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Human oriented

Shine



Projektanci

ITO Design
Międzynarodowe studio projektowania przemysłowego założone 
w 1987 roku przez Armin Sander. Aktualnie posiada swoje biura 
na terenie Norymbergi w Niemczech oraz Cham w Szwajcarii.

Zespół pracuje w różnych branżach skupiając sie na projektowaniu 
mebli biurowych cieszy się dobrą opinią ze względu na oryginalne, 
innowacyjne i często nagradzane projekty.

German Design Award 2018 - fotel 
Violle marki Profim

Wyróżnienia:

IF Design Award 2018 - taboret Uebobo

German Design Award 2018 - taboret 
Mickey marki Profim



Minimalizm i prostota

Shine charakteryzuje minimalistyczny design. Kolekcja składa się 
z foteli biurowych i krzeseł konferencyjnych.

Pod względem designu Shine stawia przede wszystkim 
na minimalistyczną, elegancką i przemyślaną formę, a także 
najwyższej jakości materiały.

Obszerne oparcie wraz z regulowanym zagłówkiem zapewniają 
wsparcie na całej długości kręgosłupa. Siedzisko z wysokoelastycznej, 
formowanej wtryskowo pianki o gęstości 124 kg/m3 zapewnia 
komfort siedzenia. Synchroniczny, włoski mechanizm Donati 
umożliwia szeroki zakres regulacji i prostą obsługę. Dopełnieniem 
walorów użytkowych są regulowane w czterech płaszczyznach 
podłokietniki.

Shine jest naturalnym wyborem dla osób ceniących styl i wygodę.
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Fotele Shine są przyjazne dla środowiska.

65% materiałów pochodzi z recyklingu, 

98% materiałów może zostać poddane 
recyklingowi.



Cechy wyróżniające

Oddychające oparcie z siatki Podłokietniki 4D z miękką 
nakładką PU

Regulowany zagłówek

Wysuwane siedzisko

7 poziomów siły oporu odchylenia oparcia

Blokada oparcia w 5 położeniach



Podłokietniki 4D

Góra-dół Przód-tył

Regulacja odchylenia 
oparcia w zakresie: 23°, 

siedziska 10°.Szybkie dostosowanie 
siły oporu za pomocą 

pokrętła

Dźwignia regulacji 
wysokości

Blokada pozycji oparcia

Szerokość Obrót nakładki

Włoski mechanizm Donati Epron RV Synchron

Mechanizm synchroniczny



Wersje produktu

EFG 100B

EFG 100/101

Tworzywo

Oparcie

Siedzisko

EFG 110Shine dostępny jest w trzech wersjach czarnej z tapicerką  
VM-1+VF-1, białej z tapicerką VM-2+VF-2 oraz białej z tapicerką 
VM3+VF-3. Kolekcję uzupełnia krzesło konferencyjne z tkaniną 
VM-3+VM-3.

WERSJE KOLORYSTYCZNE:

EFG 101W EFG 110W



Dane techniczne

Tapicerowany eko-skórą, regulowany zagłówek 
zapewniający podparcie górnej części kręgosłupa.

Oparcie tapicerowane przewiewną siatką, z trwałego 
tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

Mechanizm RV z synchronicznym ruchem 
siedziska i oparcia z blokadą w 5 pozycjach.

Miękkie siedzisko z gęstej 
pianki z regulacją głębokości. 

Uniwersalne kółka odpowiednie do 
twardych i miękkich podłóg.
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