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Możliwość doboru różnych kolorów tapicerki kubełka  
i poduszki siedziska w obrębie tej samej tkaniny.
Possibility of mixing colours of the same fabric  
on shell and seat cushion.
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SORRISO 10R CHROMSORRISO 10HS CHROM
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SORRISO 10V SATYNA SORRISO 10F CHROM STOPKI
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SORRISO 10R METALIKSORRISO 10R CHROM SORRISO 10R CHROM SORRISO 10R CHROM

SORRISO 10V CZARNYSORRISO 10V METALIK SORRISO 10V CHROM SORRISO 10V SATYNA

SORRISO 10HS CZARNYSORRISO 10HS METALIK SORRISO 10HS CHROM SORRISO 10HS SATYNA

SORRISO 10F CHROM STOPKISORRISO 10F CHROM STOPKI SORRISO 10F CHROM KÓŁKA SORRISO 10F CHROM KÓŁKA

W wersjach 10F i 10R amortyzator posiada funkcję 
pamięci powrotu, umożliwiającą samoczynne ustawienie 
kubełka w pozycji wyjściowej.
Versions 10F and 10R come with memory-return 
gas lift allowing the automatic return to the initial 
position of the chair.
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Obrotowy kubełek na nogach (10HS) dostępnych 
w czterech kolorach: czarny, metalik, chrom, satyna.
Swivel version with legs (10HS) available in four colours:  
black, metallic, chrome, satine.

SORRISO 10HS CHROM
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Wersja na stelażu z metalowego pręta (10V), dostępna  
w czterech kolorach: czarny, metalik, chrom, satyna.
Version with wire frame (10V) available in four colours: 
black, metallic, chrome, satine.

SORRISO 10V SATYNA
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Wersja na czteroramiennej aluminiowej 
podstawie (10F) w kolorze chrom.

Version with 4-star aluminium base (10F) 
available in chrome colour. 

SORRISO 10F CHROM KÓŁKA

SORRISO 10F CHROM STOPKI
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Wersja na okrągłej podstawie (10R) 
w kolorze metalik lub chrom.

Version with round base (10R) available
 in colours: metallic, chrome. 

SORRISO 10R METALIK SORRISO 10R CHROM
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SORRISO 10R 610
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SORRISO 10HS 670
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Wysokość siedziska
Wysokość siedziska zmierzona bez obciążenia. 
*Wysokość siedziska zmierzona zgodnie 
z normą PN EN 13761 (z obciążeniem).

Seat height
Seat height is measured without seat burden. 
*Seat height measured according to  
PN EN 13761 norm (with seat burden).

Wymiary mają charakter orientacyjny i 
mogą się różnić w zależności od wybranej 
konfiguracji produktu. Metoda pomiaru 
produktów dostępna do pobrania pod linkiem:
www.profim.pl/Metoda_pomiaru_produktow.pdf

The measurements are approximate and can 
differ depending on the product configuration.
Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf
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PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER: 

SORRISO 

RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST

fotel, niskie oparcie
armchair, low backrest 10

TYP STELAŻA
FRAME TYPE

wersja na nogach, obrotowa
version with metal legs, swivel

wersja na metalowej płozie
version with wire frame

wersja na bazie 4-ramiennej, obrotowa, 
amortyzator z pamięcią powrotu
version with 4-star base, swivel, 

gas lift with memory

wersja na podstawie okrągłej, obrotowa, 
amortyzator z pamięcią powrotu
version with round base, swivel, 

gas lift with memory

* Istnieje możliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu:
   A - poduszka siedziska, B - kubełek.
   Przy zamówieniu modelu takiego rodzaju należy wyraźnie wskazać symbole kolorów tkanin, 
   np.: ST-5/ST-6 (gdzie ST-5 - A, ST-6 - B).
* Option of mixing colours of the same fabric on shell and cushion according to below scheme:
   A - cushion colour; B - shell colour.
   In case of order of such option, following example should be specified: 
   ST-5/ST-6 (where ST-5 - A, ST-6 - B).

HS

V

F

R

KOLOR STELAŻA 
FRAME COLOUR

KOLOR TAPICERKI*
UPHOLSTERY COLOUR*

CZARNY

METALIK 

CHROM

SATYNA

- black

- metallic

- chrome

- satine

(dotyczy tylko wersji HS, V)
(only in: HS, V - versions) 

(dotyczy tylko wersji HS, V)
(only in: HS, V - versions) 

(dotyczy tylko wersji HS, V, R)
(only in: HS, V, R - versions) 
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www.profim.pl

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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