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Het ontwerp van macao brengt schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen met elkaar in overeenstemming: enerzijds de  
fragiele en lichte uitstraling, anderzijds de dragende robuuste constructie. De bovenkant van de kunststof schaal wordt 
gekenmerkt door een heldere vloeiende contour, welke veel rust en harmonie uitstraalt. De poten lijken uit de onderkant 
van de schaal te groeien. Van de opnamepunten tot het midden van het zitvlak is de kunststof schaal versterkt. Er ontstaat 
een stabiliserend kruis dat het noodzakelijke draagvermogen garandeert. De poten van stalen precisiebuis met poedercoating of 
verchroomd zijn afzonderlijk aan de zitschaal vastgeschroefd. 

Design: neunzig° design

macao stoel

Overzicht.

Stoel zonder armleggers Stoel met armleggers Stoel zonder armleggers Stoel met armleggers

6836-200
zitschaal kunststof, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd of voorzijde 
gestoffeerd
B 508 / D 534 / ZH 473 / H 824

6837-200
zitschaal kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd of voorzijde  
gestoffeerd
B 534 / D 534 / ZH 473 / H 824

6836-201
zitschaal kunststof, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd of voorzijde 
gestoffeerd
B 508 / D 534 / ZH 473 / H 824

6837-202
zitschaal kunststof, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd of voorzijde 
gestoffeerd
B 534 / D 534 / ZH 473 / H 824

 

Uitvoering: 

macao stoelen
Frame van stalen precisiebuis, geluidsarme universele kunststof glijders voor zowel zachte als harde ondergrond (geluidsreductie bij verschuiven van de stoelen met meer 
als 50 %). Metalen oppervlakken met poedercoating naar keuze antraciet (37M) of wit (9016). Zitschaal en armleggers: Polypropyleen (kunststof), kleur zwart-antraciet of wit.

Optioneel: stapeldoppen (alleen bij stoelen zonder armlegger nodig).

97 zwart-antraciet 96 wit

Kleuren kunststof zitschaal:

H = hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte / Maten in mm



Overzicht.

Uitvoering:  

Zitschaal polyurethaan, naar keuze zwart-antraciet of wit. Zuil 
van stalen precisiebuis Ø 42 mm, traploze hoogteverstelling 
van 730 tot 800 mm d.m.v. gasveer met typekeuring. Bodem-
plaat metaal, kunststof glijders. Voetbeugel stalen buis. Metalen 
oppervlakken met poedercoating naar keuze 37M antraciet of 
9016 wit. Voetsteun (beschermstrip) van roestvrij staal. 

Opties 
Zuil, bodemplaat en voetbeugel in chroom. Bij uitvoering in 
chroom voetbeugel zonder voetsteun (beschermstrip). Bodem-
plaat met viltglijders.

Barkruk 2250

Zitschaal polyurethaan, onderstel metaal (kleuren 
en oppervlakken vlgs. beschrijving hieronder)
B 450 / D 450 / ZH 730-800 / H 840-910 

 

B= breedte / D = diepte / ZH = zithoogte / H = totale hoogte / Maten in mm

97 zwart-antraciet 96 wit

Kleuren kunststof zitschaal:

macao barkruk:
Hoog zitten, diep ontspannen.
Staan is goed, hoog zitten is beter: tenminste aan de statafel of aan de bar, waar de macao barkruk 
aangename diensten bewijst. In zijn corresponderende vormtaal past hij perfect in het totaalplaatje van 
een ontspanningsruimte die is ingericht met macao stoelen en tafels. Net als bij de stoel is bij de barkruk 
afgezien van het gebruik van bonte kleuren, maar brengt hij zijn heldere, vloeiende contouren consequent 
tot zijn recht in zwart-antraciet of wit. 
Enige uitzondering: het onderstel is als alternatief 
verkrijgbaar in chroom. Ook met een gasveer voor een 
comfortabele verstelling van de zithoogte kan de 
macao barkruk zijn opwachting maken. 
macao – een rondom perfecte barkruk voor 
ontspannen uurtjes in een motiverende sfeer. 

Design: neunzig° design



macao bistrotafels.
Het macao bistrotafelprogramma met zijn variantdiversiteit en variabiliteit voegen zich perfect in het totaalpro-
gramma. Er kan worden gekozen uit tafels met een vierkant en rond blad in alle gangbare formaten en twee vrije-
vorm tafels met asymmetrisch blad. Met drie tafelhoogtes en tafelbladen in verschillende materiaaluitvoeringen, 
bestrijkt macao alle toepassingsgebieden. Diversiteit, harmonie en robuustheid: macao werd speciaal voor alle 
bereiken voor ontspanning ontwikkeld, zoals bijv. in cafetaria’s, restaurants, bistro’s, pauze- en recreatielokalen.

Design: neunzig° design
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Overzicht.

Vierkante lounge-tafel Vierkante lounge-tafel Ronde lounge-tafel Lounge-tafel vrije-vorm

3660-714
700/700; H 560

3663-714
700/700; H 560

3665-114
700 Ø; H 560

3670-767
750/810; H 560

Ronde tafel Vierkante tafel Tafel vrije-vorm Tafel vrije-vorm

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

bodemplaat vierkant:
3668-714; 700/700
3668-816; 800/800
3668-918; 900/900
3668-341; 1100/1100
H 740

bodemplaat rond:
3661-714; 700/700
3661-816; 800/800
3661-918; 900/900
H 740

3671-767
750/810; H 740

3671-356
1040/1100; H 740

H = hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte / Maten in mm

Vierkante statafel Vierkante statafel Ronde statafel Statafel vrije-vorm

3662-714 
700/700; H 1120

3673-714
700/700; H 1120

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

3672-767
750/810; H 1120

Vierkante tafel Vierkante tafel Ronde tafel Tafel vrije-vorm

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

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

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

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

Melamine: met melamine afgewerkte spaanplaat / HPL: High Pressure Laminates (kunststofbekleding) / H = hoogte / Maten in mm

 Maten in mm

Uitvoering: 

Tafelbladen: Naar keuze melamine of HPL met naadloze, vochtbestendige laserkant 
(ABS), fineer met bladrand herlijst, volkern. De houten oppervlakken zijn gebeitst. Tafels 
met bladformaat 700 x 700 mm, Ø 700 mm en vrije-vorm 750 x 810 mm, optioneel ook 
met blad in helder veiligheidsglas, 8 mm dik.

Onderstel: Aluminium kolom, Ø 65 mm, met poedercoating. Bodemplaat metaal met 
poedercoating, kunststof stelglijders. Voetsteun (optioneel) voor statafel metaal met 
poedercoating.

Optioneel: Aluminium kolom gepolijst; voetsteun chroom; bodemplaat edelstaal 
gepolijst hoogglans.

Tafelhoogte: Melamine, HPL & fineer Volkern & glas

Ronde statafel Statafel vrije-vorm Vierkante lounge-tafel Ronde lounge-tafel Lounge-tafel vrije-vorm

Vierkante tafel Ronde tafel Tafel vrije-vorm Tafel vrije-vorm Vierkante statafel
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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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The strictest
quality check ever:

Try Hard 3.0


