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Start

Środowisko pracy zmienia się oraz przekształca, 
podążając za potrzebami tego kto w nim żyje  
i pracuje. Projekt START zrodził się, aby sprostać 
nowym trendom. Dzięki swoim delikatnym 
kształtom i dużej zdolności do przystosowywania 
się z bezkompromisowego krzesła biurowego do 
krzesła działającego w środowisku domowym. 
Proste lecz nie banalne, oparcie wraz z siedziskiem 
tworzy jedną niezaburzoną linię dzięki której 
pozostaje bohaterem drugiego planu o wyjątkowym 
znaczeniu. Jego kompaktowość to szczególna zaleta 
w dzisiejszym świecie, gdzie przestrzeń staje się 
coraz bardziej ograniczana, a styl pracy zmienia się 
w ciągu dnia. Wersja START 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. 

Works environment are changing, transforming, 
following the needs of who lives and work in them, 
the. Project START borns for meet those trends, with 
its soft shapes and its big capacity to transform from 
arigorous chair to an home office chair. Simple but 
not banal. The backrest with the seat creates one 
undisturbed line thanks to which it remains the hero 
of the second plan of exceptional importance. Its 
compactness is a special advantage in today’s world 
where space is becoming more and more limited and 
the style of work changes throughout the day. The 
START 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.



Start soft
Wersja soft jest dwustronnie tapicerowana - ocieplenie wnętrza to tylko jedna 
zaleta tego rozwiązania. Poza tym wpływa to na akustykę pomieszczenia oraz 
pobudza kreatywność użytkowników takiego pomieszczenia.
The soft version is upholstered on two sides - warming the interior is only one 
advantage of this solution. Besides, it affects the room acoustics and stimulates 
creativity of users such space.

Dopasuj kolorystycznie produkt
Match the color of the product

Odpowiednia gęstość pianki siedziskowej
Adequate density of the seat foam

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



Start net
Regulowany odcinek lędźwiowy

Adjustable lumbar section

Podłokietnik 2D z miękką nakładką
2D armrest with a soft pad

Wytrzymała nowoczesna podstawa 2 stopniowa. To tak jakby zamknąć 2 podstawy  
w 1. Takie rozwiązanie daje nam wysoką wytrzymałość na obciążenie nawet do 1600 kg.
Durable, modern 2 stage base. It’s like closing 2 bases in 1. This solution gives us a high 
load capacity of up to 1600 kg.

Mechanizm Synchroniczny pozwalający 
siedzieć dynamicznie minimalizując 
przy tym problemy z kręgosłupem  
i mięśniami 
Synchronous Mechanism that allows 
you to sit dynamically while minimizing 
problems with the spine and muscles

Wysuw siedziska ukryty w osłonie 
umożliwia prawidłowe wyregulowanie 
długości siedziska pod każdy wzrost 
użytkownika
Seat slide hidden in the cover enables 
proper adjustment of the seat length for 
each user height

Termo-aktywna siatka. Wraz z upływem czasu siatka 
traci swoją elastyczność. Krzesło START wyposażone 
jest w siatkę w której zwykły strumień ciepłego 
powietrza przywróci jej pierwotną elastyczność.
Thermoactive mesh. The mesh loses its elasticity over 
time. The START chair is equipped with a mesh in which 
an ordinary stream of warm air will restore its original 
flexibility.



Start conference

Wersja START 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 START 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 

S50S50

S40 S60

Wykończenie stelaży
Frame finishing

RAL 9005 RAL 9006 RAL 7024 RAL 9003 CHROM



Start conference

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

Komfortowe miękkie siedzisko z pianą wylewaną 
Comfortable soft seat with molded foam

Nakładki podłokietnika zintegrowana z oparciem
Armrest pads integrated with the backrest

S40 S40 S50 S60
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