarea spătarului cu ajutorul unui șurub de 
prindere în diverse unghiuri față de șezut. (A) 
3. reglare distanță spătar față de șezut cu ajutorul 
unui șurub de prindere (C)

Mecanism pentru scaunele ergonomice rotative cu funcție de reglare a înălțimii șezutului:

Funcții mecanism: 

1. reglarea înălțimii șezutului (A) 

Mecanismul oscilant oferă utilizatorului următoarele posibilități de reglare: 

1. reglarea înălțimii șezutului (A) 
2. blocarea șezutului într-o singură poziție/deblocarea șezutului 
- funcție de balans (A) 
3. reglarea tensiunii de balans (B)

Mecanismul multibloc este o variantă îmbunătățită, mai performantă decât mecanismul oscilant și oferă 
utilizatorului posibilitatea de a se balansa sau de a bloca șezutul în multiple poziții (nu doar una). 

Mecanismul multibloc oferă utilizatorului următoarele 
posibilități de reglare: 

1. reglarea înălțimii șezutului (B) 
2. blocarea șezutului în multiple poziții (A) 
3. reglarea tensiunii de oscilație (C)

Fotografiile și finisajele prezentate în catalog sunt prezentate pur orientativ din cauza diferențelor care pot apărea în 
reproducerea fotografică. Antares România își rezervă dreptul de modifica/îmbunătății parțial sau în totalitate orice 
produs în orice moment fără o notificare în prealabil. 

Pentru informații adiționale legate de produsele Antares România, vă rugăm să consultați lista de prețuri, site-ul 
www.scaune.ro sau departamentul comercial.

Reproducerea totală sau parțială a acestui catalog, în orice formă, nu este permisă fără acordul scris de către 
Antares România SRL.

Mecanisme scaune ergonomice: Mecanisme scaune ergonomice:
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