outline

Stohovatelná židle se znaky klasiky.
Čistá, nadčasová forma, lehká a kompaktní v každém detailu. Důslednost
v konstrukci nadále trvá také ve funkčních aspektech: kompaktní rozměry,
nízká hmotnost necelých 6 kg a jednoduché spojování do řad. Štíhlá konstrukce umožňuje extrémně úsporné stohování. Například 30 nastohovaných židlí měří jen o něco více než 1,50 m. Trubková konstrukce rámu
propůjčuje židli outline vysokou stabilitu a současně i flexibilitu. Komfortní ergonomická židle. outline je ideální židlí pro veškeré použití, např. ve
víceúčelových sálech, přednáškových a seminárních prostorách, v pohostinské oblasti, ale také v kantýnách a kafetériích.
Design: M. Ballendat

Ergonomická a transparentní.
outline se síťovým potahem.
Štíhlý design, jednoduché vedení linií jasné, transparentní opěradlo ze síťoviny – to vše dělá
z outline přitažlivou a stylovou židli. Technické vlastnosti síťového potahu opěradla jsou vynikající, příjemný pocit nemizí ani při dlouhém sezení: je přírodně prodyšný, příjemný na dotyk,
hypoalergenní, oděruodolný, barevně stálý, bez škodlivých látek a trvale pružný. Elastický
povrch v kombinaci s ocelovou trubkovou konstrukcí je stabilní a pevný, zároveň však poskytuje výjimečný komfort sezení – příjemně pružný, komfortní, aktivně napomáhá při každé
změně polohy. outline se síťovým opěrákem se speciálně hodí k použití na konferencích a při
jednáních, rovněž na seminářích a při přednáškách či jako přídavná židle v kanceláři.

Bohatost v detailu.

Síťovaná
zádová opěrka.
Potah opěradla s
vysoce elastickou
síťovanou textilií
Trevira CS.

Varianty.

Spojování do řad.
Doplňkové spojování
do řad, volitelně také s
čísly řad a sedadel.

Napojení opěráku.
Designový detail:
jednoduché spojení
opěráku s rámem z
ocelové trubky.

stohovatelná židle 6870

stohovatelná židle s područkami 6875

stohovatelná židle 6880

stohovatelná židle s područkami 6885

Sedák a opěrák z polypropylenu,
buď bez čalounění nebo sedák a/nebo
sedák a vnitřní strana opěráku čalouněná
Š 485 / H 525 / VS 460 / CV 850

Sedák a opěrák z polypropylenu,
buď bez čalounění nebo sedák a/nebo
sedák a vnitřní strana opěráku čalouněná
Š 560 / H 525 / VS 460 / CV 850 / VP 650

Sedák a opěrák z překližky, buď bez
čalounění nebo sedák a/nebo sedák a
vnitřní strana opěráku čalouněná
Š 485 / H 525 / VS 460 / CV 850

Sedák a opěrák z překližky, buď bez
čalounění nebo sedák a/nebo sedák a
vnitřní strana opěráku čalouněná
Š 560 / H 525 / VS 460 / CV 850 / VP 650

Stohovatelnost:

Stohování šetří místo.
Židle outline může být velmi
úsporně stohována. Stoh 30
židlí měří přibližně pouze
1.60 metru.
Modelu bez područek:
max. 9 židlí na zemi a na
stohovacím vozíku
model 6491-0000.
stohovací výška:
nečalouněný: H = 1040 mm
čalouněný: H = 1200 mm

Modelu 6870, 6880
bez područek, nečalouněné:
max. 30 židlí na
stohovacím vozíku
model 6397-002.

Modelu 6870, 6871, 6880
bez područek, celočalouněné:
max. 18 židlí na
stohovacím vozíku
model 6397-002.

stohovatelná židle 6871

stohovatelná židle s područkami 6876

skořepina sedáku čalouněná,
opěrák síťovaný
Š 485 / H 525 / VS 460 / CV 850

skořepina sedáku čalouněná,
opěrák síťovaný
Š 560 / H 525 / VS 460 / CV 850 / VP 650

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

Barvy umělohmotného sedáku a opěráku:

95 černá

90 antracitová

Barvy potahů síťoviny:

96 bílá

200 černá

Standardní provedení:

Modelu s područkami:
max. 5 židlí na zemi a na
stohovacím vozíku
model 6491-0000.
stohovací výška:
nečalouněný: H = 950 mm
čalouněný: H = 1060 mm

Modelu 6875, 6885
s područkami, nečalouněné:
max. 25 židlí na
stohovacím vozíku
model 6397-002.

Modelu 6875, 6876, 6885
s područkami, čalouněné:
max. 16 židlí na
stohovacím vozíku
model 6397-002.

Stohovatelná židle 6870, 6880:
rám z kruhové oceli, plastové kluzáky. Sedák a opěrák podle
varianty modelu z překližky nebo plastu (polypropylen). Černá
plastová stohovací vana u čalouněného sedáku, stohovací
zarážka u nečalouněného sedáku. Dřevěné plochy mořené,
kovové plochy upraveny práškovou barvou.

Stohovatelná židle 6871:
rám z kruhové oceli, plastové kluzáky. Sedadlo čalouněné,
opěradlo z černé síťoviny (Trevira CS, 100 % polyester). Černá
plastová stohovací vana u čalouněného sedáku, stohovací
zarážka u nečalouněného sedáku. Kovové povrchy upraveny
práškovou barvou.

Stohovatelná židle s područkami 6875, 6885:
černé plastové područky. Ostatní provedení jako výše uvedené.

Stohovatelná židle s područkami 6876:
černé plastové područky. Ostatní provedení viz výše.

Opce:
Povrch kovový chrom. Područky z buku. Filcové kluzáky.
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