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PL  solution Gt z systemem GLIDE-TEC.

Łatwo jest zadbać o prawidłowe siedzenie. 
Opatentowany na całym świecie mechanizm 
GLIDE-TEC w krześle Solution GT uwzględ-
nia naturalne ruchy użytkownika dbając o to, 
abyś zawsze przyjmował prawidłową pozycję 
siedzącą. Wysokie, ergonomicznie wyprofilo-
wane oparcie podpiera plecy, a jego wysokość 
można bez wysiłku dostosować korzystając 
z funkcji EasiLift. Dodatkowo, opatentowany 
system CatBack lub 4-komorowy system 
AirShape zapewniają doskonałe podparcie 
odcinka lędźwiowego. 

opcjonalne funkcje solution Gt

Wysokie oparcie można uzupełnić o odchylany 
zagłówek. Czarna osłona tylnej strony oparcia 
zapewni dodatkową ochronę przed uderzenia-
mi. Opcjonalnie, oparcie może być także pokry-
te tapicerką. Do swojego krzesła możesz także 
dobrać jeden z dwóch typów podłokietników. 
Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest 
też funkcja płynnej regulacji głębokości siedzi-
ska. Możesz z łatwością dostosować krzesło 
do swojego indywidualnego stylu wybierając 
spośród bogatego wachlarza materiałów i kolo-
rów, oraz trzech różnych wersji podstawy.

CZ  solution Gt s technologií GLIDE-TEC.

Zabezpečit správné sezení je jednoduché. 
Celosvětově patentovaný mechanismus 
GLIDE-TEC židlí Solution GT bere při zajišťo-
vání správného sezení v úvahu přirozený pohyb. 
Vysoké, ergonomicky tvarované opěradlo 
poskytuje zádům oporu a jeho výšku lze jed-
noduše nastavit pomocí EasiLift. Patentovaný 
systém Catback nebo čtyřkomorový systém 
AirShape navíc poskytují ideální podporu 
v bederní oblasti.

Volitelné prvky solution Gt

Vysoké opěradlo lze doplnit o sklopnou opěrku 
hlavy. Černý plášť na zadní straně opěradla 
poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům. 
Volitelně může být opěradlo pokryto látkovým 
čalouněním. Lze také volit ze dvou druhů 
opěrek na ruce. K dispozici je i sedák s nasta-
vitelnou hloubkou. Prostřednictvím široké škály 
materiálů a barev i tří různých základních variant 
si židli můžete přizpůsobit svému individuálnímu 
stylu.

en  solution Gt – GLIDE-TEC inside.

It's easy to make sure you're sitting properly. 
The globally patented GLIDE-TEC mechanism 
of Solution GT takes your natural movement 
into account to ensure that you are always 
seated in the correct position. The high, ergo-
nomically contoured backrest supports your 
back and the height can effortlessly be adjusted 
by using EasiLift. In addition, the patented 
CatBack system or 4-chamber- AirShape sys-
tem can provide ideal support in the lumbar 
area.

solution Gt options

The high backrest can be supplied with a tilta-
ble neckrest. A black design shell on the 
reverse side of the backrest provides additional 
impact protection. Optionally, the backrest can 
also be covered with fabric upholstery. You can 
also choose one of two types of armrests for 
your chair. To adapt the seat depth an optional 
seat depth adjustment is available. You are free 
to customize your individual style by a wide 
range of materials and colours as well as three 
different base variants.

 solution gt
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PL   solution sY z systemem synchronicznym.

Krzesło Solution SY poradzi sobie z wszelkimi 
wyzwaniami i sytuacjami, jakie każdego dnia 
stają przed nami w trakcie pracy w biurze. 
Wysoka jakość wykonania i linearny dizajn 
przekonują od pierwszego spojrzenia. Możesz 
ustawić jedną z dwóch wysokości oparcia, 
a regulacja jest prosta dzięki systemowi EasiLift. 
Dodatkowo, dostępny jest 4-komorowy system 
AirShape zapewniający optymalne podparcie 
odcinka lędźwiowego. Sam odkryj przyjemność 
doskonałej wygody siedzenia!

opcjonalne funkcje solution sY

Obydwie wersje oparcia mogą być uzupełnione 
o czarną, odporną na uderzenia osłonę lub 
pokrycie tyłu oparcia tapicerką. Do wyboru 
są także dwie różne wersje podłokietników. 
Dostępne jako funkcje dodatkowe: płynna regu-
lacja głębokości siedziska i regulacja pochylenia 
siedziska do przodu umożliwiają dobranie 
idealnej pozycji siedzącej, co pozwala uniknąć 
powstawania nadmiernego nacisku na ciało. 
Możesz z łatwością dostosować krzesło do 
swojego indywidualnego stylu wybierając spo-
śród bogatego wachlarza materiałów i kolorów, 
oraz trzech różnych wersji podstawy.

CZ  solution sY s technologií Synchro.

Židle Solution SY si dokážou poradit se všemi 
požadavky a nejrůznějšími situacemi, které 
každý den v kanceláři vyvstávají. Vysoce kvalitní 
řemeslné zpracování a lineární design si vás 
okamžitě získají. Máte na výběr ze dvou různě 
vysokých opěradel, která lze snadno nastavit 
pomocí EasiLift. Volitelný čtyřkomorový sys-
tém AirShape navíc poskytuje ideální podporu 
v bederní oblasti. Přesvědčte se sami, jak je 
dokonale pohodlné sezení příjemné!

Volitelné prvky solution sY

Obě varianty opěradla mohou mít na zadní 
straně buď černý plášť tlumící nárazy, nebo 
látkový potah. Můžete si vybrat ze dvou variant 
područek. Volitelné nastavení hloubky sedáku 
a negativní sklon sedadla vám umožňují zau-
jmout při sezení ideální pozici a zamezit vzniku 
otlaků. Široká škála materiálů a barev a nabídka 
tří různých základních variant vám umožňuje 
vytvořit si svůj design na míru.

en  solution sY – Synchro inside.

Solution SY can cope with all of the diverse 
requirements and different situations that arise 
each day in the office. Its high quality work-
manship and linear design convince you at 
a glance. You have a choice of two heights for 
the backrest which can easily be adjusted with 
EasiLift. In addition, the optional 4-chamber-Air-
Shape system provides optimum support in the 
lumbar area. Discover the pleasure of perfect 
sitting comfort for yourself!

solution sY options

Both backrest variants can be supplied with 
either a black, impact-resistant design shell or 
a fabric cover on the rear. You can also choose 
between two optional armrest variants. An 
optional seat depth adjustment and negative 
seat inclination allows you to adapt the ideal sit-
ting position to avoid pressure marks. The wide 
range of materials and colours and a choice of 
three different base variants give you the free-
dom to customize your design.

 solution sY
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GliDE-tEC
Komfort inteligentnego siedzenia – ergonomia doskonała

Inteligentní a pohodlné sezení – dokonalá ergonomie

Intelligent sitting comfort – perfect ergonomics 

PL  1. Efektywniejsza praca

twoje ręce cały czas znaj dują się na powierzch-
ni roboczej. GLIDE-TEC utrzymuje Cię w ciągłym 
ruchu, a jednocześnie ułatwia wygodną pracę 
w dowolnej pozycji siedzącej. Niezależnie od tego, 
czy odchylasz się do tyłu, czy jesteś wyprostowany, 
w każdej pozycji twoje ręce stykają się z blatem biurka 
lub klawiaturą.

2. Wygodniejsze siedzenie

Mechanizm GliDE-tEC podpiera plecy w każdej 
pozycji. Twoje plecy potrzebują ruchu – także wtedy, 
kiedy siedzisz. Zdrowiu i stabilności kręgosłupa 
sprzyja przecież właśnie nieustanny ruch i zmiana jego 
ułożenia, z pozycji wyprostowanej w lekko wygiętą 
i z powrotem.
GLIDE-TEC, dzięki wyjątkowemu, opatentowane-
mu mechanizmowi pobudzania do zmian ułożenia 
kręgosłupa od lordozy do kifozy, umożliwia wykonywa-
nie tego ruchu w trakcie siedzenia, a także podpiera 
kręgosłup w każdej pozycji siedzącej.

3. Większy komfort

GliDE-tEC zapobiega napięciu mięśni. Dzięki 
me chanizmowi GLIDE-TEC zachowujesz dobrą 
kondycję – nawet pod koniec długiego dnia pracy 
w pozycji siedzącej. Bez względu na to, którą pozycję 
siedzącą preferujesz, nasza innowacyjna technologia 
projektowania siedzisk aktywnie przeciwdziała napię-
tym mięśniom. Szyja nie jest nadmiernie obciążona 
i zawsze pozostaje rozluźniona, a ty zachowujesz 
jasność umysłu. 

CZ  1. Efektivnější práce

Ruce zůstávají na pracovní ploše. GLIDE-TEC vás 
udržuje v pohybu a zároveň usnadňuje pohodlnou prá-
ci v jakékoli pozici. Bez ohledu na to, zda se nakláníte 
nebo sedíte vzpřímeně, zůstávají ruce vždy v kontaktu 
s psací plochou nebo klávesnicí.

2. Pohodlnější sezení

GliDE-tEC poskytuje zádům oporu v každé po-
zici. Záda potřebují pohyb i při sezení. Zdravá a stabilní 
páteř je konec konců posilována neustálým střídáním 
prohnutých a zakulacených zad. 
GLIDE-TEC, s jedinečným lordózně-kyfózním pa-
tentem tento pohyb při sezení umožňuje a poskytuje 
zádům oporu ve všech polohách.

3. Více relaxace

GliDE-tEC zabraňuje svalovému napětí. 
S technologií GliDE-tEC zůstanete svěží i na konci 
dlouhého dne v sedavém zaměstnání.
Bez ohledu na to, jak nejraději sedíte, naše inovativní 
technologie aktivně zabraňuje vzniku svalového napětí. 
Krk se nepřepíná a zůstává neustále uvolněný – a vy 
máte čistou hlavu.

en  1. Better working

the hands remain at the work place. GLIDE-TEC 
keeps you moving – and simultaneously facilitates 
comfortable working in any sitting position. Regard-
less of whether you are reclining or sitting upright: Your 
hands remain in contact with the writing surface or 
keyboard in any position.

2. Better sitting

GliDE-tEC supports your back in any position. 
Your back needs movement – also while sitting. After 
all, a healthy and stable spine is promoted through the 
constant change between a hollow and rounded back. 
GLIDE-TEC, with the unique lordosis/kyphosis patent, 
enables this movement while sitting and supports your 
back in any sitting posture. 

3. Better relaxing

GliDE-tEC prevents muscle tension. With 
GLIDE-TEC, you remain fit – even at the end of a long 
working day in a seated posi tion. Regardless of which 
sitting posture you prefer our innovative seating tech-
nology actively prevents muscle tension. The neck is 
not over extended and always remains relaxed – and 
your head remains clear.
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SATO OFFICE GMBH

Jubatus-Allee 1
D – 92263 Ebermannsdorf
T +49 (0) 94 38-9 49-0
F +49 (0) 94 38-9 49-40
E info@grammer-office.com
WWW.grammer-office.com

DZIAŁ HANDLOWY

ul. Pużaka 12, 38-400 Krosno
T +48 13 43 76 100
F +48 13 43 62 732
E info@nowystylgroup.com
INFOLINIA 0 801 150 157

EXPORT DEPARTMENT

ul. Mięsowicza 6, 38-400 Krosno
Poland
T +48 13 43 63 605
F +48 13 43 76 257
E info@nowystylgroup.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Prague Office Park 1
K Hájům 2/1233
155 00 Praha 5
T +420 236 357 190
E praha@bnos.com

SLOVENSKO

Tovarenská 10
811 09 Bratislava 1
T +421 948 006 270
E bratislava@bnos.com

Sato O�  ce gmbh 
belongs to the Nowy Styl Group

www.nowystylgroup.com
 > delivering variety

01
/2

01
1 

K
R

K


