
batch





Met de sledestoel batch is Wiesner-Hager erin geslaagd een minimalistische ont-
werpbenadering te combineren met technologische verfijning:
De grafische tweecomponenten schaal heeft een harde kern en een zachte buiten-
schaal. Hierdoor biedt batch ondanks zijn vlakheid uitstekend zitcomfort – u voelt 
de gebruikelijke drukpunten op de randen niet. Door de hoge stapeldichtheid – een 
stapel van 30 stoelen is slechts 2 meter hoog – zorgt voor een plaatsbesparende 
opslag. batch is eenvoudig te koppelen met een in de glijder geïntegreerd kop-
pelelement. Stoelen met en zonder armleuning kunnen onderling gestapeld en 
gekoppeld worden.

De “high-densitiy”-stapelstoel is ideaal voor gebruik in grote en multifunctio-
nele ruimtes zoals congressen, vergaderingen of seminars. Stoel- en rijnummers 
die zonder gereedschap kunnen worden gemonteerd, zijn optioneel verkrijgbaar. 
Hoewel de kunststof schaal uit twee verschillende componenten bestaat, is het  
uiterlijk homogeen. Het hoekige ontwerp in combinatie met het grafische slede-
frame van 12 mm rond staal doet denken aan eenvoudige lijntekeningen als uit-
gangspunt voor minimalisme en reductie. Een aantrekkelijke keuze aan schaal- en 
framekleuren en twee bekledingsvarianten zorgen voor een breed scala aan in-
dividuele indrukken.

Design: Andreas Krob

Harde kern, zachte schaal.



H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte (maten in mm)

Overzicht.

Stoffering.
Naar keuze is batch met 
gestoffeerde zitting of 
volledig gestoffeerde 
zitschaal leverbaar.

Stoel- en rijnummering (optioneel)
zonder gereedschap te (de)monteren.

Stapelbaarheid.
De hoge stapeldichtheid 
van tot 30 stoelen op de 
speciaal ontworpen kar 

zorgen voor plaats- 
besparende opslag.

Rijverbinding.
Het koppelelement is in de glijder 
geïntegreerd.

Zitcomfort. 
Dankzij de flexibiliteit van de 
tweecomponentenschaal voel je 
de gebruikelijke drukpunten op 
de randen niet.

Rijk aan details.

6800 Draadsledestoel 6802 Draadsledestoel met armleggers

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd, of geheel gestoffeerd 
H 845 / ZH 440 / B 565 / D 540 
Hartafstand 548 mm 

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd, of geheel gestoffeerd 
H 845 / ZH 440 / B 565 / D 540 
Hartafstand 548 mm

6801 Draadsledestoel 6803 Draadsledestoel met armleggers

Zitschaal multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd 
of zitting gestoffeerd 
H 810 / ZH 440 / B 565 / D 540
Hartafstand 548 mm 

Zitschaal multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd 
of zitting gestoffeerd 
H 810 / ZH 440 / B 565 / D 540
Hartafstand 548 mm 

Zitschaal van multiplex.
De zitschaal is in zes aantrekkelijke 
kleuren kunststof verkrijgbaar, en 
in eiken of beuken multiplex

Standaarduitvoering:

Draadsledestoel 6800 en 6802:
Frame rondstaal, kunststof glijders met geïntegreerde 
koppeling. Tweecomponenten zitschaal uit mat kunst-
stof. Stapelschaal gemaakt van vormschuim. Metalen 
oppervlakken met poedercoating. 
Armleggeropdek (optioneel) kunststof zwart.

Draadsledestoel 6801 en 6803:
Frame rondstaal, kunststof glijders met geïntegreerde 
koppeling. Zitschaal multiplex beuken of eiken. Stapel-
schaal gemaakt van vormschuim. Metalen oppervlakken 
met poedercoating. 
Armleggeropdek (optioneel) kunststof zwart.

Opmerking:
Stoelen met en zonder armleuning kunnen onderling 
gestapeld en gekoppeld worden. De hartafstand voor 
beide modellen is 548 mm.

Gestoffeerde modellen:
Stapelstoel 
6800 en 6802:
max. 4 stoelen op de grond:
H = 1010 mm
max. 23 stoelen op stapelwagen
6391-000:
H = 1980 mm
Stapelstoel 
6801 en 6803:
max. 4 stoelen op de grond:
H = 980 mm
max. 19 stoelen op stapelwagen
6391-000:
H = 1950 mm

Stapelbaarheid:
Ongestoffeerde modellen:
Stapelstoel 
6800 en 6802:
max. 8 stoelen op de grond:
H = 1080 mm
max. 30 stoelen op stapelwagen
6391-000:
H = 1950 mm 
Stapelstoel 6801 en 6803:
max. 8 stoelen op de grond:
H = 1040 mm
max. 30 stoelen op stapelwagen
6391-000:
H = 2020 mm

Kleuren 
kunststof zitschaal:

wit grijsroze warm-grey mokka-antraciet petrol zwart



batch comfort



Geraffineerd minimalisme gecombineerd met volumineus zitcomfort.

batch comfort is een uitbreiding van de succesvolle stoelserie met een variant die 
extra comfortabel is gestoffeerd. Het minimalisme van het delicate en grafische 
buisframe wordt gecombineerd met een zeer royale bekleding, die de stoel een 
huiselijke en comfortabele charme geeft. Het visueel en haptisch aangename vo-
lumineuze kussen creëert een interessant tegenwicht voor het sierlijke sledeframe. 
batch comfort is koppelbaar en stapelbaar en kan worden gebruikt in veel ge- 
bieden van de kantoorarchitectuur, maar ook in hotels en congrescentra, vooral in 
werkcafés, conferentielobby’s, toegangsgebieden, wachtruimten en bibliotheken.

Design: Andreas Krob

Geraffineerd minimalisme gecombi-
neerd met volumineus zitcomfort.



6804 Draadsledestoel 6805 Draadsledestoel met armleggers

Zitschaal geheel gestoffeerd
H 865 / ZH 455 / B 565 / D 580
Hartafstand 548 mm

Zitschaal geheel gestoffeerd
H 865 / ZH 455 / B 565 / D 580
Hartafstand 548 mm

Standaarduitvoering:

Draadsledestoel batch comfort 6804 en 6805:
Frame rondstaal, kunststof glijders met geïntegreerde koppeling. Zitschaal geheel gestoffeerd. 
Stapelschaal gemaakt van vormschuim. Armleggeropdek kunststof zwart. Metalen oppervlakken 
met poedercoating.
Belangrijke opmerking: Stoffering met de volgende collecties is niet mogelijk: laser j, laser j flash, touch 
& leer paloma.

Opmerking:
Stoelen met en zonder armleuning kunnen onderling gestapeld en gekoppeld worden. 
De hartafstand voor beide modellen is 548 mm.

Rij verbinding.
Stoelen met en zonder armleuning 
kunnen onderling gestapeld en 
gekoppeld worden.

Stapelbaarheid  
maakt plaatsbesparende 
opslag mogelijk.

Royale bekleding.
Een zeer royale bekleding geeft de 
stoel een huiselijke en comfortabele 
charme.

Overzicht.Rijk aan details.
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Certified acc. to:
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batch – 
Harde kern, zaachte schaal.
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