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ElliePro



ElliePro

Descriere: 

• Colecția ElliePro a fost creată pentru spații de lucru deschise și/sau de colaborare, dar multifuncționalitatea acesteia o fac o alegere

perfectă pentru birouri, home office, săli de conferințe, studii sau holuri de hotel. 

• Aceste scaune combină confortul unui fotoliu cu ergonomia și funcționalitateamobilierului de birou. 

• ElliePro a convins juriul prin design-ul modern si comfortabil devenind astfel castigatorul German Design Award

Detalii tehnice: 

• https://www.profim.eu/products/category/soft-seating/elliepro/swivel

• Baza scaun: 4 modele

• Spatar scaun: 2 modele (normal si inalt)

Pret lista: De la 374 E la 656 E, in functie de optiuni

Disponibiltate produs: Disponibil

Garantie: 5 ani

Configurator:

https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=en&pcat=true

https://www.profim.eu/products/category/soft-seating/elliepro/swivel
https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=en&pcat=true


ElliePro



Chic Lounge



Chic Lounge

Descriere: 

• Colecția a fost creată pentru zonele de relaxare, holurile hotelului și alte spații în care oamenii trebuie să se relaxeze. Scaunele sunt extrem

de confortabile, încurajând întâlniri informale peste o ceașcă de coee sau un pahar de vin. Versiunea F oferă o mișcare plăcută si blândă.

• Colecția se remarcă printr-un design minimalist și elegant, în timp ce stilul este dominat de forme subtile care se îmbină perfect cu multe

spații diferite. Fiecare element este realizat cu cea mai mare grijă, oferind posibilitatea de a combina pielea cu țesătura. În timp ce ochiul este

atras de forma ușoară și de secțiunile subțiri, confortul maxim este încă garantat

• Design-ul unic si extrem de comfortabil, au facut din Chic Lounge castigatorul mai multor premii internationale: German Design Award, 

Reddot design award, TOP design award.

Detalii tehnice: 

• https://www.profim.eu/products/collection/chic-lounge/armchair 

• Scaunul Chic Lounge include un cadru metalic acoperit cu spumă poliuretanică. Colecția este completată de un suport de picior și o pernă

elegantă. Fotoliile pot fi personalizate, alegând o ramămetalică sau o bază de 4 stele

• Baza scaun: 2 variante (stea / sina)

• Spatar scaun: 2 variante (normal si inalt)

Pret lista: De la 401 E la 938 E (piele naturala), in functie de optiuni

Disponibiltate: Octombrie/Noiembrie 2020

Garantie: 5 ani

Configurator:

https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=en&pcat=true

https://www.profim.eu/products/collection/chic-lounge/armchair
https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=en&pcat=true


Chic Lounge



Vancouver Lite



Vancouver Lite

Descriere: 

• Linia Vancouver Lite cuprinde fotolii și canapele. Colecția de mobilier oferă forme cubice care se îmbină perfect cu stilul

birourilor spațioase moderne. 

• Designul elegant și selecția atentă a materialelor de finisare fac ca linia Vancouver Lite să fie apreciată de persoanele

atente la detalii.

• Colecția este completată la cerere cu pereti despartitori si  o linie de pufuri moderne, rotunde sau în formă pătrată -

Vancouver Oto. Fiecare puf este disponibil în două dimensiuni.

Detalii tehnice: 

• https://www.profim.eu/products/collection/vancouver-lite/armchairs-sofas

Pret (varianta normal fara pereti despartitori): 

• Fotoliu:       282 E la 559 E, in functie de optiuni

• Canapea 2 pers: 343 E la 755 E, in functie de optiuni

• Canapea 2.5 persoane: 381 E la 866 E, in functie de optiuni

• Canapea 3 persoane: 479 E la 1035 E, in functie de optiuni

Disponibiltate produs: Disponibil

Garantie: 5 ani

Configurator: 

https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=en&pcat=true

https://www.profim.eu/products/collection/vancouver-lite/armchairs-sofas
https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=en&pcat=true


Vancouver Lite

Product name Code Price list Eur Dimesions

1 Vancouver Lite VL2,5 H 381

2
Vancouver Lite 

+ walls
VL2.5HW+VLW2.5 828

3
Vancouver Lite 

U Shape
2 x VL2.5H+2xVLW2,5+1VLSW 1766

Dimensiuni Exemple variante Vancouver 



Vancouver Lite + Vancouver Oto



October



October

Descriere: 

• Octombrie este o colecție impresionantă de fotolii și canapele care completează stilul hotelurilor, pensiunilor receptiilor, zonelor de 

relaxare/receptii office, medical sau HoReCa. Este o soluție ideală care se potrivește atât interioarelor moderne, cât și tradiționale. 

• Colecția este dedicată celor care apreciază calitatea înaltă și confortul inegalabil. Elementele caracteristice ale familiei Octombrie includ

scaunul matlasat și pernele spătarului finisate cu nasturi, acestea din urmă formând o caracteristică decorativă suplimentară. Spuma pentru

perne este aleasă meticulos pentru a avea cei mai buni parametri, asigurând ca scaunele să rămână confortabile chiar și atunci când sunt

pentru peroade lungi de timp.

• Solutie ideala pentru zonele de trafic

Detalii tehnice: 

• Colecția include mai multe tipuri de scaune (pufuri cu 1 loc și 2 locuri, fotoliu, canapele 2 locuri și 3 locuri cu spătar înalt sau mic), precum și

mese în două dimensiuni

• https://www.profim.eu/products/collection/october/armchairs-sofas

Pret: 

• Fotoliu:       402 E la 1033 E*, in functie de optiuni

• Canapea 2 pers: 774 E la 1622 E*, in functie de optiuni

• Canapea 3 persoane: 960 E la 2170 E*, in functie de optiuni

*piele naturala

Disponibiltate produs: Disponibil

Garantie: 5 ani

Configurator: 

https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=en&pcat=true

https://www.profim.eu/products/collection/october/armchairs-sofas
https://ui.pcon-solutions.com/#GATEKEEPER_ID=5bfd77857bc68&cep=profim:0&lang=en&pcat=true


October




