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Skill

Skill to produkt przemyślany ergonomicznie już od 
samego początku projektowania. Liczne funkcje 
ukryte w sprytnych rozwiązaniach technologicznych 
pozwalają na dopasowanie się do każdego 
użytkownika. Nowoczesna stylistyka oraz mnogość 
regulacji czyni ten produkt idealnym partnerem  
w trudach dnia codziennego. Nowoczesne 
mechanizmy synchroniczne pozwalają siedzieć 
aktywnie a regulacje w standardzie takie jak: 
głębokości siedziska; wysokości oparcia; głębokości 
podparcia lędźwiowego umożliwiają wygodną  
i efektywną pracę. Wersja Soft w innowacyjnym 
układzie tapicerskim bez użycia piany zapewnia 
elastyczność oraz komfort termiczny identyczny jak 
w oparciu siatkowym. Dla uzupełnienia kolekcja Skill 
posiada w swojej ofercie krzesła konferencyjne które 
pozwalają wyposażyć obiekt w jednej stylistyce. 

Skill is an ergonomically thought-out product from 
the very beginning of the design. Numerous 
functionshidden in clever technological solutions allow 
you to adjust to everyone user. Modern design and 
multituderegulation makes this product the perfect 
partnerin the hardships of everyday life. Modern 
synchronous mechanisms allow you to sit actively and 
regulations as standard, such as: seat depth; backrest 
height; depthlumbar support allow comfortable and 
effective work. The Soft version in an innovative 
upholstery system without the use of foam provides 
flexibility and thermal comfort identical toon the mesh 
back. Skill collection to complete offers conference 
chairs that allow you to equip the facility in one style.



Skill soft
Doskonale dopasowane do Twoich potrzeb
Perfectly suited to your needs

Regulowana głębokość
siedziska do 65 mm
Adjustable seat depth
up to 65 mm

Podłokietnik 4D
4D Armrest

Regulowana wysokość oparcia do 10 cm
Adjustable backrest height up to 10 cm

Mechanizm synchroniczny
Synchronous mechanism

Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego
Lumbar support depth adjustment

Regulowany zagłówek 
Adjustable headrest

Skill w wersji soft z innowacyjnym 
systemem tapicerowania bez użycia pianki. 
Pozytywnie wpływa na komfort termiczny 
oraz dzięki membranie nośnej dopasowuje 
się do kształtu pleców. 
Skill in the soft version with an innovative 
upholstery system without the use of foam. 
It has a positive effect on thermal comfort 
and, thanks to the supporting membrane, 
adjusts to the shape of the back.



Skill net
Skill net to wersja z oparciem 
tapicerowanym siatką. Nowoczesny 
wygląd i poprawa ergonomi poprzez 
idealne dopasowanie membrany do 
pleców. Możliwość wyboru rodzaju 
siatki STRING oraz RUNNER.
Skill net is a version with a backrest 
upholstered with mesh. Modern design 
and improved ergonomics through the 
perfect fit of the membrane to the back. 
Option to choose the type of STRING and 
RUNNER mesh.

Dopasuj kolorystycznie produkt
Match the color of the product

Dwa kolory tworzywa do wyboru dają 
możliwość sprostania  potrzebom aranżacji 
nowoczesnych przestrzeni biurowych czy 
domowych
Two colors of the material make it possible 
to meet the needs of arranging modern 
office or home spaces

RAL 9005 RAL 9003



Skill conference

Wersja Skill Conference umożliwia zagospodarować wnętrza w sposób spójny  
i jednolity liczne możliwości konfiguracyjne pozwalają zaadoptować praktycznie 
każdy rodzaj pomieszczenia bez zbędnego dostosowywania produktów o innym 
charakterze.

The Skill Conference version allows you to arrange the interior in a coherent and 
uniform manner, numerous configuration options allow you to adapt virtually any 
type of room without unnecessary adaptation of products of a different nature.

wersja soft
soft version 

wersja net
net version 

S50S40 S60

Wykończenie stelaży
Frame finishing

RAL 9005 RAL 9006 RAL 7024 RAL 9003 CHROM



Skill conference

Dwa rodzaje wykończenia oparcia NET i SOFT
Two types of NET and SOFT backrest finishes  

Ergonomicznie wyprofilowane oparcie
Ergonomically shaped backrest  

Komfortowe miękkie siedzisko
Comfortable soft seat

Podłokietnik zintegrowany z ramą krzesła
Armrest integrated with the chair frame
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