
Rychleji k perfektnímu sezení.

Program rychlého dodání.

Do 2 týdnůze závodu.



Provedení: 
Otočný kříž volitelně z černého plastu 
nebo z leštěného hliníku. Volitelně 
měkká kolečka na tvrdé povrchy 
nebo tvrdá kolečka na textilní povr-
chy. Volně výkyvná podnož upravena 
práškovou eloxovanou stříbrnou bar-
vou nebo chromovaný.

Varianty područek (volitelně):
Výškově stavitelné područky:
Stavitelné do výšky a šířky, s měkkou
opěrkou. Plastový rám černý nebo 
hliníkový rám leštěný.
Multifunkční područky:
Otočné područky, stavitelné do výšky, 
šířky a hloubky, s měkkou opěrkou.
Plastový rám černý nebo hliníkový 
rám leštěný.

Funkce: 
Synchronní mechanika s bočním 
nastavením pružinové síly (od 40 do 
120 kg), stavitelná ve více pozicích. 
Sedák výškově stavitelný s plynovým 
pístem podle DIN 4550 a hloubkové 
tlumení. Nastavení hloubky sedáku 
s posuvným sedákem (rozsah nas-
tavení: 50 mm). Výškově nastavitelné 
opěradlo (rozsah nastavení: 50 mm).
Čalounění: Čalounění sedadla radio 
černá S3140. Opěradlo volitelně ze 
síťoviny nebo čalouněné. Síťový potah 
zádové opěrky: černá. Zadní strana 
opěradla: přední strana látka radio 
černá S3140, zadní strana látka Tre-
vira CS černá.

Čalounění: 
Otočná židle: 
Čalounění sedadla radio. Opěradlo 
volitelně ze síťoviny nebo čalouněné. 
Zádová opěrka je stejná jako sedad-
lo. (radio černá S3140: zadní strana 
látka Trevira CS černá).
 
Pérovka:
Čalounění sedadla radio černá 
S3140. Opěradlo volitelně z černé 
síťoviny nebo černě čalouněné. 

Kancelářské otočné židle paro_2.

Dodávka do 2 týdnů od výroby ze závodu.

Síťovina

radio S3140

Na přání se židle paro_2 dodává i k vlastní montáži.

Toto šetří místo při expedici a je to šetrné k životnímu prostředí.

Montáž je jednoduchá a kompletně hotová během několika 
minut.

*Pipravena na cestu.

Otočná židle

5224-103A smontovaná
5224-503A v demontu*

Otočná židle s vysokým opěradlem

5226-103A smontovaná
5226-503A v demontu*

Pérovka

6234-103A smontovaná

Otočná židle

5220-101A smontovaná
5220-501A v demontu*

Otočná židle s vysokým opěradlem

5222-101A smontovaná
5222-501A v demontu*

Pérovka

6232-101A smontovaná

Pérovka

6236-203A smontovaná
radio S3143radio S3154



Kancelářské židle poi.

Otočná židle s výškově stavitelnými područkami

5431-101A v demontu*

Otočná židle s multifunkčními područkami

5433-101A v demontu*

210 černá

poi je zástupcem zcela nové generace otočných křesel: dokonalá kombinace estetických prvků, 
pohodlí a promyšlené ergonomiky je důvodem, proč je poi zároveň jedinečný a ekonomicky 
atraktivní. Pro poi je charakteristický elegantní skořepinový design. Ergonomický a dynamický 
zadní rám v černé nebo bílé variantě pokrývá poloprůhledná síťovina.

Provedení: 
Otočný kříž z černého plastu nebo leštěného hliníku. Duální kolečka, průměr 60 mm s tvrdou 
náběžnou hranou. Černé plastové ovládací prvky a pažní opěrky. Sedák a konstrukce rámu 
opěráku černý nebo bílý polyamid.

Opěrky: 
Opěrky s nastavitelnou výškou: 
nastavitelné na výšku i na šířku, s měkkými područkami. Podpora paže z černého plastu.

Multifunkční opěrky: 
otočné područky, nastavitelné na výšku, šířku i hloubku, s měkkým zakončením. Podpora 
paže z hlazeného hliníku.

Funkce: 
sklon sedáku a opěráku lze nastavit pomocí synchronizačního mechanismu do několika pozic. 
Pružinový mechanismus s rychlou reakcí nastavitelný na váhové rozmezí 45 – 120 kg s 
maximálně dvěma a půl otáčkami ovládacího prvku. Nastavení sedáku pomocí posuvného 
mechanismu. Široká variabilita nastavení výšky sedáku prostřednictvím systému se stlačeným 
plynem dle normy DIN 4550 a nastavitelnou hloubkou sjezdu.

Za příplatek: 
nastavitelná opora páteře.

Čalounění: 
čalounění sedadla radio černá S3140, opěradlo se síťovinou v černé barvě 210.

radio S3140



Provedení: 
Otočný kříž z leštěného hliníku. Volitelně měkká 
kolečka na tvrdé povrchy nebo tvrdá kolečka na 
textilní povrchy.
Volně výkyvná podnož upravena práškovou 
eloxovanou stříbrnou barvou, volitelně plastové 
nebo filcové kluzáky.

Opěrky: 
Z černého plastu, výškově nastavitelné. Nosné 
části područek, profil a oblouk opěráku up-
raveny práškovou eloxovanou stříbrnou barvou.

Funkce: 
patentovaná synchronní nastavení hloubky 
sedu a výšky opěráku; područky výškově 
nastavitelné. Synchronní mechanika s nas-
tavitelným předpětím pružiny, fixovatelná ve 
více pozicích. Nastavení výšky sedáku pomocí 
plynového pera podle DIN 4550 s tlumičem.
Čalounění: Čalounění sedadla radio černá 
S3140, opěradlo se síťovinou v černé barvě.

Otočná židle s výškově stavitelnými područkami

5420-101A smontovaná

Pérovka s područkami

6240-101A smontovaná

radio S3140

Kancelářská otočná židle point.



nooi konferenční židle.

Konferenční židle 

6630-503A v demontu 

38M antracit

Možnosti provedení: 
hliníkový štíhlý čtyřhranný rám leštěný 
nebo ošetřený práškovou barvou. Dvojice 
brzděných koleček Ø 50 mm volitelně s 
tvrdým povrchem na měkké podlahy nebo 
s měkkým povrchem na tvrdé podlahy. Ra-
mena v trubkové oceli, leštěná nebo chro-
movaná (leštěný rám). Skořepina sedáku z 
polypropylenu celočalouněná.

S4713 roccia

9002 šedobílá

S4720 roccia

8 leštěný 
   hliník / 
   chrom 

S4712 roccia

Rám & područky:

Varianty čalounění:



Možnosti provedení: 
Židle „lounge“ 6274:
čtyřhranná lyžinová podnož z precizních ocelových 
trubek Ø 18 mm, umělohmotné kluzáky. Kovové 
povrchy ošetřené práškovou barvou. 
Plně čalouněné sedadlo.
Konferenční židle 6275:
hliníkový štíhlý čtyřhranný rám leštěný nebo ošetřený 
práškovou barvou, plastové kluzáky.
Plně čalouné sedadlo. 

pulse židle lounge & konferenční židle.

Židle “lounge”

6274-203A smontovaná 
6274-503A v demontu

Konferenční židle 

6276-203A smontovaná 
6276-503A v demontu

38M antracit

S5554 tempt

9002 šedobílá

S5551 tempt

4 chrom
(model 6274)
7 leštěný hliník
(model 6276)

S5550 tempt

Rám:

Varianty čalounění:



yuno stohovatelný stůl.

Stohovatelný stůl

3940-624A v demontu
600 x 1200 mm

Stohovatelný stůl 

3940-728A v demontu 
700 x 1400 mm

38M antracit

D60 šedý kámen

9002 šedobílá

D74 světlý akát

4 chrom

D58 oblázkově   

L-panel

9550-972A
650 x 530 mm

Pracovní desky:
Laminátová (MFC) deska s vlhku odolnou bezešvou lasero-
vou (ABS) hranou.

Rám:
Nohy a příčník z ocelových trubek. Spoje a opora desky 
hliníkový tlakový odlitek. V případě volby práškovou barvou 
ošetřených nohou je povrch příčníku a opory desky totožný. 
V případě volby chromované úpravy nohou je příčník a opora 
desky v černém práškovém laku. Černé plastové kluzné 
podložky s kolečky. Průřez: noha 50/20 mm, příčník 30/15 
mm. Kovový povrch v práškovém laku.

L-panel (volitelně):
Nosný plát laminátová (MFC) deska s čalouněným panelem, 
vnitřek využitelný jako nástěnka.

S5551 tempt

Rám:

Pracovní deska:

L-panel:
šedá



www.wiesner-hager.com 
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Aktuální ceny naleznete v platném ceníku nebo se, prosím, zeptejte 
Vašeho regionálního partnera Wiesner-Hager. Dodací lhůta ze 
závodu je obvykle 2 týdny. U větších množství se obraťte na svého 
regionálního kontaktního partnera Wiesner-Hager. Platí Všeobecné 
prodejní a dodací podmínky společnosti Wiesner-Hager. Změny 
vyhrazeny.

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com


