
4job
soft & net & ppl



Krzesła z kolekcji 4job to innowacyjne  
i praktyczne wyroby, które łączą w sobie 
prosty design, oraz zaawansowane 
rozwiązania. Liczne funkcje krzesła 
(podłokietnik, wyposażenie w pulpit, 
sztaplowanie, łączenie w rzędy) a także 
szeroka gama kolorystyczna pozwala 
doskonale wpisać się do nowoczesnych 
przestrzeni biurowych, konferencyjnych 
i recepcji. Kolekcja 4job posiada  wiele 
konfiguracji podstaw. Krzesło posiada 
5-cio letnią gwarancję.

Chairs from the 4job collection are 
innovative and practical products that 
combine simple design and advanced 
solutions. Numerous functions of the 
chair (armrest, desktop equipment, 
stacking, rowing) as well as a wide range 
of colors allow you to perfectly fit into 
modern office, conference and reception 
spaces. The 4job collection has a lot of  
bases. The chair has a 5-year warranty.

4job
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4job
Wykończenie stelaży
Frame finishing

Kolory tworzywa
Plastic colors

RAL 9005 RAL 5014

RAL 7040 RAL 9003

RAL 9005 RAL 9006

RAL 7012 RAL 9003

CHROM

Perforowane  oparcie wykonane z tworzywa.  
Siedzisko wykonane z tworzywa lub tapicerowane. 
Dostępne  4 kolory tworzywa.
Perforated backrest made of plastic. The seat is made 
of plastic or upholstered. 4 colors of plastic available.

Oparcie tapicerowane obustronnie lub 
jednostronnie. Siedzisko tapicerowane.
Backrest upholstered on both or one 
side. Upholstered seat.

Rama oparcia tapicerowana siatką. 
Siedzisko wykonane z tworzywa lub 
tapicerowane. 
Backrest frame upholstered with 
mesh. The seat is made of plastic or  
upholstered.

Konfiguracja krzesła w zestaw siedziskowy 4job / 
możliwość zastosowania stolika
Configuration of the chair into a  4job seat set /  
possiability use a table



S40
S45

S50

S60

S65

S70
S90

Stelaże Frames

Akcesoria Accessories
Funkcjonalny stalowy   chromowany łącznik  w rzędy,  
w przypadku braku użytkowania możliwość schowania.
Functional steel  fastener in rows, in case of non-use the 
possibility hide him. 

Podłokietnik z tworzywa.
Plastic armrest.

Pulpit wykonany z tworzywa sztucznego, z chowanym  
uchwytem na długopisy oraz napoje. Mechanizm składania  
z tworzywa sztucznego lub polerowanego aluminum. Mechanizm 
wyposażony w system Anti-Panic.
Desktop made of plastic, with hidden holder for pens and drinks. 
Folding mechanism of plastic or polished aluminum. Mechanism 
equipped with Anti-Panic system
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