
Shiny
impresionant. distinctiv



Biroul este expresia identității companiei. Mediul din birou și design-ul 
influențează atât comportamentul cât și nivelul de creativitate al fiecărui 
angajat sau vizitator. Piesele de mobilier, materialele folosite, culorile și 

design-ul îl pot motiva și îi pot crește productivitatea. 



Shiny Executive
7600

Shiny Executive
7650

Shiny Conference
7650

distinctiv



Faceți cunoștință cu Shiny. Acesta este un 
fotoliu directorial cu detalii bine definite și 
finisaje de calitate superioară. 

Este piesa de mobilier care va oferi 
personalitate spațiului în care este poziționat, 
fie că este vorba de biroul directorului sau 
de sala de conferințe unde se iau cele mai 
importante decizii și se poartă cele mai 
intense negocieri.       

Personalitate



distinctiv

La realizarea scaunului Shiny, s-au 
combinat tehnicile artizanale clasice cu 
tehnologia modernă, scopul a fost de a 
realiza o piesă distinctă, unică. 

Odată văzut, liniile organice, minimaliste 
ale șezutului și spătarului nu vor fi uitate.

Unic



Shiny dispune de un design unic, minimalist cu linii fluide 
și este conceput să interacționeze cu corpul utilizatorului 
oferind confort la superlativ. 

Brațele fine din aluminiu șlefuit vor oferi suport umerilor și 
părții superioare ale corpului. Ședințele nu vor mai părea 
așa lungi. 

Linii fluide



- birouri directoriale sau manageriale.
- spații de conferință premium.
- home office.

Spații destinate



Prima și a doua variantă (Shiny Executive 7600 & Shiny 
Executive 7650) sunt dotate cu mecanism multibloc 
blocabil în multiple poziții, o bază din aluminiu turnat la 
presiune și șlefuită cu 5 raze, cilindru cu gaz cromat și 
role cu diamentru mare. 

Date tehnice

Ultima variantă, Shiny Confence, este ideală pentru spațiul 
dedicat viziatorilor din fața biroului sau angajaților din sălile 
de conferință. Acesta este accesorizat cu cilindru rotativ 
de auto-reglare (scaunul odată părăsit revine automat în 
poziția inițială) și o bază fixă din aluminiu turnat.



Tapițeria oferă scaunului versatilitate maximă:

- tapițat pe materiale texile sau pe lână, scaunul devine 
foarte prietenos cu orice spațiu sau birou de acasă.

- tapițat pe piele sau ecopiele, scaunul devine foarte 
elegant și oferă prestanță spațiului de birou.

Tapițeria



Vă mulțumim pentru atenția acordată.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:

antares@scaune.ro
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