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  continual comfort

even the most comfortable position
has to be changed from time to time
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multi-functional
multi-adjustable
multi-position
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mobility is a requirement these days to 
work comfortably is a matter of health
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  continual comfort
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 destiny: comfort
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stability and flexibility
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sitting, lying 
or standing, 
you can work 
on your laptop 
or tablet in
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regulowane podłokietniki
armrest adjustment

Szerokie, regulowane podłokietniki
z wbudowaną podkładką pod mysz, 

umożliwiają wygodne podparcie łokci, 
podczas gdy nadgarstki swobodnie 

spoczywają na klawiaturze. 

Wide, adjustable armrests with an 
integrated mouse table ensure relaxing 

elbow support with wrists resting 
comfortably at the keyboard. 

wysuwany podnóżek
footrest adjustment

Wysuwany podnóżek pozwala
na ułożenie nóg w komfortowej pozycji 

podczas pracy leżącej. 

Extendable footrest provides 
comfortable foot support

for working in a lying position.

mechanizm typu SYNCHRO
backrest/seat angle adjustment
Ergonomiczny mechanizm z regulacją synchronicznego
odchylania oparcia wraz z siedziskiem. 

Ergonomic mechanism for synchronous tilt angle
adjustment of the seat and the backrest.

 
podparcie lędźwiowe

lumbar support adjustment
Oparcie z regulowanym podparciem odcinka

lędźwiowego kręgosłupa.
Transparentne pokrycie z siatki.

Backrest with an adjustable lumbar
spine support. Transparent backrest 

made of mesh.

zagłówek
headrest adjustment

Zagłówek z regulacją na wysokość i możliwością dostosowania
odpowiedniego kąta podparcia karku. Jego pełne dostosowanie umożliwia
podparcie głowy w optymalnej pozycji do pracy przed ekranem laptopa.

Height and angle adjustable headrest to allows for optimum
head positioning while working in front of a laptop screen.

multiregulowany blat pod laptopa
laptop table adjustment

Multiregulowany blat pod laptopa umożliwia
ustawienie go w najbardziej optymalnej pozycji. 

Multi-adjustable laptop table permits
optimum positioning.
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850*-1580*

siła odchylania oparcia
reclining force of the backrest
Dopasowanie siły oporu oparcia

do wagi użytkownika.

Tilt tension adjustable
to the user’s weight.

regulowane siedzisko
seat depth adjustment
Profilowane siedzisko z regulacją głębokości pozwala 
użytkownikowi na ustawienie jego optymalnej pozycji.  
Możliwość tapicerowania tkaniną bądź skórą.

Profiled seat with depth control allows for its flexible
adjustment. Optional upholstery in leather or fabric.

regulacja wysokości
seat height

adjustment
Regulacja wysokości  

fotela –
dopasowanie do

wzrostu użytkownika.

Seat height adjustability 
- user’s height 

adjustment.
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480 mm

455-500

* głębokość całkowita w pozycji „basic”- 850mm
 total depth in basic position 

* głębokość całkowita w pozycji leżącej - 1580mm
total depth in lying position 

zakres regulacji głębokości siedziska - 45mm
seat depth adjustment range 

880 mm
szerokość całkowita

total width

830 mm

500 mm

mPosition

5 LAT GWARANCJI

*Szczegółowe informacje odnośnie regulacji poszczególnych mechanizmów 
znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej
do modelu i na stronie www.mposition.pl

*More information regarding the mechanisms is available in the manual attached 
with the chair and on the website: www.mposition.eu
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33 kg
netto

42 kg
brutto

1370

860 910
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszajacych 
walorów użytkowych produktów. Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych 

kolorów oferowanych mebli.  
The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.

Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture. 
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