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V ližinové židli batch Wiesner-Hager úspěšně kombinuje minimalistický designérský 
přístup s technologickou sofistikovaností. Skořepina obsahuje dva prvky: tvrdé jádro 
a měkký vnější plášť. Proto také jinak na pohled plochý batch nabízí fantastický 
komfort sezení – místa na okrajích, která často tlačí, jednoduše necítíte. Možnost 
hustého stohování – 30 židlí ve výšce pouhých dvou metrů – zajišťuje vysokou  
skladnost. Židle lze rychle spojovat a rozpojovat propojovacím prvkem integro-
vaným přímo v kluzácích rámu. Různé typy židlí s područkami i bez nich lze vzá-
jemně propojovat a stohovat.

Funkci hustého stohování židlí využijete především v rozlehlých prostorech a 
víceúčelových – například konferenčních, seminárních – halách. Židle je možné 
bez použití jakýchkoliv nástrojů volitelně opatřit číslováním sedadel a řad. Ačko-
liv plastová skořepina sestává ze dvou různých částí, působí židle stejnorodým 
dojmem. Její hranaté pojetí doplněné o ližinový rám ze 12 milimetrové trubkové 
oceli připomíná jednoduchou kresbu jedním tahem – odkazuje na minimalismus a 
oproštění se od nadbytečností. Atraktivní barevné varianty skořepiny a rámu spolu 
s nesčetnými možnostmi čalounění vytvářejí širokou paletu individuálních stylů.

Design: Andreas Krob

Tvrdé jádro, mkký plášt́ .



Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedáku / V = výška celkem /rozměry v mm

 Voliteln.

Čalounění.
Na vyžádání je možné 
doplnit židli na ližinovém 
rámu čalouněným 
sedákem nebo plně 
čalouněnou sedací 
skořepinou.

Číslování sedadel a řad (volitelně) 
lze upevnit bez použití nářadí.

Stohování.
Možnost hustého 

stohování až 30 židlí 
na jednom stohovacím 

vozíku mimořádně 
šetří místo.

Spojování do řad.
Spojovací prvek je integrován do 
kluzáků rámu.

Komfort sezení.
Díky ohebným okrajům skořepiny 
sedáku ze dvou částí necítíte 
obvyklé nepříjemně tlačící okraje.

Bohatství v detailech.

Skořepina 
sedáku z překližky. 
Skořepina sedáku je 
dostupná v šesti atraktivních 
barvách a v překližce dub 
nebo buk.

6800 Židle s rámovou podnoží 6802 Židle s rámovou podnoží s područkami

Skořepina sedáku polypropylen, bez čalounění, 
sedák čalouněný nebo celočalouněná
V 845 / VS 440 / Š 565 / H 540
vzdálenost od středu ke středu 548 mm

Skořepina sedáku polypropylen, bez čalounění, 
sedák čalouněný nebo celočalouněná
V 845 / VS 440 / Š 565 / H 540
vzdálenost od středu ke středu 548 mm

6801 Židle s rámovou podnoží 6803 Židle s rámovou podnoží s područkami

Skořepina sedáku buková překližka nebo dub, bez čalounění 
nebo sedák čalouněný 
CV 810 / VS 440 / Š 565 / H 540
vzdálenost od středu ke středu 548 mm

Skořepina sedáku buková překližka nebo dub, bez čalounění 
nebo sedák čalouněný 
CV 810 / VS 440 / Š 565 / H 540
vzdálenost od středu ke středu 548 mm

Standardní provedení:

Židle s rámovou podnoží 6800 & 6802:
Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky s integrovanou 
spojkou. Plastová skořepina sedáku ze dvou prvků. 
Stohovací vana z pěny. Kovový povrch ošetřený 
práškovou barvou. 
Polštářky područek (volitelně) z černého plastu.

Židle s rámovou podnoží 6801 & 6803:
Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky s integrovanou 
spojkou. Skořepina sedáku z překližky, vzor buk nebo 
dub. Stohovací vana z pěny. Kovový povrch ošetřený 
práškovou barvou. 
Polštářky područek (volitelně) z černého plastu.

Poznámka: 
Stohovatelnou židli bez područek a stohovatelnou židli 
s područkami lze stohovat a spojovat společně. Ve všech 
případech je vzdálenost od středu ke středu 548 mm.

Čalouněné modely:
Stohovatelná židle 
6800 & 6802:
max. 4 židle na zemi:
V = 1010 mm
max. 23 židlí na stohovacím
vozíku 6391-000:
V = 1980 mm
Stohovatelná židle 
6801 & 6803:
max. 4 židle na zemi:
V = 980 mm
max. 19 židlí na stohovacím
vozíku 6391-000:
V = 1950 mm

Stohování:
Modely bez čalounění:
Stohovatelná židle 
6800 & 6802:
max. 8 židlí na zemi:
V = 1080 mm
max. 30 židlí na stohovacím
vozíku 6391-000:
V = 1950 mm
Stohovatelná židle 
6801 & 6803:
max. 8 židlí na zemi:
V = 1040 mm
max. 30 židlí na stohovacím
vozíku 6391-000:
V = 2020 mm

Barvy plastové 
skořepiny sedáku:

bílá růžovošedá teple šedá moka antracit petrolejově modrá černá



batch comfort



Formální minimalismus se snoubí s maximálním pohodlím při sezení.

batch comfort je rozšířením úspěšné židle s ližinovou podnoží o verzi s luxusním 
čalouněním. Minimalismus jemného, graficky ztvárněného kulatého trubkového 
rámu se zde snoubí s rozhodně velkorysým čalouněním, které židli propůjčuje 
domácký a pohodlný vzhled. Objemné komfortní čalounění je vizuálně přitažlivé i 
příjemné na dotek a vytváří zajímavý kontrast k ližinové podnoži. batch comfort lze 
stohovat a propojovat. Najde uplatnění v mnoha oblastech kancelářské architek-
tury, jak v hotelech a kongresových centrech – zejména v pracovních kavárnách, 
konferenčních halách, vstupních prostorách, čekacích zónách a knihovnách.

Design: Andreas Krob

Formální minimalismus se snoubí s 
maximálním pohodlím přri sezení.



6804 Židle s rámovou podnoží 6805 Židle s rámovou podnoží s područkami

Sedadlová skořepina celočalouněná
CV 865 / VS 455 / Š 565 / H 580
vzdálenost od středu ke středu 548 mm

Sedadlová skořepina celočalouněná
CV 865 / VS 455 / Š 565 / H 580
vzdálenost od středu ke středu 548 mm

Standardní provedení:

Židle s rámovou podnoží batch comfort 6804 & 6805:
Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky s integrovanou spojkou. Sedadlová skořepina celočalouněná. 
Stohovací vana z pěny. Polštářky područek z černého plastu. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.
Důležité upozornění: Pro čalounění nejsou vhodné potahové materiály z následujících kolekcí: laser j, 
laser j flash, touch & paloma kůže.

Poznámka: 
Stohovatelnou židli bez područek a stohovatelnou židli s područkami lze stohovat a spojovat společně. 
Ve všech případech je vzdálenost od středu ke středu 548 mm

Spojování podnoží.
Stohovatelnou židli bez područek 
a stohovatelnou židli s područkami 
lze stohovat a spojovat společně.

Možnost stohování 
zajišťuje vysokou 
skladnost.

Luxusní čalounění.
Objemné komfortní čalounění 
je vizuálně přitažlivé i příjemné 
na dotek. 

 Voliteln.Bohatství v detailech.



www.wiesner-hager.com

yuno

m.zone talk

p.f.s.

Perfect Partners.
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

batch – 
Tvrdé jádro, měkký plášť.
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