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Návrh macao v sobě sjednocuje zdánlivě protichůdné vlastnosti: přes svou odolnou robustní konstrukci si Vás tento program 
podmaní klidným a lehkým zjevem. U židlí navozuje klid a harmonii vrchní strana umělohmotné skořepiny s nepřerušovanou, 
jasnou a plynulou konturou. Nohy vypadají, jako by vyrůstaly přímo ze spodní strany skořepiny, což dodatečně podtrhuje její 
charakter. Tloušťka umělohmotné skořepiny se od okraje směrem ke středu sedací plochy zvětšuje. Vzniká tak stabilizující kříž, 
který zaručuje nezbytnou nosnost. Nohy z lakovaných, precizních ocelových trubek jsou se sedací skořepinou sešroubovány 
jednotlivě.

Design: neunzig° design 
 

macao zŽidle 

Židle bez loketních opěrek Židle s loketními opěrkami Židle bez loketních opěrek Židle s loketními opěrkami

6836-200
plastová nečalouněná skořepina, 
sedadlo čalouněné nebo vnitřní strana 
čalouněná
Š 508 / H 534 / VS 473 / V 824

6837-200
plastová nečalouněná skořepina, 
sedadlo čalouněné nebo vnitřní strana 
čalouněná
Š 534 / H 534 / VS 473 / V 824

6836-201
plastová nečalouněná skořepina, 
sedadlo čalouněné nebo vnitřní 
strana čalouněná
Š 508 / H 534 / VS 473 / V 824

6837-202
plastová nečalouněná skořepina, 
sedadlo čalouněné nebo vnitřní strana 
čalouněná
Š 534 / H 534 / VS 473 / V 824

 

V = celková výška / VS = výška sedění / Š= šířka / H = hloubka / Míry v mm

97 Antracitově černá 96 Bílá

Barvy plastové skořepiny:

Provedení:

Židle macao:
podnož z precizních ocelových trubek, hluk tlumící univerzální kluzáky z umělé hmoty pro měkké i tvrdé povrchy. Pískované kovové povrchy buď v provedení 
37M antracit nebo 9016 bílá. Skořepina sedáku a loketní opěrky: antracitový nebo bílý polypropylen.

Volitelně: ochranné prvky pro stohování (pouze u židlí bez područek). 

Voliteln.



macao barová zidle:
Vysoký posez, hluboké uvolenení.
Stát je dobré, sedět vysoko ještě lepší: alespoň tedy u vysokého stolu nebo u baru, kde barová židle 
macao poskytne příjemnou službu. Svým korespondujícím jazykem formy se perfektně přizpůsobí celko-
vému obrazu regenerační ústnosti vybavené židlemi a stoly macao. Stejně tak jako ostatní židle z této 
kolekce se i tato barová židle zříká pestrých barev, své jasné, plynulé kontury podává konsekventně v  
antracitově černé a bílé. Jedinou výjimku tvoří podnož, kterou lze alternativně 
dodat v provedení chrom. Barová židle macao poslouží 
také plynovým pístem pro komfortní nastavení výšky 
sezení. macao – kolem a kolem perfektní barová židle 
pro klidné chvilky v motivujícím prostředí. 

Voliteln.

97 Antracitově černá 96 Bílá

Barvy plastové skořepiny:

Barová židle 2250

Skořepina sedáku z polyuretanu, podnož kovová 
(barvy a povrchy podle popisu níže)
Š 450 / H 450 / VS 730-800 / CV 840-910  

 

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

Standardní provedení:

Sloupek z precizní trubkové oceli Ø 42 mm, Plynulé výškové 
nastavení pomocí pochromovaného plynového pístu podle 
DIN 4550. Kovová konstrukce, podnož z ocelové trubky, kovové 
povrchy ošetřené práškovou barvou buď v bílém 9016 nebo 
antracitovém 37M provedení. Podnož z nerezové oceli. Sedák z 
antracitového a bílého polyuretanu.

Opce:
Sloupky, kulatá základna a trnož v chrómu. U trnože v chromo-
vém provedení bez ochranné lišty. Kulatá základna s plstěnými 
klouzáky.

Design: neunzig° design



macao kavárenský stolek.
macao je kavárenský stolek. Na výběr je stůl se středovým sloupkem s čtvercovou a kulatou deskou ve všech 
běžných velikostech, a dva stoly s volnou formou a asymetrickou deskou. Třemi výškami stolu, jakož i deskami v 
provedení z těch nejrůznějších materiálů pokrývá macao všechny oblasti svého použití. Rozmanitost, harmonie a 
robustnost: macao bylo vyvinuto speciálně pro všechny silně namáhané oblasti regenerace, jako jsou např. kafeté-
rie, restaurace, bistra, pobytové a odpočinkové místnosti.

Design: neunzig° design
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Voliteln.

Stůl “lounge” čtvercový Stůl “lounge” čtvercový Stůl “lounge” kruhový Stůl “lounge” zaoblený

3660-714
700/700; V 560

3663-714
700/700; V 560

3665-114
700 Ø; V 560

3670-767
750/810; V 560

Kruhový stůl Čtvercový stůl Stůl zaoblený Stůl zaoblený

3666-114; 700 Ø
3666-116; 800 Ø
3666-118; 900 Ø
3666-120; 1000 Ø
3666-122; 1100 Ø
V 740

police čtvercový:
3668-714; 700/700
3668-816; 800/800
3668-918; 900/900
3668-341; 1100/1100
V 740

police kulatá:
3661-714; 700/700
3661-816; 800/800
3661-918; 900/900
V 740

3671-767
750/810; V 740

3671-356
1040/1100; V 740

Stůl k stání čtvercový Stůl k stání čtvercový Stůl k stání kruhový Stůl k stání zaoblený

3662-714 
700/700; V 1120

3673-714
700/700; V 1120

3667-114; 700 Ø
3667-116; 800 Ø
V 1120

3672-767
750/810; V 1120

V = celková výška / VS = výška sedění / Š= šířka / H = hloubka / Míry v mm

Čtvercový stůl Čtvercový stůl Kruhový stůl Stůl zaoblený

700/700
3660-714; V 540
3661-714; V 720
3662-714; V 1100

700/700
3663-714; V 540
3668-714; V 720
3673-714; V 1100

700 Ø
3665-114; V 540
3666-114; V 720
3667-114; V 1100

750/810
3670-767; V 540
3671-767; V 720
3672-767; V 1100

DKS: dekorační dřevotříska / HPL: High Pressure Laminates (umělohmotný potah) / V = celková výška / Míry v mm

Míry v mm

Provedení:

Stolní desky macao: 
dle výběru vrstvená DKS nebo HPL deska s bezešvou, vlhku odolnou laserovou ABS 
hranou, dýhovaná deska s vrstvenou dřevěnou hranou nebo kompaktní deska. 
Dřevěné povrchy jsou mořené. Stoly s formátem desky 700/700 mm, 700 mm 
Ø a volný tvar 750/810 mm je možno vybavit i deskou z bezpečnostního skla o 
tloušťce 8 mm. 

Podnož: sloupek z hliníku, 65 mm Ø, povrchově upravený práškovou barvou. 
Základna podnože je z kovu ošetřeného práškovou barvou, plastové stavitelné 
kluzáky. Opěrka nohy (volitelně) pro stoly k stání je z kovu, který je ošetřen práš-
kovou barvou.

Opce: slupek z leštěného hliníku, opěrka nohou, leštěná základová deska z 
nerezové oceli, povrch s vysokým leskem.

Výška stolu: DKS, HPL & dýha Compact deska & sklo:

Stůl k stání Stůl k stání zaoblený Stůl “lounge” čtvercový Stůl “lounge” kruhový Stůl “lounge” zaoblený

Čtvercový stůl Kruhový stůl Stůl zaoblený Stůl zaoblený Stůl k stání čtvercový
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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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Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality

všech dob: Try Hard 3.0


