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design: arge2

arta je zlomovým bodem ve výrobě dřevěných židlí.

Nové spojovací techniky dovolují elegantní zešikmení ploch nohou židle a rámu, 
které doposud u této formy dřevěných židlí neexistovalo. Souhra inovační techniky 
a kostrukce umožňuje náročný, filigránský design židle arta. Lehkost celodřevěného 
rámu byla zdůrazněna sedákovou skořepinou s volně pružícím překližkovým 
opěradlem.

Návrh arty se v první řadě zaměřuje na “sférické” stránky dřeva – na jeho  
přirozenost, srdečnost a útulnost – které spojuje s technologickými požadavky.



Dřevěná židle v moderní kancelářské architektuře?
Díky rozmanitým možnostem provedení vyhovuje arta 
komunikačním a regeneračním oblastem. U objektových 
budov je použití také rozmanité: od hotelových restau-
rací, přes sakrální vybavení, jako židle do muzeí a galerií 
a také do víceúčelových a zasedacích místností. Vysoká 

úroveň kvality arty neleží pouze v designu, ale také v 
konstrukci a materiálech. Konstrukce se vyznačuje sta-
bilní, dlouhodobou kvalitou. Kvalitní čalounění pečuje 
o nejlepší komfort sezení také při jeho delším trvání. 
Použité dřevo pochází z ekologicky kontrolovaných lesů 
(PEFC certifikované dřevo).



Stohavání. 
Stohovatelné až 4 židle s 
područkami nebo bez nich. 
Vhodný manipulační vozík: 
model 6491-000.

Židle v řadách.
arta židle jsou doplňkově k 
dostání se spojovačem řad, na 
přání také s čísly sedadel.

Elegance.
Nové spojovací techniky umožňují
elegantně zešikmené plochy nohou
židle a jejího rámu.

Bohatý na detaily. Voliteln.

Stohovatelná židle 6890:
rám z masivního buku, plastové kluzáky. Sedáková skořepina buk. Dřevěné povrchy mořené.

Stohovatelná židle s područkami 6891:
rám a područky z masivního buku, plastové kluzáky. Sedáková skořepina buková překližka. 
Dřevěné povrchy mořené.

Stohovatelná židle 6892:
rám z masivního buku, plastové kluzáky. Dřevěné povrchy mořené. Sedáková skořepina překližka 
s lamino povrchy (hrany skořepiny vždy přírodní buk).

Stohovatelná židle s područkami 6893:
rám a područky z masivního buku, plastové kluzáky. Dřevěné povrchy mořené. Sedáková 
skořepina překližka s lamino povrchy (hrany skořepiny vždy přírodní buk).

Standardní provedení:

6890-200 Stohovatelná židle 6891-200 Stohovatelná židle s područkami

Buk
Sedáková skořepina překližka
Š 520 / H 550 / VS 450 / CV 800

Buk
Sedáková skořepina překližka
Š 580 / H 550 / VS 450 / CV 800

 

6892-200 Stohovatelná židle 6893-200 Stohovatelná židle s područkami 6890-203 Stohovatelná židle 6891-203 Stohovatelná židle s područkami

Buk
Sedáková skořepina s lamino povrchem
Š 520 / H 550 / VS 450 / CV 800

Buk
Sedáková skořepina s lamino povrchem
Š 580 / H 550 / VS 450 / CV 800

Buk
Sedáková skořepina celočalouněná
Š 520 / H 550 / VS 470 / CV 800

Buk
Sedáková skořepina celočalouněná
Š 580 / H 550 / VS 470 / CV 800

300 černá

304 bílá 

arta nabízí zajímavé možnosti provedení:
Rám a skořepina jsou k dostání v různých odstínech buku. Sedáková 
skořepina může být také čalouněná nebo s lamino povrchem:

Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedu / CV = celková výška / rozměry v mm
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