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IT Айті (або ще «АйТі», від англ. «IT» = «Information Technologies ») - 
інформаційні технології.

Світ IT давно інтегрувався в наше життя. Інформаційні технології 
оточують нас 24/7 - як вдома, так і в офісі. IT - це не тільки про 
комп'ютери та роботів. Це про комфорт, надійність та 
практичність.

Ця серія була створена для людей, які максимально захоплені 
роботою - справжніх професіоналів своєї справи. Сучасні 
фахівці можуть проводити години на робочому місці, що згубно 
відбивається на здоров’ї м’язів спини та шиї . Тому, справжнім 
порятунком стануть ергономічні крісла, які максимально 
повторюють анатомічну форму тіла людини.

Крім своїх функціональних характеристик, крісла серії IT 
виконані в сучасному дизайні, які ідеально впишуться в інтер'єр 
коворкінгу, або прогресивного офісу.

Робота в кріслах колекції IT буде не просто зручною, а й 
принесе користь загальному стану вашого здоров'я.
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Крісло i  

i  ( i    від 
англ. i   моторни ) –  сім ство 
«гн ки » під одів до ро ро ки 
програмного а п ння.

Це крісло можна назвати 
стильним представником 
сучасних комп ютерних меблів. 

оно відрізняється підви еними 
ергономічними якостями. Має 
кілька варіантів регулювання, які 
дозволяють налаштувати 
максимально комфортне 
розташування крісла.

сна ено подвійною спинкою. 
ижня частина призначена для 

підтримки попереку, а верхня
- для спини.
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Крісло i  
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Крісло 

   о ктно орі нтована мова 
програм вання агал ного 
при на ння.

Це крісло - мрія кожного  
фахівця. рім значних 
ергономічних якостей, крісло має 
сучасний дизайн. ому, воно 
відмінно впишеться в інтер єр 
трендового офісу в стилі хай тек, 
або коворкінгу.

 допоможе створити 
ідеально комфортні умови на 
робочому місці, яких так часто 
бракує.
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Крісло  

1



111

Крісло 



12



13

Крісло  
од р (а о  «код рок»  від англ. 

« ») – програміст.

ргономічне, комфортне та цікаве 
за дизайном крісло  - 
влучне рішення для того, об 
облаштувати кабінет, або  

 за останніми віяннями 
офісної моди . авдяки 
регульованому підголівнику, 
поперековому підпору, широкому 
сидінню, а також підлокітникам з 
можливістю регулювання, крісло 
забезпечує зручну та 
максимально ефективну роботу 
за комп ютером протягом 
тривалого часу.
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Крісло 
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Крісло  i  
нстал вати (від англ. « »)  
встановл вати. наприклад  інстал вати 

інд   встановити i .

рісло    приклад 
сучасного дизайну та класичного 
комфорту. авдяки продуманій 
функціональності та високому 
ступеню ергономіки, подарує 
безліч приємних та зручних годин 
під час натрудженого робочого 
дня. 

авдяки великому вибору 
кольорів, крісло  може 
доповнити будь-яке інтер’єрне 
рішення вашого творчого 
простору, або домашнього  

.  
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Крісло  i

1
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Крісло   
нстал вати (від англ. « »)  
встановл вати. наприклад  інстал вати 

інд   встановити i .

 створений для фахівців, які 
живуть своєю справою та занурені 
в неї з головою. скільки, їх 
робочий день може бути 
максимально  ненормованим, 
вони цінують у кріслах те, 
наскільки їм комфортно та зручно 
працювати, сидячи в них. 

авдяки сучасному дизайну, 
крісло  припаде до душі 
молодим та амбіціозним 
працівникам сфери , маркетингу, 
або  бізнесу. 
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Крісло  
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Крісло  
  о ктно орі нтована мова 

програм вання  аснована на кон п і  
прототипів.

рісло   стильне рішення для 
інтер’єру офісу, кабінету, творчої 
майстерні, або будь-якого 
примі ення в сучасному стилі хай 
тек. оно стане ідеальним 
придбанням для тих, чия робота 
пов язана з комп ютером і довгим 
перебуванням за робочим столом.

арактеризується ударостійкістю 
та надійністю.  А обгумовані 
ролики дозволяють швидко та 
безшумно пересувати його по 
кімнаті в потрібному напрямку.



26

Крісло 
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Крісло i  
інк (від англ. « i »)  посилання на 

яки с  р с рс. 

Це крісло являє собою 
ергономічне втілення комфорту. 
Міцне та стильне  воно 
задовольнить людей, о цінують 
не тільки зовнішній вигляд, а й 
функціональні особливості речей. 
ому й, представники сфери  

нерідко заглядаються в його бік. 

рісло  стане чудовим 
акцентом та прикрасить сучасний 
інтер’єр великого офісу, або 
домашньої робочої зони.  
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Крісло i
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Крісло  

 (англ.  «с ти ка») – 
м тод правління про ктами.

рісло, створене для дизайнерів 
та айтішників. ручне та 
практичне, з ідеальною 
ергономікою - це
крісло підкорить навіть самого 
вибагливого сініора. 

рісла виконані у видержаній, та, 
водночас, яскравій гаммі 
кольорів.  однієї сторони, це 
допоможе не відволікатися від 
роботи, а з іншої -  не 
занудьгувати під час написання 
дуже важкого коду. 
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Крісло  

1
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Крісло Fix 
Фіксити (від англ. «Fix») – виправляти 
помилки.

Це офісне крісло виправить усі 
помилки неправильного сидіння 
за комп’ютером та подарує 
легкість у м’язах спини та шиї.  У 
моделі передбачено абсолютно 
все для максимального комфорту 
користувача. А це досить 
важливо для людей, хто обрав 
для себе шлях справжнього 
професіонала. 

Матеріал оббивки - сітка, добре 
облягає спину завдяки високій 
еластичності та пружності.
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Крісло Fix 

1
1
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1

Крісло Fix 
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