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Estetické a inteligentní. 
Nekomplikované a snadné. 
Jasné a rychlé.

nooi – židle s možností spojování do řad pomocí 
spojování podnoží. Ještě nikdy nebylo smon-
tování a demontování židlí v sále tak jednodu-
ché jako u židle nooi. Obě sousedící nohy se 
srovnají na sebe, přičemž se spojuje vždy zleva 
doprava. Princip spojování byl již přihlášen jako 
patent a funguje s područkou i bez ní. Výhodou 
je, že získáme cenné místo pro pohodlnou šířku 
sezení a z estetického hlediska odpadá zdvo-
jení sousedních noh. nooi je možné stohovat 
svisle na sebe, což umožňuje bezpečnou, těsnou 
stohovatelnost. Díky tomu židle zabere při 
skladování velmi málo místa.

Revolun jednoduché:
Spojování podno�í nooi.

Plastový klips v horní části područky slouží 
jako očíslování sedadla (volitelně). Na přání je 
možné židle s možností spojování do řady vyba-
vit sklopitelným a snímatelným psacím pultíkem. 
Židle s možností řazení do řad s instalovanými 
pulty nelze stohovat ani spojovat do řad.

Rodina židlí nooi pochází z designové dílny neunzig° de-
sign a zrodila se z nápadu, jak využít jeden tvar skořepiny s 
různými variantami podnoží ve všech důležitých oblastech 
vybavených židlemi. Od vybavení velkých prostorů přes 
oblasti kaváren, čekáren a tranzitů až po místnosti určené 
pro pořádání seminářů a školení. Díky řadě nooi je tak 
vytvořen jednotný vzhled architektury kanceláří nebo 

objektů. Skořepina je nabízena ve dvou variantách: 
překližka a polypropylen – s různým čalouněním. Několik 
kombinací barev skořepiny vytvářejí prostor pro kreativní 
uspořádání interiérového designu. Vnější strana plastové 
skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku.

Design: neunzig° design

Židle s možností spojování do řad Židle s možností spojování do řad



Židle s možností spojování do řad Židle s možností spojování do řad



Pvabná a lehká: 
Jednací & kavárenská �idle.

S grácií a lehkostí se prezentuje jednací a kavárenská židli nooi. Vysoká 
kvalita a odolnost materiálu skořepiny sedáku proti chemickým vlivům 
vytvářejí potřebnou stálost. Rozmanitost barev otevírá další tvůrčí svobodu. 
Proto je ideální pro kavárny, bistra a kantýny.

Jednací & kavárenská židle Jednací & kavárenská židle



Jednací & kavárenská židle
Jednací & kavárenská židle



Kompaktní stohovatelná židle s rámovou podnoží byla vyvinuta speciálně 
pro komunikativní víceúčelové prostory, pro semináře, workshopy nebo 
přednášky. Také zredukovaná rámová podnož poskytuje jednoduchou 
funkci spojování podnoží, která se obejde bez přídavného prvku.

Židle s rámovou podnoží Židle s rámovou podnoží

Zredukovaná a istá:
Zidle s rámovou podno�í.



Flexibilní a pohodlná: 
Konferenní ž�idle. 

Konferenční židle ze série nooi je ideální partner pro dlouhé schůze: rotační 
4-stranná základna a područky z trubkové oceli poskytují pohodlí a flexi-
bilitu na konferencích, workshopech a schůzích. K dispozici jsou různé vari-
anty sedací skořepiny a také možnost volby ze dvou rámů: stacionárního na 
kluzácích nebo mobilního na kolečkách. 

Konferenční židle Konferenční židle



Konferenční židle Konferenční židle



Jako doma:
Kavárenské a konferenní 
ž�idle wood. 

Kavárenská a konferenční židle wood vnese 
do prostoru domácký nádech. Módní kombi-
nace plastu a dřeva dodává této židli útulný 
charakter. Tomuto extravagantnímu modelu 
ze série nooi se daří stejně dobře v kavárnách 
jako v komunikačních prostorech a moderních 
konferenčních místnostech. 

Kavárenská a konferenční židle wood Kavárenská a konferenční židle wood



6625 Barová židle stohovatelná 6626 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

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.

Barová židle s vysokým opěrákem 6623 (výška sedu 770 mm) 
a 6624 (výška sedu 660 mm):
Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z bukové překližky nebo 
dub. Stohovací vana z černého plastu u čalouněných modelů, tlumič pro stohování u 
nečalouněných modelů. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.

Barvy plastové skořepiny:

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

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

Uvolnžná komunikace:
Barová stolika.

6623 Barová židle stohovatelná 6624 Barová židle stohovatelná

Skořepina sedáku buková překližka nebo
dub, vysoký opěrák, bez čalounění, sedák
čalouněný nebo skořepina celočalouněná
CV 940 / VS 770 / Š 520 / H 545

Skořepina sedáku buková překližka nebo
dub, vysoký opěrák, bez čalounění, sedák
čalouněný nebo skořepina celočalouněná
CV 835 / VS 660 / Š 515 / H 515

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

Model 6623:
5 židlí na sobě:
v = 1140 mm

Model 6624:
5 židlí na sobě:
v = 1035 mm

Stohovatelnost:

Barová stolička

Barová stolička s podpěrou z trubkové oceli v sobě snoubí ladnost a pevnost. 
Potenciál využití zvyšují dvě možnosti výškového nastavení. Barová stolička 
s vysokým sedákem se ideální hodí k barovému pultu, do bar, kaváren a 
bister. Varianta s nižší výškou sedáku je obzvláště vhodná do pracovních 
kaváren, centrálních zón nebo k vybavení dočasných pracovních stanic. Další 
výhodou barové stoličky nooi je stohovatelnost, díky které je lze skladovat 
na minimálním prostoru.

Voliteln. 

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 67   bílá / růžovošedá 68    bílá / petrolejově 
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Voliteln. 

Program nooi je završen výjimečnou 
lavicí určenou pro oblasti čekání a 
tranzitu. V typickém designu nooi je 
možné lavici dále individuálně vyba-
vit skořepinami sedáků a odkládacími 
deskami. Polohy prvků na podnoži lze 
zvolit libovolně. Lavice může být konci-
pována až pro osm skořepin sedáků a  
odkládacích desek.

Individuální a modulární:
Lavice.

Standardní provedení:

Možné polohy skořepin sedáků a odkládacích desek:
(u všech modelů lze zvolit svobodně)

Rozměry podnoží pro lavice 6615 – 6618:

Podnož lavice 6619 Skořepina sedáku Područky k lavici Odkládací deska

6615 Podnož 5-dílná
6616 Podnož 6-dílná
6617 Podnož 7-dílná
6618 Podnož 8-dílná

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná

6620-000 Područka levá
6621-000 Područka pravá

6613 Odkládací deska vlevo
6614 Odkládací deska vpravo
Kompaktní deska 12 mm

6610 Lavice 2-dílná 6611 Lavice 3-dílná 6612 Lavice 4-dílná

Skořepina sedáku buková překližka, dub  
nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný,  
skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná
CV 847 / VS 442 / Š 1070 / H 567

Skořepina sedáku buková překližka, dub  
nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný,  
skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná
CV 847 / VS 442 / Š 1620 / H 567

Skořepina sedáku buková překližka, dub  
nebo plast, bez čalounění, sedák čalouněný,  
skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná
CV 847 / VS 442 / Š 2170 / H 567

Lavice 6610 – 6621: 
Podnož a střední noha z ocelového plechu, plastové kluzáky. Traverza z ocelové trubky. Rozpěrka 
(ke stěně popř. pro instalaci v bloku, volitelně), nosník skořepiny a desky z kovu, povrch analogicky 
dle traverzy. U pochromované traverzy: Rozpěrka, nosník skořepiny a desky vždy černý. Skořepina 
sedáku z bukové překližky, dub nebo z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana 
plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku. Odkládací deska kompaktní deska 12 mm.  
Kovové područky ve tvaru kruhu. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.

Barvy plastové skořepiny:
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Stohovatelnost 6600, 6601, 
6602 & 6603:
neomezeně výškově stohovatelné.
6600 Židle s možností spojování 
do řad, 6601 Konferenční židle: 
15 židlí na sobě: H = 1720 mm
6602 Židle s možností spojování 
do řad, 6603 Konferenční židle:
15 židlí na sobě: H = 1930 mm
Stohovací vozíky:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.

Stohovatelnost 6606 & 6608:
8 židlí na sobě: H = 1190 mm
Vhodný vozík pro transport stohů:
model 6491-000.

Stohovatelnost 6604:
6 židlí na sobě: H = 1095 mm
Vhodný vozík pro transport stohů:
model 6491-000.

6600 Židle s možností spojování do řad 6602 Židle s možností spojování do řad s područkami Konferenční židle

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 850 / VS 444 / Š 536 / H 570
vzdálenost mezi osami židlí 510 mm

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 850 / VS 444 / Š 536 / H 570
vzdálenost mezi osami židlí 510 mm

6601 bez područek
6603 s područkami
Symetrický rám; skořepina sedáku buková 
překližka, dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 850 / VS 444 / Š 536 / H 570
vzdálenost mezi osami židlí 600 mm 
(s psacím pultíkem 620 mm)

6604 Židle s rámovou podnoží 6604 Židle s rámovou podnoží 6604 Židle s rámovou podnoží

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 838 / VS 444 / Š 581 / H 580
vzdálenost mezi osami židlí 550 mm

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 838 / VS 444 / Š 581 / H 580
vzdálenost mezi osami židlí 550 mm

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 838 / VS 444 / Š 581 / H 580
vzdálenost mezi osami židlí 550 mm

6606 Jednací & kavárenská židle 6608 Jednací & kavárenská židle s područkami 6608 Jednací & kavárenská židle s područkami

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 838 / VS 444 / Š 520 / H 580

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 838 / VS 444 / Š 579 / H 580

Skořepina sedáku buková překližka, 
dub nebo plast, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř 
čalouněná nebo celočalouněná
CV 838 / VS 444 / Š 579 / H 580

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

Standardní provedení:

Židle s možností spojování do řad 6600 a 6602 & konferenční židle 6601 a 6603:
Podnož z přesné ocelové trubky, univerzální plastové kluzáky pro měkké a tvrdé podlahy. 
Skořepina sedáku z bukové překližky, dub nebo z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). 
Vnější strana plastové skořepiny vždy ve vysokém lesklu. Plastové područky nebo kryty rámu 
pro židle bez područek. Kovové povrchy ošetřeny práškovou barvou. Židle s možností spojování 
do řad: Asymetrický rám, spojovací rám, spojovací a stohovací prvky z plastu. Konferenční židle: 
Symetrický rám; mohou být spojeny přídavnými spojkami.

Jednací & kavárenská židle 6606 a 6608: 
Podnož z přesné ocelové trubky, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z bukové překližky, dub 
nebo z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch 
ve vysokém lesku. Polštářky područek z plastu. Stohovací vana z černého plastu u čalouněných 
modelů. Tlumič pro stohování u nečalouněných modelů. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou. 

Židle s rámovou podnoží 6604:
Podnož z kruhové oceli, plastové kluzáky s integrovanou spojkou. 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.

Konferenční židle 6627 a 6628:
hliníkový štíhlý čtyřhranný rám leštěný nebo ošetřený práškovou barvou, plastové kluzáky.  
Ramena v trubkové oceli, leštěná (model 6628). Skořepina sedáku z polypropylenu (jedno nebo 
dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku.

Konferenční židle 6629 a 6630:
hliníkový štíhlý čtyřhranný rám leštěný nebo ošetřený práškovou barvou. Dvojice brzděných 
koleček Ø 50 mm s tvrdým povrchem. Ramena v trubkové oceli, leštěná (model 6630). Skořepina 
sedáku z polypropylenu (jedno nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy 
povrch ve vysokém lesku.

Jednací & kavárenská židle wood 6605:
Bukové nebo dubové nohy, ocelový křížný rám, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z polypro-
pylenu (jedno- nebo dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém 
lesku. Povrch oceli ošetřený práškovou barvou.

Pérovka 6631/6632:
Podnož z přesné ocelové trubky, plastové kluzáky. Skořepina sedáku z polypropylenu (jedno nebo 
dvoubarevná). Vnější strana plastové skořepiny má vždy povrch ve vysokém lesku. Područky z 
černého plastu. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.
Model 6632 je stohovatelný: Sedák s plstěným polstrováním u čalouněných modelů, ochrana 
stohování pro modely bez čalounění.  

Psací pult s možností rychlé změny nastavení 9314
pro modely 6600, 6602, 6601 & 6603 (výjimka: 6601 & 6603 s rychlospojkou pro řazení 
do řad): Kompaktní deska, kovové povrchy ošetřené práškovou barvou. Sklápěcí, snímatelný, 
možnost umístění pouze na pravé straně. Nutná příprava pro osazení psacím pultem. Židle s 
možností řazení do řad s instalovanými pulty nelze stohovat ani spojovat do řad. Jednací židle s 
instalovanými pulty nelze stohovat, ale lze spojovat do řad.

Barvy plastové skořepiny:

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

6629 Konferenční židle 6630 Konferenční židle 6627 Konferenční židle 6628 Konferenční židle

Skořepina sedáku plast, bez čalounění,
sedák čalouněný, skořepina uvnitř
čalouněná nebo celočalouněná
CV 830 / VS 435 / Š 735 / H 735

Skořepina sedáku plast, bez čalounění,
sedák čalouněný, skořepina uvnitř
čalouněná nebo celočalouněná
CV 830 / VS 435 / Š 735 / H 735

Skořepina sedáku plast, bez čalounění,
sedák čalouněný, skořepina uvnitř
čalouněná nebo celočalouněná
CV 840 / VS 435 / Š 660 / H 660

Skořepina sedáku plast, bez čalounění,
sedák čalouněný, skořepina uvnitř
čalouněná nebo celočalouněná
CV 840 / VS 435 / Š 660 / H 660

6605 Jednací & kavárenská židle wood 6631 Pérovka 6632 Pérovka

Bukové nebo dubové nohy, skořepina 
sedáku plast, bez čalounění, sedák 
čalouněný, skořepina uvnitř
čalouněná nebo celočalouněná
CV 850 / VS 442 / Š 550 / H 565

Skořepina sedáku plast, bez čalounění,
sedák čalouněný, skořepina uvnitř
čalouněná nebo celočalouněná
CV 880 / VS 440 / Š 547 / H 550

Skořepina sedáku plast, bez čalounění,
sedák čalouněný, skořepina uvnitř
čalouněná nebo celočalouněná
CV 880 / VS 440 / Š 547 / H 550

Stohovatelnost 6632:
5 židlí na sobě:  H = 1030 mm
Vhodný vozík pro transport stohů:
model 6491-000.

Voliteln.
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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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CZ

Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality

všech dob: Try Hard 4.0


