
nooi Barová žzidle





6625 Barová židle stohovatelná 6625 Barová židle stohovatelná

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, sedák 
čalouněný nebo skořepina celočalouněná
CV 845 / VS 757 / Š 520 / H 545

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, sedák 
čalouněný nebo skořepina celočalouněná
CV 737 / VS 651 / Š 515 / H 515

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

Nástupce: nové modely přidány do rodiny nooi židlí.

Škála nooi židlí zajišťuje jednotný vzhled skrz celou kancelářskou archi-
tekturu: Díky své typické kostře v kombinaci s celou řadou rámů – čtyři 
nohy a lyžinová podnož, stejně jako lavice – nooi je stylovým řešením do 
velkých víceúčelových místností, bufetů, seminárních a školících místností. 
Nový model byl přidán do rodiny nooi produktů: Stohovatelná nízká barová 
židle je k dispozici ve dvou různých výškách, čímž rozšiřuje své spektrum 
použití. Různé materiály, jako jsou plasty, překližky a potahové látky spolu 
s deseti barevnými kombinacemi pro plastovou skořepinu sedadla vytvořilo 
dostatek tvůrčího prostoru pro interiérové designéry.

Design: neunzig° design

Standardní provedení:

Barová židle stohovatelná 6625 (výška sedu 760 mm) a 6626 (výška sedu 650 mm)
 

Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z bukové překližky, dub nebo z 

polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve 

vysokém lesku. Stohovací vana z černého plastu u čalouněných modelů, tlumič pro stohování u 

nečalouněných modelů. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.

71  Bílá / moka-antracit
74  Moka-antracit

79 Bílá / černá
72 Černá

78  Bílá / teple šedá 77  Bílá / terra 76  Bílá / žlutá75  Bílá / světle modrá73 Bílá 69 Bílá / světle zelená

Barvy plastové skořepiny:

Voliteln. 

Model 6625:
5 židlí na sobě: 
v = 1025 mm

Model 6626: 
5 židlí na sobě:
v = 937 mm

Stohovatelnost:



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
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6102 BJ Echt
Houtstraat 32 H
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.
Fourth Floor
104-110 Goswell Road
London
EC1V 7DH
T +44 (20) 7490 3627
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

www.wiesner-hager.com
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Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality

všech dob: Try Hard 4.0
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