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FLEXIBLE 
in any situation

Każde miejsce, w którym przebywamy, wymaga 
indywidualnych i ergonomicznych rozwiązań. 
Zarówno w przestrzeni zawodowej, jak i prywatnym. 
I słusznie, ponieważ świat się zmienia, a zmiany 
pociągają za sobą nowy sposób myślenia. 
Konstruując nowoczesne siedziska, Bejot zawsze 
stara się myśleć o przyszłości, i to nie tylko  
w kategorii wzornictwa, lecz przede wszystkich  
w kategorii zdrowia i wygody użytkowników.  
Dlatego podążając za trendami ale jednocześnie  
je tworząc, w trosce o ergonomię Waszego 
stanowiska pracy, zaprojektowaliśmy fotel Selo. 
Nie ważne więc czy prowadzisz salon fryzjerski, 
jesteś architektem czy w laboratorium odkrywasz 
nowy związek chemiczny, Selo w każdej sytuacji 
zagwarantuje Tobie pełną swobodę ruchu i wygodę 
nawet podczas wielogodzinnej pracy.

Jeder Platz, an dem wir uns befinden, erfordert individuelle 
und ergonomische Lösungen, sowohl in unserem beruflichen 
als auch privaten Leben. Und das zu Recht, weil sich die Welt 
ändert und Änderungen ziehen neue Denkweisen nach sich. 
Bei der Entwicklung neuer Sitze denkt Bejot an die Zukunft, 
und das nicht nur in Kategorien des Designs, sondern vor allem 
der Gesundheit und des Komforts der Nutzer. Deshalb haben 
wir, Trends folgend, aber auch sie kreierend, aus Sorge um die 
Ergonomie Ihres Arbeitsplatzes, den Sessel Selo entwickelt. Ob 
Sie einen Friseursalon betreiben, Architekt sind oder in einem 
Laboratorium neue chemische Verbindungen entdecken, wird 
Ihnen Selo die volle Bewegungsfreiheit und Komfort auch in 
langer Arbeit garantieren.

Every place where we are needs individual and ergonomic 
solutions, both in our professional and private life. Quite 
rightly so, because the world changes and changes always 
carry new ways of thinking with themselves. Designing 
modern seats, Bejot always thinks about future, not only 
in terms of design, but first of all in terms of the health and 
comfort of their users. This was why, following modern 
trends, but also creating them at the same time, concerned 
about the ergonomics of your workplace, we designed 
the Selo armchair. Whether you run a hairdressing salon, 
or are an architect, or discover new chemical compounds 
in a laboratory, Selo will guarantee you full freedom of 
movement and comfort even during long work
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