
nooi Barkruk





6625 Barkruk stapelbaar 6626 Barkruk stapelbaar

Zitschaal multiplex beuken, eiken of 
kunststof, ongestoffeerd, zitting gestof-
feerd of zitschaal geheel gestoffeerd
H 845 / ZH 757 / B 520 / D 545

Zitschaal multiplex beuken, eiken of 
kunststof, ongestoffeerd, zitting gestof-
feerd of zitschaal geheel gestoffeerd
H 737 / ZH 651 / B 515 / D 515

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

Sterke familiegenen zorgen voor een goed nageslacht:  
de productfamilie nooi wordt uitgebreid.

De multifunctionele nooi stoel heeft een veelheid aan toepassingen en uit-
voeringen. Met deze eigenschappen is de nooi stoel overal inzetbaar, van 
kantoren, vergaderruimten, congreszalen, hotels tot kerken aan toe. Eén 
enkele zitschaal zorgt voor de uniforme uitstraling en kan gecombineerd 
worden met legio onderstelvarianten – 4-poots, sledeframe, traverse- 
onderstel (voor wachtbanken). De productfamilie wordt nu uitgebreid met 
een kruk. Het stapelbare frame is verkrijgbaar in twee zithoogtes – bar en 
buffet hoogte. De zitschaal van de nooi kruk is onmiskenbaar familie van de 
stoel en is verkrijgbaar in dezelfde keur aan materialen: kunststof in maar 
liefst 10 kleuren, multiplex of gestoffeerd.

Design: neunzig° design

Uitvoering:

Barkruk stapelbaar 6625 (zithoogte 760 mm) en 6626 (zithoogte 650 mm):
 

Frame rondstaal en voorzien van kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypro-

pyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans 

uitgevoerd. Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapelnoppen en bij ge-

stoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen oppervlakken met poedercoating. 

71  wit /  mokka-antraciet 
74  mokka-antraciet 

79 wit / zwart
72 zwart

78  wit / warm grijs 77  wit / terra 76  wit / geel75  wit / lichtblauw73 wit 69 wit / lichtgroen

Kleuren kunststof zitschaal:

Facultatief.

Model 6625:
5 krukken: 
H = 1025 mm

Model 6626:
5 krukken: 
H = 937 mm

Stapelbaarheid:



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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Rechtstreeks op je mobiel!
De hardste kwaliteitscheck ooit:

Try Hard 4.0
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