poi

Elegantní pláš,
pohodlné sezení

Pro poi je charakteristický elegantní skořepinový design. Jeho plášť
obemyká záda a zajišťuje pocit bezpečí a ochrany. Měkké části jsou
pohodlné a vybízejí k posezení.

poi zaručuje vysoký komfort sezení a ergonomickou funkčnost.
Lze jej přesně nastavit podle dispozic těla uživatele. Postranně ovládaný mechanismus nastavování pružin umožňuje nastavení polohování, které lze snadno přizpůsobit tělesné váze, a to maximálně
dvěma a půl otáčkami ovládacího prvku. Synchronizační mechanismus
nové generace přesně nastaví úroveň koordinace sedáku a opěráku.
Posuvný sedák umožňuje nastavit jeho horizontální hloubku. Kombinací výškově nastavitelné bederní podpory, variabilní výšky umístění
sedáku a možností vícedimenzionálního nastavení opěrek se toto
křeslo přizpůsobí jakékoli váze těla.
Jeho všestranost židle poi zaujme za každé okolnosti.
Ergonomický a dynamický zadní rám v černé nebo bílé variantě
pokrývá poloprůhledná síťovina. Barevné varianty čalounění sedáku
dodají kanceláři určitý otisk osobnosti a poi díky nim může nést variabilní vzhled – klasicky stylový či mladý a dynamický.

Design: neunzig° design

poi je zástupcem zcela nové generace otočných křesel: dokonalá
kombinace estetických prvků, pohodlí a promyšlené ergonomiky je
důvodem, proč je poi zároveň jedinečný a ekonomicky atraktivní.
Díky tomu se židle dočkala ocenění reddot design award 2013.

Série dále obsahuje také konferenční křesla.
Příjemně dynamický způsob sezení poi si tak
lze dopřát nejen v kanceláři, ale kdekoliv, kde
lze poi použít: při konferencích, schůzích i
seminářích.

Bohaté detaily.

Na výbr.
Standardní model:

Dynamické sezení.
Synchronizovaná mechanika naklánění pro jemně
navzájem koordinovaný
pohyb sedadla a opěrky
zad. Boční otočný knoflík
přizpůsobí odpor opěrky
hmotnosti těla.

Posunovací sedák.
Pomocí bočního tlačítka
je možné posunovat sedák
v horizontálním směru.

Optimální opora páteře.
Oporu na zadní straně opěrky
je možné vertikálně přizpůsobit
citlivé oblasti lordózy páteře.

Volný prostor pro paže.
Multifunkční područky s měkkým
povrchem a otočným polštářkem,
s možností nastavení do výšky,
šířky i hloubky.

Variabilní výška sedáku.
Nastavení výšky sedáku od 42 do
53 cm pomocí plynové ho pístu
podle normy DIN 4550 a tlumení
ohledně hloubky.

Otočná židle 5430

Otočná židle s výškově stavitelnými područkami 5431

-101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny
-102 sedadlo a přední strana opěradla čalouněná,
opěrák zadní strana z černé síťoviny
CV 1025-1135 / VS 420-530 / Š 760 / H 760

-101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny
-102 sedadlo a přední strana opěradla čalouněná,
opěrák zadní strana z černé síťoviny
CV 1025-1135 / VS 420-530 / Š 760 / H 760

Otočná židle s multifunkčními područkami 5433

Otočná židle s opěrkou hlavy 5435

-101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny
-102 sedadlo a přední strana opěradla čalouněná,
opěrák zadní strana z černé síťoviny
CV 1025-1135 / VS 420-530 / Š 760 / H 760

-101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny
-102 sedadlo a přední strana opěradla čalouněná,
opěrák zadní strana z černé síťoviny
CV 1195-1305 / VS 420-530 / Š 760 / H 760

Otočná židle s konferenčními područkami 5432

Konferenční židle s područkami a vratnou mechanikou 6291

-101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny
-102 sedadlo a přední strana opěradla čalouněná,
opěrák zadní strana z černé síťoviny
CV 1025-1135 / VS 420-530 / Š 760 / H 760

-101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny
-102 sedadlo a přední strana opěradla čalouněná,
opěrák zadní strana z černé síťoviny
CV 1040 / VS 470 / Š 640 / H 550

Atest dle: EN 1335, PPP 51051A
* Výjimky: Modely 5432, 5434 & 6291

Funkce:
sklon sedáku a opěráku lze nastavit pomocí synchronizačního
mechanismu do několika pozic. Pružinový mechanismus s rychlou
reakcí nastavitelný na váhové rozmezí 45 – 120 kg s maximálně
dvěma a půl otáčkami ovládacího prvku. Nastavení sedáku pomocí
posuvného mechanismu. Široká variabilita nastavení výšky sedáku
prostřednictvím systému se stlačeným plynem dle normy DIN 4550
a nastavitelnou hloubkou sjezdu.
Za příplatek: Synchronní mechanika s nastavením sklonu sedáku –
sedák lze naklonit o 3 stupně dopředu, nastavitelná opěrka lordózy.
Područky:
Výškově a šířkově nastavitelné područky: nastavitelné na výšku
i na šířku, s měkkými područkami. Podpora paže z černého plastu.
Konferenční područky: područky z černého plastu, nenastavitelné,
podpora paže z černého nebo bílého kovu (barevně odpovídajícího
sedáku a opěrce zad)
Multifunkční područky: otočné područky, nastavitelné na výšku,
šířku i hloubku, s měkkým zakončením. Hliníkový nosník.
Antistatická otočná židle: Antistatické vybavení podle EN 61340.
Otočný kříž z hliníku. Antistatické područky nastavitelné do výšky i
šířky, s měkkou opěrou ruky, leštěná hliníková konstrukce. Čalounění
sedáku pouze s antistatickým látkovým potahem ze vzorníku látek
„antistatic“. Opěrka zad volitelně se síťovinou v černé barvě nebo
s čalouněnou přední stranou (zadní strana opěrky, černá síťovina).
Ostatní provedení jako výše.
Konferenční křeslo:
Model 6290/6291 s vratným mechanismem: čtyřhvězdičková
otočná konstrukce z leštěného, nebo pískovaného tlakově odlévaného hliníku. černé plastové kluzáky. Otočný sloup s automatickým
vratným mechanismem, nelze výškově nastavit. Synchronizační mechanismus pro automatické nastavení podle váhy. Nastavení hloubky
sedáku posuvným mechanismem. Sedák a konstrukce rámu opěrky
zad z bílého, nebo černého polyamidu. Opěrka zad volitelně se síťovinou, nebo plně čalouněným vnitřkem (opěrák zadní strana z černé síťoviny). Opěrky rukou černý plast, nenastavitelný, područky z černého,
nebo bílého kovu (barevně odpovídajícího barvě sedáku a opěrky).
Volitelně: Sedák s komfortním čalouněním.
Za příplatek: nastavitelná opora páteře.
Pérovka 6295:
Rám z precizních ocelových trubek, plastové kluzáky. Kovový povrch
upravený práškovou barvou. Černé plastové područky. Sedák z černého nebo bílého polyamidu s komfortním čalouněním. Opěradlo z
ohýbaných ocelových trubek volitelně s černou síťovinou (Trevira CS,
100 % polyester) nebo zcela čalouněné.

Vyměnitelný
polštář sedáku.
Komfortní polštář je
možné jednoduše
vyměnit a jednotlivě
doobjednat.

*

Otočné křeslo:
černá plastová otočná konstrukce. duální kolečka, průměr 60 mm s
tvrdou náběžnou hranou. Výsuvný systém se stlačeným plynem dle
normy DIN 4550, černý, s regulací hloubky sjezdu. Černé plastové
ovládací prvky a područky. Sedák a konstrukce rámu opěráku černý
nebo bílý polyamid. Opěrák volitelně se síťovinovým, nebo čalouněným
povrchem (opěrák zadní strana z černé síťoviny).
Volitelně: Sedák s komfortním čalouněním.
Opěrka šíje: Ocelový rám z černého nebo bílého kovu (analogicky
dle barvy sedáku a opěrky zad), čalouněná.

Barva plastu sedák/opěrka zad:

Konferenční židle s vratnou mechanikou 6290

Pérovka s područkami 6295

-101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny
-102 sedadlo a přední strana opěradla čalouněná,
opěrák zadní strana z černé síťoviny
CV 1040 / VS 470 / Š 550 / H 550

-101 sedadlo čalouněné, opěradlo ze síťoviny
-103 sedadlo čalouněné, opěradlo celočalouněné
CV 930 / VS 470 / Š 600 / H 590

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

Černá

Bílá

Síťový potah zádové opěrky:

Černá

Antracitová Pastelové šedá Bílá

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
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
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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
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Zde je možné přejít k videu:
poi beats.
www.wiesner-hager.com

