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Ve dne v noci – a� do 150 kg.

Přizpůsobit hloubku sedáku.
Díky posuvnému sedáku je možné 
hloubku sedáku optimálně přizpůsobit 
dle tělesné výšky.

Nastavit výšku opěradla.
Výšku opěradla je možné nastavit pro 
různé tělesné výšky. Záda jsou perfektně 
podepřena.

Jemně sladěný pohyb. 
Díky rychlému přestavení s pružinovou silou  
(do 150 kg) přizpůsobíte tlak opírání své tělesné 
hmotnosti a postaráte se tak o jemně sladěné 
pohyby sedáku a zad. Synchro-sklonní mechaniku 
lze zaaretovat v několika polohách. Přestavení 
sklonu sedáku o 5° dopředu.

Výšku sedáku nastavit
postupně.
Výšku sedáku je možné 
nastavit postupně – s plynovým 
pístem dle normy DIN 4550 a 
hloubkovým tlumením.

Varianty područek  
(volitelné).
Výšku a šířku područek lze  
nastavit. Multifunkční područku 
je možné dále nastavit do 
hloubky, područky lze otočit.

V Callcentrech, v dispečincích nebo ve vícesměnném pro-
vozu jsou pracoviště obsazena 24 hodin denně, 7 dnů v 
týdnu. Otočné židle jsou při trvalém používání nadprů-
měrně namáhány. Společnost Wiesner-Hager v modelu 
paro_24/7 vyvinula otočnou židli určenou speciálně pro 
nepřetržité používání. Díky výběru obzvláště odolných lá-
tek a díky její robustní mechanice je kromě toho možné 
židli zatížit až do 150 kg. Nicméně zůstává zachován ty-
pický vzhled rodiny produktů paro_2 . Model paro_24/7 
je obzvláště komfortní i díky své jednoduché obsluze. 

Design: neunzig° design

Otočný hliníkový kříž. Zátěžová, brzditelná dvojitá kolečka pro tvrdý povrch, Ø 60 mm. Ob-
služné prvky z černého plastu. Opěradlo volitelně ze síťoviny (Trevira CS, 100 % polyester) 
nebo čalouněné. Zadní strana opěradla: U látkou nebo koženkou čalouněných modelů vždy 
černá potahová látka (Trevira CS, 100 % polyester), u kůží čalouněných modelů jako přední 
strana opěradla. 

Funkce: 
Synchronní mechanika s bočním nastavením pružinové síly (do 150 kg), stavitelná ve více 
pozicích. Sedák výškově stavitelný s plynovým pístem podle DIN 4550 a hloubkové tlumení. 
Nastavení hloubky sedáku s posuvným sedákem (rozsah nastavení: 50 mm). Výškově na-
stavitelné opěradlo (rozsah nastavení: 50 mm). Synchronní mechanika s nastavením sklonu 
sedáku – sedák lze sklopit o 5 stupňů dopředu.

Za příplatek: 
Nastavitelná opěrka hlavy (5223 a 5227), nastavitelná opěrka lordózy (5225 a 5227).

Varianty područek (volitelně):
Výškově stavitelné područky: 
Stavitelné do výšky a šířky, s měkkou opěrkou. Hliníkový rám leštěný.
Multifunkční područky: 
Otočné područky, stavitelné do výšky, šířky a hloubky, s měkkou opěrkou. Hliníkový rám 
leštěný.

CV = celková výška / VS = výška sedáku / Š = šířka / H = hloubka (rozměry v mm)

černá

Síťový potah zádové opěrky:

Standardní provedení: 

Otočná židle Otočná židle s vysokým opěradlem Otočná židle s opěrkou hlavy

- 5225-103 sestavená
-  sedák a opěradlo čalouněné
CV 960-1135 / VS 415-530 / Š/H 770  

- 5227-103 sestavená
- sedák a opěradlo čalouněné
CV 1060-1235 / VS 415-530 / Š/H 770  

- 5227-103 sestavená
-  sedák a opěradlo čalouněné
CV 1260-1480 / VS 415-530 / Š/H 770  

Atest dle:
EN 1335
BS 5459

Otočná židle Otočná židle s vysokým opěradlem Otočná židle s opěrkou hlavy

- 5221-101 sestavená
- sedák čalouněný, opěradlo se síťovinou
CV 960-1135 / VS 415-530 / Š/H 770

- 5223-101 sestavená
- sedák čalouněný, opěradlo se síťovinou
CV 1070-1245 / VS 415-530 / Š/H 770  

- 5223-101 sestavená
- sedák čalouněný, opěradlo se síťovinou
CV 1270-1490 / VS 415-530 / Š/H 770  

Alternativy.
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
F +43 (7723) 460-331
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
F +420 271 732 293
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

“Mission Backbone”.
Zde Vám ukážeme, jak lze

významně zredukovat
počet onemocnění

v kanceláři.
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