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ohne sakko



aluform_3. De innovatieve klassieker.

1983 – het begin van één van de meest succesvolle projectstoelen series bij Wiesner-Hager, qua  
tijdloze vormgeving, hoog kwaliteitsniveau, uitmuntend zitcomfort en stabiliteit. De serie aluform was 
geboren. Het design, dat oorspronkelijk als kantinestoel werd geïntroduceerd, is in de loop der jaren steeds  
weer geïnnoveerd.

De nieuwste versie draagt de naam aluform_3 en heeft een vernieuwd, modern design: geen strenge 
klassieke stijl meer, maar een moderne belijning met de nadruk op design, zonder dat hierdoor de 
kenmerken van de oorspronkelijke vormgeving verloren gaan. Of ze nu los of in rijen worden geplaatst, 
aluform_3 is de ideale keuze voor vergader-, conferentie-, overige grote ruimten en kantines.

Een grote keuze aan uitvoeringsvarianten laat genoeg ruimte voor een exacte afstemming op de  
architectonische omgeving, die de randvoorwaarden voor de optimale stoelkeuze bepaalt.

Het karakter van deze innovatieve klassieker wordt gekenmerkt door strakke lijnen, een groot zitcomfort, 
een solide uitvoering, spannende accenten in het design en de uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding.

Design: arge2



Rijk aan details.

Rijnummer.
Ter aanduiding van 
stoelrijen (optioneel).

Schrijfblad. 
Stapelstoelen met en zonder armleggers
kunnen worden uitgebreid met
een opklapbaar en afneembaar
schrijfblad in antracietgrijze
volkern (optioneel).

Rugleuning met perforatie. 
Optioneel voor alle stoelen met
een rugleuning van multiplex.

Stapelbaarheid.
modellen 6430-6432:
op de grond max. 6 stoelen, 
op stapelwagen max. 10 stoelen. 
Geschikte stapelwagen:
model 6388-923 en 6491-000.

Rijopstelling. 
Kan van koppeling worden 
voorzien voor een rijverbin-
ding, naar wens ook met 
geïntegreerde stoelnummers.

Facultatief.

Stapelstoel 6430: 
Metalen frame met poedercoating, kunststof 
glijders. Stofferingsvariant: zitting met com-
fortabele (dikkere) stoffering en veerkrachtige 
bespanning. Houten oppervlakken gebeitst. 
Metalen oppervlakken met poedercoating. 

Stapelstoel 6431 
met armleggers beuken: 
Metalen frame met poedercoating, alumini-
um verbindingselementen gepolijst, kunst-
stof glijders. Armleggers massief beuken. 
Stofferingsvariant: zitting met comfortabele 
(dikkere) stoffering en veerkrachtige bespan-
ning. Houten oppervlakken gebeitst. Metalen 
oppervlakken met poedercoating. 

Stapelstoel 6432 
met armleggers kunststof: 
Metalen frame met poedercoating, alumini-
um verbindingselementen gepolijst, kunst-
stof glijders. Armleggers kunststof zwart met 
zacht oppervlak. Stofferingsvariant: zitting 
met comfortabele (dikkere) stoffering en 
veerkrachtige bespanning. Houten opper-
vlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met 
poedercoating. 

Stoel 6435 met armleggers beuken:
Metalen frame met poedercoating, alumini-
um verbindingselementen gepolijst, kunststof 
glijders. Armleggers massief beuken. Zitting 
met comfortabele (dikkere) stoffering en 
veerkrachtige bespanning. Houten opper-
vlakken gebeitst. Metalen oppervlakken met 
poedercoating. 

Stapelstoel 6436 
met armleggers kunststof: 
Metalen frame met poedercoating, alumini-
um verbindingselementen gepolijst, kunststof 
glijders. Armleggers kunststof zwart met zacht 
oppervlak. Zitting met comfortabele (dikkere) 
stoffering en veerkrachtige bespanning. Me-
talen oppervlakken met poedercoating. 

Kruk 6445 stapelbaar: 
Metalen frame met poedercoating, kunststof 
glijders. Zitting massief beuken of gestoffeerd. 
Houten oppervlakken gebeitst. Metalen op-
pervlakken met poedercoating. 

Schrijfblad 9311-000 
(voor stapelstoelen 6430-6432): 
Volkern antraciet, stalen verbinding met  
onderstel, metalen oppervlak met poeder- 
coating. Klapbaar, afneembaar, achteraf 
te monteren (alleen rechts). Stoelen met 
gemonteerd schrijfblad zijn stapelbaar en 
koppelbaar.

Uitvoering:

6430-100 Stapelstoel 6431-111 met armleggers beuken 6431-102 met armleggers beuken

Zitting en rugleuning multiplex
B 485 / D 550 / ZH 445 / H 805

Stapelstoel, zitting met comfortabele (dikkere) 
stoffering, rugleuning multiplex
B 565 / D 550 / ZH 475 / H 805 / ALH 665

Stapelstoel, zitting en voorzijde rugleuning 
gestoffeerd
B 565 / D 550 / ZH 475 / H 805 / ALH 665

6432-101 met armleggers kunststof 6432-113 met armleggers kunststof 6436-113 met armleggers kunststof

Stapelstoel, zitting gestoffeerd,
rugleuning multiplex
B 565 / D 550 / ZH 475 / H 805 / ALH 665

Stapelstoel, zitting met comfortabele 
(dikkere) stoffering, rugleuning geheel 
gestoffeerd
B 565 / D 550 / ZH 475 / H 805 / ALH 665

Stoel, zitting met comfortabele (dikkere) 
stoffering, doorlopende rugleuning geheel 
gestoffeerd
B 565 / D 547 / ZH 475 / H 855 / ALH 665

6435-113 met armleggers beuken 6445-100 Kruk, stapelbaar 

Stoel, zitting met comfortabele (dikkere) stoffering, 
doorlopende rugleuning geheel gestoffeerd
B 565 / D 582 / ZH 475 / H 855 / ALH 665

Zitting massief beuken 
B 470 / ZH 470  

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / ALH=armleggerhoogte / maten in mm
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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

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

Zo brengen
wij kantoren in beweging.
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