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Transparent and functional. SITAG 
Reality represents a milestone in the 
development of swivel office chairs 
under functional and ecological as-
pects. SITAG Reality has harmonized 
numerous adaptation possibilities 
with sort purity and the reduction of 
material application. With its distinc-
tive seat design and inherently
elastic backrest, together with its syn-
chronous mechanism, SITAG Reality  
assures great sitting comfort.

Klasszikus 
szinkron

Classic 
synchron

Klassische 
synchron

DEEN

SITAG Reality ist ein Meilenstein in 
der Entwicklung von Bürodr ehstühlen 
unter funktionalen und ökologischen 
Aspekten. Die Reduktion und Sorten-
reinheit der Materialien steht bei SITAG 
Reality im Einklang mit einer Vielzahl 
von Anpassungsmöglichkeiten. Die 
ausgeprägte Form von Sitz und in 
sich elastischer Rückenlehne verleihen 
SITAG Reality zusammen mit der 
Synchron-Mechanik den hohen 
Sitzkomfort.

HU

Áttekinthető és funkcionális.  A SITAG 
Reality valódi mérföldkövet jelent 
a forgószékek fejlesztésében mind 
használati mind ökológiai szempontok 
tekintetében. A SITAG Reality össz-
hangot teremt a számtalan beállítási 
lehetőség és a felhasznált anyagok 
redukálása között. 
A különleges ülőfelület kialakításával, 
az önmagában is rugalmas háttámlá-
val valamint a szinkronmechanizmus-
nak köszönhetően a SITAG egyedülál-
lóan kiváló ülés komfortot biztosít.
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Akár tárgyalóasztal mellett helyezzük el, akár íróasztal előtt egyedülálló vendégszékként, 
a SITAG Reality minden esetben sokoldalúan és rugalmasan használható.

Whether at a large conference table, or individually at a desk as a visitor‘s chair, 
SITAG Reality is just as versatile and flexible for such applications as well.

Ob am grossen konferenztisch oder einzeln am schreibtisch als besucherstuhl – 
Reality ist auch hier vielseitig und flexibel.

DE

EN

HU
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Könnyen cserélhető 
támlakárpit

Exchangeable seat
upholstery

Auswechselbare
Sitzpolster

5-ágú alumínium 
lábcsillag, különböző 
padlófelülethez való kemény 
vagy puha görgővel

Five-star aluminium base, with 
a choice of castors for carpets 
or hard floors

5-S tern-A lu-Fusskreuz, 
wahlweise mit Rollen für 
Teppich- oder Hartboden

5 pontban rögzíthető 
pontszinkron mechanika

5-stage synchronous 
adjustment of seat and 
backrest angles by point-
synchronous mechanism

5-stufige Verstellung von 
Sitz und Rücken neigung 
durch Punkt-Synchron- 
Mechanik

A részletek
The Details
Die DetailsDE

EN

EN
EN

HU

DE

DE
DE

EN

HU

HU

HU
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HU | Állítható magasságú 
és oldalirányban elfordítható 
karfa

EN | Sideways 
pivoting armrests

DE | Seitlich 
drehbare Armlehne

HU | Állítható magasságú, 
zárt gyűrű formájú karfa

EN | Closed ring-shaped 
armrests which are adjustable 
in height

DE | Höhenverstell bare 
Ringarmlehne

HU | Állítható 
magasságú karfa

EN | Height 
adjustable amrests

DE | Höhen verstell bare 
Armlehne

Állítható háttámla 
magasság

Backrest with height
adjustment

Höhenverstellbare
Rückenlehne

Testsúly szerinti 
beállíthatóság (manuális)

Adjustment 
for body weight
(manual)

Körper gewichts anpassung
(manuell)

EN

EN

EN

DE

DE

DE

HU

HU

HU

Grafit szürke műanyag 
héj háttámla; a háttámla 
elérhető kárpitozott és 
áttetsző színekben is

Graphite-black plastic-shell
backrest; the backrest is 
also available
upholstered and in 
translucent colours

Graphit-schwarze 
Kunststoffschalen,
Rückenlehne
auch in transluzenten
Farbtönen und gepolstert 
erhältlich

Ülőlap magasságnak 
beállítási lehetősége

Adjustment 
for seat height

Einstellung 
der Sitzhöhe

EN

EN
DE

DE

HU

HU

25°25°

Három különböző karfával 
választható.

Three different armrests are 
available for selection.

Drei unterschiedliche 
Armlehnen stehen zur 
Auswahl.
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SITAG Reality offers visitors’ and 
conference chairs to match our 
individual swivel chair models. 
Various backrest options are 
available here as well.

Hívogató és 
kényelmes

Inviting and 
comfortable

Einladend 
und bequem

DEEN

Passend zu den verschiedenen 
Drehstuhlmodellen gibt es besucher  
und konferenz stühle, wahlweise mit 
und ohne Rücken polster.

HU

A SITAG Reality kínálatban megta-
lálható tárgyalószékek tökéletesen 
illeszkednek a SITAG Reality egyedi 
forgószékeinek stílusához.
A háttámla kialakításra itt is számtalan 
variációs lehetőség kínálkozik.
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A mechanikus rendszer beállításának 
köszönhetően a SITAG Reality székek 
automatikusan, a használó mozgását 
folyamatosan követve alkalmazkodnak az 
ülőhelyzethez (dinamikus ülés). A mechanikus 
rugók lehetővé teszik, hogy a használó 
könnyedén beállíthassa a háttámla nyomását 
egyéni igényének megfelelően.

The mechanical system can be set to continuous 
function: the chair automatically adjusts to 
the movements of the user (dynamic sitting). 
A mechanical spring allows the user to adjust 
the pressure of the backrest to his or her own 
individual needs.

Die Mechanik lässt sich auf Dauerfunktion 
stellen, d. h. dass der Stuhl sich automatisch den  
ewegungen des Benutzers anpasst (dynamisches 
Sitzen). Über eine mechanische Feder kann der 
Andruck der Rückenlehne individuell auf das 
jeweilige Bedürfnis des Benutzers eingestellt 
werden.

DE

EN

HU

25°25°

270–370

450–550

A

HU | A karfa elfordítása
Oldalirányban állítható kartámasz esetén az alkar megtámasztása 
a karfa felső lapjának elfordításával oldható meg.

EN | Turning the arms
In case of sideways pivoting armrest, the support of the forearms 
can be adjusted by turning the upper plate of the arms.

DE | Drehung der Armlehne
Im Fall der seitlich drehbaren Armlehne ist die Abstützung der 
Unterarme mit der oberen Platte der Armlehne gedreht möglich.

B
HU | Testsúlybeállítás
A szék háttámlájának támasztó ereje a testsúlynak megfelelően 
beállítható az ülés alatt, jobb oldalon található hajtókarral.

EN | Adjusting the body weight
The supporting power of the back of the chair can be adjusted 
according to the body weight by the handle to the right under 
the seat.

DE | Einstellung des Körpergewichts
Die Stützkraft der Rückenlehne des Stuhls kann entsprechend 
dem Körpergewicht eingestellt werden mit der rechts unter dem 
Sitz befindlichen Treibstange.

C

HU | Szinkronmechanika
1. A szinkronmechanika folyamatosan működik.
2. A szinkronmechanika rögzítése esetén a háttámla 

5 helyzetben megállítható.

EN | The synchronous mechanism
The synchronous mechanism is continuously active when the 
synchronous mechanism is switched off, the back of the seat 
can be secured in 5 positions.

DE | Die Synchronmechanik
Die Synchronmechanik arbeitet ununterbrochen nach 
Ausschalten der Synchronmechanik kann die Rückenlehne 
in 5 Positionen arretiert werden.

D
HU | Ülés magasság beállítás
Az üléslap alatt jobb oldalon lévő kar emelésével az ülés a kívánt 
magasságba állítható.

EN | Adjusting the sitting height
You can adjust the sitting height by lifting the lever to the right 
under the seat.

DE | Einstellung der Sitzhöhe
Durch Heben des Arms rechts unter der Sitzplatte kann der Sitz 
in die gewünschte Höhe gestellt werden.

E
HU | Karfa magasságának beállítása
A karfa oldalán található nyomógomb segítségével.

EN | Adjusting the height of the arms
You can do this with the knobs on the side of the arms.

DE | Einstellung der Höhe der Armlehnen
Mit Hilfe des Druckknopfes an der Seite der Armlehne.

BA

7°

17°

C D E
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