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Smart

SMART to narzędzie do pracy we współczesnym 
świecie. Zmiany w naszym systemie pracy               
wymagają niebanalnych i sprytnych rozwiązań. 
Pracownik coraz rzadziej przywiązany jest do  
jednego stanowiska pracy. To on decyduje gdzie 
pracuje i na czym w zależności od bieżących potrzeb. 
Krzesło które ma spełnić te wymogi musi być:                                            
trwałe, nowoczesne, intuicyjne, uniwersalne.

Produkt idealnie spełnia wymagania do pracy                   
co-work, hot desk oraz home-office. Dostosowany 
jest do potrzeb pracy z urządzeniami przenośnymi 
jak i do pracy klasycznej. Minimalistyczny design 
oraz intuicyjna obsługa ułatwia użytkownikowi                     
prace i pozwala stwierdzić, że jest to krzesło dla 
każdego. Aby jeszcze bardziej podnieść wartość  
biura kolekcja SMART ma w swojej rodzinie  
również krzesła konferencyjne co umożliwia 
wyposażenia wnętrza w sposób jednolity, estetyczny 
i z charakterem dzisiejszego świata.

SMART is a tool for working in the modern world. 
Changes in our system of work point original and 
clever. The employee is less and less attached to the 
workplace. He decides where he works and what 
depending on the current needs. A chair that is to 
meet these requirements must be: durable, modern, 
intuitive, universal.

The product meets the requirements for co-work, hot 
desk or home-office work. It is oriented to the needs 
of working with portable portable and classic work. 
Minimalistic design, intuitive operation, work and the 
permission to search, that there is a cable for everyone. 
In order to increase the value of the office even more, 
SMART has the chairmanship of conference meetings 
in its family, which enables the uniform adaptation of 
the aesthetic world with the guiding character.



Smart white wersja soft
soft version 

wersja net
net version 

Nowoczesne krzesło zaprojektowane w nurcie Less is more
A modern chair designed in the Less is more trend

Waga krzesła znacząco obniżona dzięki nowoczesnym 
materiałom - 99% produktu możliwe do ponownego 
przetworzenia 
The chair’s weight is significantly reduced thanks to modern 
materials - 99% of the product is recyclable

Innowacyjne miękkie podłokietniki dostosowane 
do pracy z urzadzeniami przenośnymi jak telefon 
oraz tablet
Innovative soft armrests adapted to work with 
portable devices such as a tablet or phone 

Odpowiedni komfort siedziska 
uzyskany dzięki piance wylewanej 
oraz rozmiarom siedziska
Adequate seat comfort obtained 
thanks to the molded foam and the 
size of the seat

Koła z wstawką w kolorze krzesła dzięki czemu zachowana jest spójność stylistyczna 
Wheels with an insert in the color of the chair, thanks to which the stylistic consistency 
is maintained



Smart black
Oparcie dostosowujące się do twojej postawy nie 
ograniczające ruchów 
Backrest that adapts to your posture without 
restricting your movements

Ochrnona przed uciskiem 
odcinka udowego 
Anti-knee rise

Wytrzymała nowoczesna dwustopniowa podstawa
Durable modern two-stage base

Amortyzator z poduszką pneumatyczną
Air spring shock absorber

Mechanizm samoważacy 
obsługiwany za pomocą 
dźwigni linkowych
Self-weighing mechanism
operated by cables 

Niestandardowe ergonomiczne 
pozycje podłokietników
Custom ergonomic armrest 
positions
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Gwarancja wytrzymałości do 200 kg 
potwierdzona certyfikatem
Guarantee of durability up to 200 kg 
confirmed by a certificate

wersja soft
soft version 

wersja net
net version 

MAX
200 kg



Smart conference

Aby jeszcze bardziej podnieść wartość biura kolekcja SMART ma w swojej rodzinie 
również krzesła konferencyjne co umożliwia wyposażeniawnętrza w sposób 
jednolity, estetyczny i z charakterem dzisiejszego świata.

In order to increase the value of the office even more, SMART has the chairmanship 
of conference meetings in its family, which enables the uniform adaptation of the 
aesthetic world with the guiding character. 

wersja soft
soft version 

wersja net
net version 

S50

S44

Wykończenie stelaży
Frame finishing

RAL 9005 RAL 9006 RAL 7024 RAL 9003 CHROM



Smart 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
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