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Inovativní ergonomický design konferenční otočné židle delv spojuje filozofii dynamického sezení se stále populárnější kinetikou: 
místo konvenčního mechanismu přichází nový otočný balanční mechanismus se zlepšeným ergonomickým výkonem, který zaujme 
především mobilitou sedáku a opěráku. Zároveň podporuje mikropohyby páteře a stimuluje distribuci živin do meziobratlových 
plotének. Díky automatické detekci hmotnosti se delv přizpůsobuje uživateli. Tato funkce najde své uplatnění především během kon-
ferencí či na pracovišti se sdílenými pracovními místy, kdy se o jednu židli dělí více uživatelů. Kombinace nejkvalitnějších materiálů, 
ergonomických inovací a současného designu činí z konferenční židle delv ideální volbu pro využití v nejprestižnějších kancelářských 
prostředích. 

delv – chytrá konferencní zidle.



Geniáln jednoduché.

Souhra sil: otočný balanční mechanismus židle delv podporuje dyna-
mické sezení – bez jakýchkoliv přídavných ovladačů. 
Otočný balanční mechanismus kombinuje 
výhody synchronizovaného mechanismu 
a rozšiřuje komplexnost konvenčních 
mechanismů. Umožňuje automatickou 
detekci hmotnosti pouhými několika 
málo flexibilními součástkami a 
kinetickou sílu rozprostírá do 
použitého materiálu. Napnutá 
pružina z vysoce silného poly-
merizovaného plastu reaguje 
při posazení: čím větší váha na 
pružinu působí, tím vyšší klade 
odpor. Automaticky se tak reguluje 
tlak na opěrku zad a vzniká intuitiv-
ní zážitek při sezení. Není třeba žád-
né jemné nastavování, protože napnutí 
pružiny je zvolené tak, aby se přizpůsobilo 
hmotnosti od 50 - 120 kg.

Design: Andreas Krob

Ergonomický design konferenční otočné 
židle delv spojuje filozofii dynamického 
sezení se stále populárnější kinetikou.



Sedadlo a opěradlo čalouněné
CV 1050 / VS 435 / Š 745 / H 745

6204 Konferenční židle s područkami

Sedadlo a opěradlo čalouněné
CV 1055-1170 / VS 415-530 / Š 745 / H 745

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

Prošívaný šev hrany  
vnějších stranách sedáku a opěrky 
dodává židli delv štíhlé kontury – 
a to i přes nadýchané čalounění 
zaručující mimořádně pohodlný 
posed. Na vyžádání lze dodat 
kožené podložky na hliníkových 
područkách.

Jediným stiskem tlačítka 
lze uzamknout opěrku zad v 

přední pozici.

Tlak na opěrku zad 
a nastavení podle váhy se 

regulují automaticky. Výšku 
sedáku otočné židle lze 

manuálně nastavit.

Otočný balanční mechanismus. 
Rovnovážné dynamické sezení a 
mobilita sedáku a opěrky 
podněcuje mikropohyby páteře. 
Stimuluje se tak přenos živin do 
meziobratlových plotének a zvyšuje 
se ergonomická aktivita sezení. 

Bohatství v detailech. Voliteln.

Chromová kolečka. 
Univerzální dvojitá kolečka lze 

volitelně objednat v chromu.

leštěná či práškově lakovaná tlakově odlévaná hliníková otočná 
základna. Univerzální dvojitá kolečka, leskle černá, Ø 60 mm. 
Volitelné: Černé plastové kluzáky. Čalouněný sedák a opěrka se zpe-
vňujícím prošívaným lemem. Područky z práškově lakovaného hliníku.

Funkce: 
otočný balanční mechanismus pro automatickou regulaci tlaku na 
opěrák a automatická detekce hmotnosti. Ergonomická mobilita 
sedáku a opěráku pro dynamické sezení.
Otočná židle 5440:
sedák se výškově nastavuje černou plynovou pružinou dle DIN 4550 a 
regulací hloubky dosednutí.

Konferenční židle 6204:
rotační mechanismus, pokovený chromem, není výškově nastavitelná.

Za příplatek: 
Chromová univerzální dvojitá kolečka nebo filcové kluzáky.
Područky z leštěného hliníku.
Kožené područky: černé kožené područky u modelů s čalouněním z 
textilu nebo syntetické kůže, modely čalouněné kůží mají područky 
podobné jako u sedáku a opěráku.

Standard model:

5440 Otočná židle s područkami



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com

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
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skill systémový stůl

delv – 
Chytrá konferenční židle.
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