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Podporuje váš hravý instinkt.

Hledáte-li protipól přísné racionality pravého úhlu, rodina dřevěných židlí font pro 
vás představuje dokonalé řešení. Její přívětivý tvar bez ostrých úhlů a hran svádí 
k tak trochu jinému posezení. Proto se také font báječně hodí do prostor, které 
volají po inspiraci a hravosti: do pracovních kaváren, firemních restaurací, bister, co- 
workingových pracovišť a kreativních prostorů. Židle font se inspiruje přirozenou 
lidskou potřebou sedět; poskytuje však různé možnosti volby polohy. Může za to 
hlavně dopředu vystupující oblá opěrka zad, kterou – skoro jako čirou náhodou – lze 
v různých pozicích využít i jako opěrku paže.

Design: arge2



 Voliteln.

Dřevěná židle font nebude tím pravým kusem nábytku pro milovníky ostrých hran 
a pravých úhlů. Obě poloskořepiny sedáku a opěrky zad se zakřiveným povrchem 
na sebe rozpustile navazují a výsledný základní tvar židle doslova vybízí ke svobod-
nému rozmístění po prostoru. Sedák s opěrákem pak nesou neokázalé oblé nohy z 
bukového nebo dubového dřeva.  Společně se základní ocelovou konstrukcí dodávají 
židli dokonalou stabilitu, aniž by na sebe jakkoliv upozorňovaly. Jejich úzký průměr 
jen podtrhuje eleganci tvaru.

Různá barevná schémata propůjčují židlím font široké možnosti vzhledu: jedno-
barevná černobílá verze vytváří kompaktní, homogenní celkový dojem. Různobarevné 
kombinace dřeva (bukového či dubového), kovu a čalounění naopak podtrhují svo-
bodomyslný charakter židlí font.

Kromě přirozených barev buku nebo dubu lze zvolit také neprůhledné či průsvitné barvy.

Standardní provedení:

rám z masivního buku nebo dubu, plastové  
kluzáky. Dřevotřísková sedáková skořepina a 
opěrák buk nebo dub. Ocelový rám práškově  
lakovaný dle WH kolekce. Dřevěné povrchy 
mořené.

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

Sedadlo a opěradlo překližka buk nebo dub, bez 
čalounění, sedadlo čalouněné nebo sedadlo a 
přední strana opěradla čalouněná
CV 740 / VS 445 / Š 495 / H 480 

Židle 6895

Modely z buku.
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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
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