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Produkty



Arca
Playa
Raya
Sun



Uvedené ceny jsou bez DPH. Za nestandardní produkty, které nejsou uvedeny v ceníku, účtujeme příplatek.

 6 100  3 470 

 6 990  4 350 

 7 740  5 090 

I. cenová kategorie
Evo, Next

II. cenová kategorie
Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III. cenová kategorie
Oceanic, Select, Step, Synergy

21SL 21V

otočná židle, 
Synchro, 
celočalouněný opěrák, 
posuv sedáku

konferenční židle, 
kovová kostra, 
PP - verze s područkami, 
celočalouněný opěrák

6

Arca



21SL 21V

• •
540 70

- 550

1 260 -

• •
- 860

950 -

∘ -

∘ -

∘ -

- •
- ∘

Uvedené ceny jsou bez DPH. Za nestandardní produkty, které nejsou uvedeny v ceníku, účtujeme příplatek.

Kříž / kostra*

Černá

Metallic

Chrom

Leštěný hliník

Područky

Bez područek

PP - verze s područkami

P54PU (sada)

Kolečka / kluzáky*

Tvrdá kolečka - na měkké podlahy (sada)

Měkká kolečka - na tvrdé podlahy (sada)

Teflonové kluzáky - univerzální (sada)

Tvrdé kluzáky - na měkké podlahy (sada)

Filcové kluzáky - na tvrdé podlahy (sada)

Dodatečné informace

P54PU - výškově stavitelné područky (rozpětí 80 mm), polyuretanová krytka.

P51PU - výškově stavitelné područky (rozpětí 100 mm) s nastavitelným rozpětím - (19 mm na každou stranu), polyuretanová krytka.

Područky P54PU a P51PU vždy černé, bez ohledu na barvu kříže.

Možnost kombinace dvou barev stejné látky bez příplatku dle následujícího schématu:
A - čelní strana sedáku a opěrky zad,
B - boky sedáku, zadní strana a boky opěrky zad.
V případě takové objednávky specifikujte dle příkladu: SC-67097/SC-60132 (kde SC-67097 - A, SC-60132- B). Tato možnost je bez příplatku.

* V objednávce je nutné uvést zvolenou možnost.

Legenda:    • Standard    ∘ Možnost   -  Nelze
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Arca



 5 750  7 670 

 6 700  8 610 

 7 650  9 580 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Za nestandardní produkty, které nejsou uvedeny v ceníku, účtujeme příplatek.

I. cenová kategorie
Evo, Next

II. cenová kategorie
Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III. cenová kategorie
Oceanic, Select, Step, Synergy

11SL 12SL

otočná židle, 
Synchro, 
posuv sedáku

otočná židle, 
opěrka hlavy, 
Synchro, 
posuv sedáku

8

Playa



11SL 12SL

• •
 540  540 

 1 260  1 260 

 •  • 
 950  950 

 990  990 

∘ ∘
∘ ∘
∘ ∘

Uvedené ceny jsou bez DPH. Za nestandardní produkty, které nejsou uvedeny v ceníku, účtujeme příplatek.

Kříž

Černá

Metallic

Leštěný hliník

Područky

Bez područek

P54PU (sada)

P45PU (sada)

Kolečka / kluzáky*

Tvrdá kolečka - na měkké podlahy (sada)

Měkká kolečka - na tvrdé podlahy (sada)

Teflonové kluzáky - univerzální (sada)

Dodatečné informace

P54PU - výškově stavitelné područky (rozpětí 80 mm), polyuretanová krytka

P45PU - výškově stavitelné područky (rozpětí 70 mm), polyuretanová krytka.

Područky P54PU a P45PU vždy černé, bez ohledu na barvu kříže.
 
* V objednávce je nutné uvést zvolenou možnost.

Legenda:    • Standard    ∘ Možnost   -  Nelze
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Playa



 4 880  5 630  5 080  5 830 

 5 830  6 570  6 160  6 910 

 6 590  7 340  7 090  7 830 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Za nestandardní produkty, které nejsou uvedeny v ceníku, účtujeme příplatek.

I. cenová kategorie
Evo, Next

II. cenová kategorie
Cura, Medley, Sprint, Valencia, Xtreme

III. cenová kategorie
Oceanic, Select, Step, Synergy

21S 21SL 23S 23SL

otočná židle, 
Synchro, 
přední část opěráku 
čalouněná, 
zadní část opěráku 
plastová

otočná židle, 
Synchro, 
přední část opěráku  
čalouněná, 
zadní část opěráku 
plastová, 
posuv sedáku

otočná židle, 
Synchro, 
přední a zadní část 
opěráku čalouněna

otočná židle, 
Synchro, 
přední a zadní část 
opěráku čalouněná, 
posuv sedáku

10

Raya



21S 21SL 23S 23SL

• • • •
 540  540  540  540 

 1 260  1 260  1 260  1 260 

 •  •  •  • 
 430  430  430  430 

 950  950  950  950 

 990  990  990  990 

∘ ∘ ∘ ∘
∘ ∘ ∘ ∘
∘ ∘ ∘ ∘

Uvedené ceny jsou bez DPH. Za nestandardní produkty, které nejsou uvedeny v ceníku, účtujeme příplatek.

Kříž

Černá

Metallic

Leštěný hliník

Područky

Bez područek

P52PA (sada)

P54PU (sada)

P45PU (sada)

Kolečka / kluzáky*

Tvrdá kolečka - na měkké podlahy (sada)

Měkká kolečka - na tvrdé podlahy (sada)

Teflonové kluzáky - univerzální (sada)

Dodatečné informace

P52PA - pevné područky, polyamid.

P54PU - výškově stavitelné područky (rozpětí 80 mm), polyuretanová krytka.

P45PU - výškově stavitelné područky (rozpětí 70 mm), polyuretanová krytka. 
 
Područky P52PA, P54PU, P45PP jsou vždy černé, bez ohledu na barvu kříže.

* V objednávce je nutné uvést zvolenou možnost.

Legenda:    • Standard    ∘ Možnost   -  Nelze
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Raya



1880 3520

 2 540  4 180 

 2 990  4 630 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Za nestandardní produkty, které nejsou uvedeny v ceníku, účtujeme příplatek.

I. cenová kategorie
Evo, Next

II. cenová kategorie
Cura, Medley, Softline, Sprint, Valencia, Xtreme

III. cenová kategorie
Oceanic, Select, Step, Synergy

H V

konferenční židle, 
čtyři nohy, 
stohovatelná

konferenční židle, 
kovová kostra pérová, 
područky, 
stohovatelná
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Sun



H V

• •
 60  80 

 850  970 

 •  - 

 890  • 
 1 750  - 

 •  • 
 ∘  ∘ 

 620  620 

 910  910 

 1 520  1 520 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Za nestandardní produkty, které nejsou uvedeny v ceníku, účtujeme příplatek.

Kostra

Černá

Metallic

Chrom

Područky

Bez područek

2P - kovová konstrukce, černá kožená krytka

2PB* - kovová konstrukce, černá kožená krytka, sklopný stolek  

Kluzáky

Teflonové - univerzální (sada)

Filcové - na tvrdé podlahy (sada)

Další

Opěrák čalouněný látkou - cenová skupina I (Evo, Next)

Opěrák čalouněný látkou - cenová skupina II (Sprint, Xtreme)

Opěrák čalouněný látkou - cenová skupina III (Step, Select, Synergy)

Dodatečné informace

Typ síťoviny: černá G-10.

* Stolek je vždy připevněn na pravé straně židle a nelze ho objednat samostatně.

Legenda:    • Standard    ∘ Možnost   -  Nelze
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Kolečka / kluzáky
Jsou použita 
v modelech Typ

měkká / tvrdá
(ø 65 mm)

teflonové
(ø 50 mm)

filcové / teflonové

filcové / teflonové

Arca, Playa, Raya 

Arca, Playa, Raya

Sun H

Sun V

20

Kolečka / kluzáky

Kolečka jsou opatřena brzdami, které zamezují samovolnému pohybu křesla.



Kříž
Je použit

v modelech Barva Materiál
Průměr

(mm)

černá

metallic

leštěný hliník

Arca, Playa, Raya

Arca, Playa, Raya

Arca, Playa, Raya

plast - polyamid

hliník - prášková barva

hliník

720

720

720

21

Kříže



D

A

B

C

A

B

C

Synchro* Synchro*
Arca 21SL, Playa, Raya 21SL, Raya 23SL Raya 21S, Raya 23S

A - Výška sedáku
B - Úhel opěráku a sedáku
C - Nastavení tuhosti mechanismu
D - Hloubka sedáku

A - Výška sedáku
B - Úhel opěráku a sedáku
C - Nastavení tuhosti mechanismu

22

Mechaniky

Synchronní mechanismy používané pro Profim výrobky jsou dodatečně vybaveny anti-šokovým systémem, tzn. že po uvolnění mechaniky opěradlo židle neuhodí sedící osobu 
do zad, ale zůstane v předem nastavené pozici. Synchronní mechanika je znovu aktivována poté, co se sedící osoba opře o opěrák židle.



P52 P54
Raya Arca / Playa

Pevné područky.
Barva podrucky: černá.
Polyamidový plast.

Výškově nastavitelné (80 mm).
Kostra područky: černá, leštěný hliník.
Krytka: PU (polyuretanová).

23

Područky



-

-

-

5

2

2

Maximální počet
stohovaných kusů 

(ks)

Maximální počet
stohovaných kusů  

na transportní  vozík 
(ks)

Univerzální spojka FIX 1 Univerzální spojka NASTAVITELNÁ

Cena - 30 Kč/ks.
Použití u modelů bez područek: Sun.

Cena - 90 Kč/sada.
Použití u modelů s područkami: Sun.

24

Spojky do řad



Sun

H

H 2P

V 2P

-

-

-

5

2

2

Maximální počet
stohovaných kusů 

(ks)

Maximální počet
stohovaných kusů  

na transportní  vozík 
(ks)

25

Stohování



Níže uvedené objemy jsou pouze odhady. Přesná spotřeba látky či kůže se může lišit v závislosti na množství objednaných kusů nábytku.   
 Upozornění: v případě potřeby čalounit nábytek materiálem dodaným zákazníkem je nutná výroba vzorku. Prosíme, vezměte na vědomí, že ne každá látka/kůže  
je vhodná pro očalounění daného kusu nábytku. Objem látky dodané zákazníkem musí být předem konzultován se zástupcem Profim.

Rubrika A - Přibližná spotřeba látky (při šířce role: 1,40 m)
Rubrika B - Přibližná spotřeba kůže (m2)

Arca

21 1,3 -

Playa

11 1,6 -
12 1,9 -

Raya

21 1,3 -
23 1,3 -

Sun

V 0,7 -
H 0,7 -

A B

26

Spotřeba látky a kůže
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Poznámky
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Metoda mĕření

A - Celková Výška
Produkty s tlumičem - výška je měřena v minimálním a maximálním nastavení 
tlumiče. Produkty s dodatečnou, výškově stavitelnou opěrkou hlavy a výškově 
stavitelnou opěrkou zad - výška je měřena v nejnižší a nejvyšší pozici opěrky 
hlavy, opěrky zad a tlumiče. 

B - Výška sedáku
Je měřena v nejvyšším bodě sedáku. Produkty s tlumičem - výška je měřena  
v minimálním a maximálním nastavení tlumiče.

C - Výška sedadla se zátěží.
Je měřena v nejvyšším bodě sedáku (zatížení dle standardů EN). Produkty  
s tlumičem - výška je měřena v minimálním a maximálním nastavení tlumiče.

D - Výška opěrky zad
Měřena od sedáku po nejvyšší hranu opěrky zad. Produkty s výškově  
nastavitelnou opěrkou zad - výška je měřena v nejnižší a nejvyšší pozici. 

90°

E - Výška opěrky hlavy
Je měřena od horní hrany opěrky zad po horní hranu opěrky hlavy.  
Opěrka hlavy je nastavena na maximální vertikální vyklopení. Je měřena  
v nejnižší a nejvyšší pozici opěrky hlavy.
 

F - Šířka kříže
Je měřena v nejzažších bodech kříže, dle přiložených obrázků.

G - Průměr kříže
Je měřen dle přiložených nákresů.

H - Šířka sedáku
Je měřena  od nejzažších krajů sedáku.

I -  Šířka opěrky zad
Je měřena od nejzažších krajů opěrky.

J - Celková šířka
Je měřena v nejzažších bodech. Pro produkty s nastavitelnými područkami  
- je měřena s područkami roztaženými na maximální šířku.

Otočná křesla  a židle jsou měřena  v pozici, kdy je mechanismus nastaven tak, že sedák je v horizontální a opěrka zad ve vertikální poloze.
Otočná křesla a židle jsou měřena na kolečkách s plastovým křížem, konferenční a recepční židle jsou měřeny na kluzácích.
Tyto míry jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na vybraném produktu.

A

B C

D

A

B C

A
B C

D

E

F (G) M F M

M

O

O

N

H  K (L)

N

 K (L)

I

J

H

I

J

 KH

J

S

A

U

P R

T
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Metoda mĕření

K - Hloubka sedáku 
Je měřena mezi nejkrajnějším bodem sedáku a místem, kde se sedák stýká  
s opěrkou zad (bod styku určujeme ve svislé poloze opěráku) (1).  U některých 
skořepinových židlí, kde není zřetelná hranice mezi sedákem a opěrákem,  
je hloubka měřena v půli ohybu mezi sedákem a opěrkou zad (2). 
U produktů s nastavitelnou hloubkou sedáku - je měřena v minimálním  
a maximálním nastavení.

(1) (2)

L - Délka sedáku
Je měřena v nejkrajnějších bodech sedáku.

M - Celková délka
Je měřena v nejkrajnějších bodech. Otočná křesla a židle jsou měřena  
dle nákresu níže. U produktů s nastavitelnou hloubkou sedáku je měřena  
v minimálním  a maximálním nastavení.

(1) (2)

L - Długość siedziska (elementu)
Pomiar w skrajnych punktach siedziska po długości.

M - Głębokość całkowita
Pomiar w skrajnych punktach produktu. Pomiar foteli i krzeseł obrotowych 
według rysunku poniżej. W przypadku produktów z regulacją głębokości sied-
ziska - pomiar przy minimalnym i maksymalnym wysuwie.

Modely se samovracecím
pístem s pamětí

Modely bez samovracecího 
pístu s pamětí

N - Délka opěrky zad
Je měřena v nejkrajnějších bodech opěrky.

O - Výška područek
U otočných křesel a židlí - je měřena od horní hrany sedáku po horní hranu 
područky. U područek s výškovým nastavením - je měřena v minimálním a 
maximálním nastavení.
U konferenčních židlí - je měřena od země po horní hranu područky.

P - Délka desky stolu
Je měřena v nejkrajnějších bodech desky stolu.

R - Šířka desky stolu
Je měřena v nejkrajnějších bodech desky stolu.

S - Délka kostry stolu
Je měřena v nejkrajnějších bodech kostry stolu.

T - Šířka kostry stolu
Je měřena v nejkrajnějších bodech kostry stolu.

U - Tloušťka desky stolu
Je měřena šuplerou.Table top (element) thickness is measured.
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1.  Profim (dodavatel) zaručuje účinné fungování svých produktů.

2. Reklamace musí být uplatňovány v místě objednání formou reklamačního 
formuláře (mj. ke stažení na www.profim.cz), doložením objednávky (faktura, 
objednávkový list na dané zboží,...) a záručního listu, pokud byl vystaven na 
objednatele.

3. Reklamované zboží je přijato pouze pokud je čisté, zabalené a zabezpečené 
proti poškození při převozu.

4. Reklamované zboží by mělo být doručeno (společně s dokumenty zmíněný-
mi v bodě 2) do místa zastoupení Profim. V případě, že je reklamace zamítnu-
ta, je zboží odesláno zpět do místa zastoupení na náklady objednatele.

5. Dodavatel určí, zda je reklamace oprávněná do 14 dnů od doručení rekla-
movaného produktu do výroby (společně s dokumenty zmíněnými v bodě 2). 
Při kladném vyřízení reklamace bude zákazník kontaktován telefonicky nebo 
e-mailem, aby byly dohodnuty detaily opravy a následného odběru. Veškeré 
pochybnosti týkající se reklamačního řízení mohou být řešeny na telefonním 
čísle +420 271 74 79 72 od pondělí do pátku 9 - 17 hod. nebo na e-mailové 
adrese obchod@profim.cz. Podání žádosti neopravňuje kupujícího k zadržení 
platby za zboží.

6. Pro lepší identifikaci produktu by měl Reklamační formulář zahrnovat 
informace ze štítku, který je nalepen přímo na produktu, tj. datum výroby, číslo 
objednávky, číslo produktu a konfiguraci. Každá manipulace se štítkem způsobí 
neplatnost záruky, která tím zanikne.

7. Vztahuje se na produkty uvedené v platných cenících a na webu  
www.profim.cz.

8. Pokud je produkt užíván déle než 8 hodin denně, jeho záruka se zkracuje  
na 3 roky.

9. Na samostatně zakoupené komponenty (např. mechaniky, kolečka,  
područky, plastové díly) se vztahuje záruka 2 roky.

10. Pokud je při reklamaci produkt vyměněn za nový, popřípadě je jeho 
nefunkční část vyměněna za novou, délka záruky na takový produkt či jeho 
součást se obnovuje. Délka záruky je prodloužena o dobu, po kterou  
zákazník nemohl produkt užívat.

11. Pokud není možné vadu odstranit , popřípadě cena za její odstranění převy-
šuje relevantní náklady, má dodavatel právo vyměnit produkt za jiný bez závad. 
Všechny vyměněné produkty či součásti se poté stávají majetkem dodavatele.

12. V případě, že není k dispozici identický produkt, dodavatel má právo  
vyměnit ho za jiný produkt bez závad a s identickými parametry.

13. Reklamace mechanických poškození (škrábance, rýhy, odřeniny, znečiště-
né čalounění, chybějící komponenty) bude uznána pouze když bude podána do 
7 dnů od předání produktu objednateli. Před vypršením této lhůty by objednatel 
měl produkt rozbalit a zkontrolovat, zda k výše zmíněným poškozením nedošlo. 
Pokud jsou vady zjištěny v přítomnosti osoby, která zboží objednateli předává, 
je nutné vyplnit protokol o poškození přímo s touto osobou, která je  
k podobnému úkonu oprávněna a vybavena. Tento protokol je poté nutné 
odeslat dodavateli společně s Reklamačním formulářem.

14. Odmítnutí předat zboží (nebo jeho část) k opravě v továrních podmínkách 
nebo odmítnutí opravy technikem na místě způsobuje vyvázání dodavatele ze 
záruční povinnosti a neplatnost veškerých vznesených reklamací.

15. Termín opravy u objednatele je určen dodavatelem.

16. Na atypická provedení produktů (atypický produkt je jakýkoliv produkt 
z portfolia Profim, který na základě poptávky dokážeme vyrobit jinak, než  
je uvedeno v ceníku Profim) se vztahuje záruka 1 rok.  

17. Záruka se vztahuje výhradně na teritorium České republiky. 

18. Dodavatel si vyhrazuje právo na inovace v produktech, které nezmění jejich 
životnost a funkčnost.

19. Opravy prováděné neautorizovanou osobou, popř. používání  
neautorizovaných náhradních dílů, způsobí zánik záruky na daný produkt.

20. Smluvní právo odběratele neobsahuje právo na vymáhání ušlých zisků 
a odškodnění za jakoukoliv možnou škodu způsobenou užíváním daného 
produktu.

21. Odpovědnost dodavatele se vztahuje výhradně na prodané produkty.

22. Pokud je produkt poškozen po uplynutí záruční doby, dodavatel se pokusí 
poslat potřebný komponent, popřípadě může produkt opravit v rámci svého 
továrního servisu. V takových případech je cena pro zákazníka určována 
individuálně.

Délka záruční lhůty Produkty Režim užívání

6 let
maximálně 7 let
od data výroby

Standardní ceník 
Classic - vybrané 
produkty

5 dní v týdnu,
8 hodin denně
(jednosměnný provoz)

3 roky
maximálně 4 roky
od data výroby

Classic
5 dní v týdnu,
8 hodin denně
(jednosměnný provoz)

Podmínky záruky
vztahují se na produkty vyrobené po 15.01.2019
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ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

a) defekty způsobené montáží, která neproběhla dle instrukcí v uživatelské 
příručce, popřípadě defekty způsobené nestandardním používáním daného 
produktu,

b) škody způsobené při dopravě a překládání (nevztahuje se na dopravu  
zprostředkovanou dodavatelem),

c) škody způsobené nedodržením doporučení obsažených v uživatelské 
příručce, škody na kolečkách, kluzácích nebo podlaze, způsobené nevhodným 
výběrem z dostupných možností (např. použití tvrdých koleček na tvrdé  
povrchy); správný výběr z dostupných možností nevylučuje škody, které mohou 
být způsobeny použitím židle na koberci, linu, parketové podlaze, atd. nízké 
kvality nebo na znečištěném povrchu (např. pískem),

d) škody způsobené extrémními klimatickými podmínkami nebo povětrnostními 
podmínkami (např. vlhkost, kyselost, atd.),

e) škody způsobené odchýlením se od standardních specifikací na objednava-
telovu žádost,

f) provozní opotřebení koleček nebo potahových materiálů,

g) opotřebené filcové kluzáky, které mohou být v rámci záruky vyměněny  
pouze v případě, kdy filc odpadne,

h) rozdíly v odstínech barev látek, které pocházejí z různých výrobních sérií 
výrobce, a rozdíly v jednotlivých produktech zakoupených objednatelem 
postupně,

i) změny barvy potahu způsobené barvivy na oblečení a přídavnými barvivy 
(např. těmi, která jsou užívána na džínovinu), která se mohou projevit na  
světlejších potazích (tento nevratný účinek může být s rostoucí vlhkostí  
a teplotou intenzivnější),

j) znečištění a permanentní změna barvy způsobené externími faktory,

k) produkty čalouněné kůží, u kterých jsou reklamovány přírodní vlastnosti 
materiálu jako jsou vůně, rozdílnosti ve struktuře, textuře a odstínu; a jizvy nebo 
vpichy od hmyzu; během používání (např. na sedáku) získává kůže větší lesk 
a roztahováním se stává volnější; Dodavatel nepřijímá reklamace způsobené 
výše uvedenými vlastnostmi,

l) deformace pěnových výplní,

m) rozdíly v tuhosti studených stříkaných polyuretanových pěn vycházejí  
z různých parametrů, korespondujících s evropskou normou DIN 53576/ISO 
2439, která toleruje rozsah odchylky +/- 10%, 

n) povrch dřevěných částí poškozený v důsledku kontaktu s jiným kusem  
nábytku; mechanické poškození dřevěného povrchu není považováno za  
defekt výrobku,

o) drobné rozdíly v použitých dřevěných součástech, u kterých je nemožné 
přesně určit všechny detaily součásti; u přírodního materiálu jako je dřevo není 
možné přesně určit výsledný estetický efekt, který závisí na barvě, odstínu  
a struktuře dřeva,

p) Tvarování překližkových korpusů se vzhledem ke svým přirozeným  
vlastnostem může lišit v toleranci +/- 1,5 stupně,

r) malé odchylky barev HPL jsou v souladu s normou PN-EN 438. 

s) odchylky barev, lesku, odstínu a vzoru u keramických stolových desek.  
Jedná se o přírodní materiál, pro který jsou rozdíly charakteristické.
 

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K VÝROBKU:

23. Výrobky by měli být chráněny před přímým vlivem slunečních paprsků.

24. Kožené výrobky neumísťujte v blízkosti topení a jiných tepelných zdrojů.

25. Kožené výrobky udržujte za pomoci speciálních prostředků, které vytváří 
ochrannou vrstvu proti vlivu vody a olejových substancí.

26. Produkty chraňte před vlhkostí.

27. Čalounění by mělo být chráněno proti znečištění tukem, potem, mazivem 
atp. V případě zašpinění použijte vhodné čistící prostředky.

28. Nevystavujte čalounění rozsáhlému a soustředěnému napětí (např. stání 
na židli), které může mít za následek roztržení švů nebo také mechanické 
poškození čalounění.

29. Čalouněný nábytek je určen k rovnoměrnému sezení, které zabraňuje přiro-
zenému sklonu textilií a kůží k pomačkání a vrásnění v důsledku dlouhodobého 
tlaku, teploty a vlhkosti těla (vrásnění a ohyby nejsou vadami produktu, ale 
přirozeným jevem; čím rozlehlejší je čalouněný povrch, tím vyšší je předpoklad, 
že tento jev nastane).

30. Produkty by měly být alespoň jednou týdně oprašovány.

31. Tvrdá kolečka jsou používána na koberce.

32. Měkká kolečka jsou používána na tvrdé podlahy (např. PVC, parkety, 
plovoucí podlahy, atd.).

33. Poznámky k užívání produktů, které obsahují dřevotřísku:
       - teplotní rozmezí: +15°C - +30°C,
       - vlhkostní rozmezí: 40% - 65%.

34. Keramické stolové desky splňují požadavky na mrazuvzdornost dle normy 
EN 10545-12.

35. Stoly Chic RH a RR s kovovou kostrou a keramickou stolovou deskou  
(pouze pokud má kostra povrchovou úpravu EPO1, EPO2, EPO3 a tvrdé  
či teflonové kluzáky) mohou být použity ve venkovním prostředí dle normy  
EN 12944-2 cat. C3.

36. Plastové komponenty (především světle šedé) vyžadují pečlivé čištění 
odpovídající míře používání daného produktu.

Podmínky záruky
vztahují se na produkty vyrobené po 15.01.2019



Látky a povrchová úprava





Evo I. cenová kategorie

Složení
100% polyester

Váha
320 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 180000 cyklů Martindale  
(BS EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 5 (PN-EN ISO 12945-2) 
 ∘ nehořlavost - cigareta (BS EN 1021-1) 
 ∘ nehořlavost - zápalka (BS EN 1021-2) 
 ∘ stálobarevnost - 5-6 (EN ISO 105-B02) 
 ∘ stanovení formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1) 
 ∘ stálobarevnost vůči organickým rozpouštědlům - 5  
(PN-EN ISO 105-X-05) 
 ∘ stálobarevnost vůči potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04)
 ∘ stanovení azobarviv (PN-EN 14362-1)
 ∘ barevná odolnost vůči tření - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12) 
 ∘ odolnost vůči klouzání - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2)
 ∘ stálobarevnost vůči vodním skvrnám - 5 (BS EN ISO 105 E16)

Next I. cenová kategorie

Složení
100% polyester

Váha
340 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 100000 cyklů Martindale  
(PN-EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 5 (PN-EN ISO 12945-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (PN-EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (PN-EN 1021-2)
 ∘ stálobarevnost - 5 (PN-EN ISO 105–B02)

Medley II. cenová kategorie

EV-1

EV-10EV-25

EV-5EV-24

EV-11

EV-2

EV-14

NX-12

NX-15NX-16

NX-7NX-1

NX-14

NX-11

NX-10

34 Tištěné vzory barev povrchové úpravy se mohou lišit od odstínů barev ve skutečnosti.
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Medley II. cenová kategorie

Složení
100% polyester

Váha
364 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 75000 cyklů Martindale 
(EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 4 (EN ISO 12945-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (EN 1021-2)
 ∘ nehořlavost (BS 5852 0&1)
 ∘ stálobarevnost - 5-7 (EN ISO 105–B02)

Cura II. cenová kategorie

Složení
98% recyklovaný polyester ze spotřebitelského odpadu 
2% polyester

Váha
300 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 100,000 cyklů Martindale  
(EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 4-5 (PN-EN ISO 12945-2) 
 ∘ nehořlavost - cigareta (BS EN 1021-1) 
 ∘ nehořlavost - zápalka (BS EN 1021-2) 
 ∘ stálobarevnost - 5-6 (EN ISO 105-B02) 

60999

6705466007 

6306363064

67006

62054

60003

60110

6616766170 

6208368186

60999

68182

61168
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Softline II. cenová kategorie

Složení
Povrch - 100% PU
Podklad - 100% bavlna/EPS

Váha
≥220 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 50000 cyklů Martindale 
(PN-EN ISO 5470-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (PN-EN 1021-1)

SL-16

SL-21SL-27

SL-19

SL-18

SL-10

SL-28

Sprint II. cenová kategorie

Složení
100% polyester

Váha
325 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 170000 cyklů Martindale 
(BS EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 4 (BS EN ISO 12945-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (BS EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (BS EN 1021-2)
 ∘ stálobarevnost - 5 (BS EN ISO 105-B02)

PS004

PS041PS040

PS039

PS033

PS030

PS010PS028

36 Tištěné vzory barev povrchové úpravy se mohou lišit od odstínů barev ve skutečnosti.
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Valencia™ II. cenová kategorie

Složení
Povrch - 100% vinyl
Podklad - 100% polyester Hi-Loft 2TM

Váha
650 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - >300000 cyklů Martindale 
(UNE-EN ISO 12947-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (EN 1021-2)
 ∘ nehořlavost (DIN 4102 B2)
 ∘ nehořlavost (NF P 92-503/M2)
 ∘ stálobarevnost - >5 (DIN EN ISO 105-B02)
 ∘ odolnost vůči bakteriím (AATCC 147)
 ∘ odolnost vůči plísním (ASTM G21-02)
 ∘ odolnost vůči moči
 ∘ antistatičnost (ASTM D-257)

PERMABLOK3® je prověřený vynilový ochranný povlak, který byl  
navržen, aby tvořil pevnou a účinnou bariéru proti třem největším  
problémům týkajících se zdravotnických zařízení a pohostinství -  
bakterie, otěr a skvrny. Nemůžete ji vidět ani cítit, přesto je tato  
ochrana podstatným faktorem pro prodloužení výkonu  
a přetrvávající krásu s minimem péče.

Určitá barviva oblečení a doplňků (například barvy používané na 
džínovinu) mohou zanechávat barevnou stopu na světlejších odstínech 
koženky Valencia. Důsledky takového obarvení jsou nevratné  
a pravděpodobnost jeho vzniku se ještě zvyšuje s narůstající vlhkostí  
a teplotou. Výrobce nepřebírá odpovědnost za obarvení koženky 
Valencia vzniklá kontaminanty a zároveň nepřebírá odpovědnost  
za možné trvalé stopy vzniklé takovým obarvením.

107-2107

107-4003

107-2116107-4042

107-9035

107-0002

107-4045

107-0034

Xtreme II. cenová kategorie

Složení
100% recyklovaný ohnivzdorný polyester

Váha
310 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 100000 cyklů Martindale 
(EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 5 (EN ISO 12945-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (EN 1021-2)
 ∘ nehořlavost - DIN 4102 B1, BS 5852 Section 4 (Ignition 
source 5)
 ∘ stálobarevnost - 6 (EN ISO 105-B02)

YS081

YS136

YS096YS047

YS009

YS026

YS094

YS079
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OOC16

Oceanic III. cenová kategorie

Složení
100% recyklovaný polyester ze spotřebitelského odpadu, 
obsahující 50% SEAQUAL příze

Váha
497 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - ≥ 100000 cyklů Martindale 
(EN ISO 12947-2)
 ∘ dolnost proti žmolkování - 4 (BS EN ISO 12945-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (DIN EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (DIN EN 1021-2)
 ∘ stálobarevnost - 5 (EN ISO 105-B02)

OOC08

OOC06OOC11

OOC01

OOC04

OOC13

OOC12

Select III. cenová kategorie

Složení
85% vlna
15 % polyamid

Váha
365 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 200000 cyklů Martindale 
(EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 4 (EN ISO 12945-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (EN 1021-2)
 ∘ nehořlavost BS 5852 Crib 5 
 ∘ stálobarevnost - 5-8 (EN ISO 105-B02)

60999

6821067097

6118665117

67098

62097

60132
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Step III. cenová kategorie

Složení
100% Trevira CS

Váha
336 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 100000 cyklů Martindale 
(BS EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 5 (BS EN ISO 12945-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (DIN EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (DIN EN 1021-2)
 ∘ nehořlavost (BS 5852, Crib 5)
 ∘ nehořlavost (DIN 4102:B1)
 ∘ stálobarevnost - 7 (EN ISO 105-B02)

60999

66152

6307560090

62057

68161

60091

67004 

Synergy III. cenová kategorie

Složení
95% vlna
5% polyamid

Váha
400 g/m2

Certifikáty
 ∘ oděruodolnost - 100000 cyklů Martindale 
(BS-EN ISO 12947-2)
 ∘ odolnost proti žmolkování - 4 (BS-EN ISO 12945-2)
 ∘ nehořlavost - cigareta (BS-EN 1021-1)
 ∘ nehořlavost - zápalka (BS-EN 1021-2)
 ∘ nehořlavost (UNI 9175 Class 1IM)
 ∘ stálobarevnost - 5 (ISO 105-B02)

Protože je látka Synergy ze 95% složena z přírodních 
vláken, dochází občas k odstínovým rozdílům mezi  
jednotlivými dodávkami této tkaniny. To se může projevit 
např. při opakované objednávce stejného zboží, která 
proběhla po delším časovém úseku. Neodmyslitelným rysem 
všech přírodních vláken je také tendence žmolkování.

LDS16

LDS56LDS62

LDS73LDS74

LDS17

LDS49

LDS08
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Síťoviny Sun

G-10
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Poznámky



22,5

10

15

čistá váha

hrubá váha  

stohování (maximální počet)

stohování na transportní vozík

psací stolek na pravé straně

psací stolek na levé straně

spojování do řad

dvoubarevné čalounění

teflonové kluzáky

filcové kluzáky

20,0

záruční lhůta 

ISO 9001

ISO 14001

Chrom (III)

To se týká  pouze produktů 
certifikovaných FSC® certifikátem.

Ergonomie geprüft

GS (geprüfte Sicherheit)

42

Legenda



20

21

34

42

22

28

30

23

24

26

25

Volitelné doplňky

Kolečka / kluzáky

Kříže

Látky a povrchová úprava

Legenda

Mechaniky

Metoda mĕření

Podmínky záruky

Područky

Spojky do řad

Spotřeba látky a kůže

Stohování

6

8

10

12

Produkty

Arca

Playa

Raya

Sun

Obsah



www.profim.cz

2 
– 

05
/2

02
2

Facebook 
YouTube
Instagram
Pinterest
LinkedIn

Social Media

Kancelář

Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4, 
Česká republika  

http://www.profim.eu
https://www.facebook.com/profimpoland/
https://www.youtube.com/channel/UCJSPZC3QhmQw8M_4PmwqcJQ
https://www.instagram.com/profim_design/
http://www.pinterest.com/Profim/
https://linkedin.com/company/profim
https://g.page/profimpoland?share
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