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Standardní provedení:

Otočná židle
hliníkový otočný kříž upravený práškovou barvou. Bržděná dvojitá kolečka s tvrdou pojezdovou plochou pro měkký podklad.  
Hliníkové nosné části područek a opěráku. Nosné části opěráku upraveny práškovou barvou. Plastové součásti černé.
Funkce:
patentovaná synchronní nastavení hloubky sedu a výšky opěráku; područky výškově nastavitelné. Synchronní mechanika s nastavitelným 
předpětím pružiny, fixovatelná ve více pozicích. Nastavení výšky sedu pomocí bezpečnostní plynové pružiny a pístem s odpružením.
Za příplatek: synchroflexní mechanika – možnost naklopení sedáku dopředu o 5˚.
Antistatické provendení otočné židle: antistatické vybavení dle EN 61340.  
Čalounění pouze antistatickými látkami z kolekce „antistatic“. Ostatní provedení jak je uvedeno výše.

Pérovka stohovatelná: 
rám z precizních ocelových trubek, hliníkové profily opěráku, područky s černým plastovým přetahem, plastové kluzáky.  
Kovové součásti upraveny práškovou barvou.

Otočná židle

5420-101 Sedadlo
čalouněné, opěradlo
z černé síťoviny
5420-102 Sedadlo a
opěradlo-přední strana
čalouněná
Š 670 / H 670 / VS 390-510
CV 910-1120

Otočná židle (područky volitelně)

5420-101 Sedadlo čalouněné,
opěradlo z černé síťoviny
5420-102 Sedadlo a opěradlo –
zadní strana čalouněná
Š 670 / H 670 / VS 390-510
CV 910-1120

Otočná židle (područky volitelně)

5423-101 Sedadlo čalouněné,
opěradlo z černé síťoviny
5423-102 Sedadlo a opěradlo –
zadní strana čalouněná
Š 670 / H 670 / VS 390-510
CV 1020-1230

Otočná židle (područky volitelně)

5425-101 Sedadlo a
opěrka hlavy čalouněné,
opěradlo z černé síťoviny
5425-102 Sedadlo, opěradlo –
přední strana a opěrka hlavy
čalouněná
Š 670 / H 670 / VS 390-510
CV 1130-1340

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

Na výbr.

Atest dle EN 1335.

Bohatý v detailu.

point roste s vámi. 
Synchronní nastavení
hloubky sedu a výšky  
opěráku jediným tlačítkem
prostřednictvím šikmého  
teleskopu. Díky tomu 
se velikost otočné židle
optimálně přizpůsobí uživateli.

Dynamické sezení. 
Synchronní mechanika 
naklopení s nastavením  
pomocí pružinové síly pro 
optimální oporu těla v každé
poloze při sezení.

Reprezentativní. 
Čalouněná opěrka  
hlavy pro otočné židle s
vysokým opěradlem.

Příjemně měkká. 
Pěnové područky z
polyuretanu zajišťují pohodlné
podepření rukou. Područky
jsou jednotlivě výškově nasta-
vitelné stisknutím tlačítka
– nezávisle na synchronním
nastavení výšky.

Stohovatelné. 
Pérovku lze
stohovat až do  
čtyř židlí.

Pérovka

6240-101 Sedadlo
čalouněné, opěradlo
z černé síťoviny
6240-102 Sedadlo a
opěradlo – přední strana
čalouněná
Š 537 / H 600 / VS 470
CV 890 / VP 660
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Přímo ve  
Vašem mobilu! 

Nejpřísnější 
kontrola kvality 

všech dob: Try 
Hard 2.0
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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-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.
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

Výrobní řada kancelářských židlí point kombinuje  
vyzrálou ergonomii s pregnantní,  svébytnou řečí tvarů. 
Markantní charakteristický znak: vzdušné transparentní 
plochy opěradel ze síťoviny ve tvaru napnuté plachty. 
Tvar, který vyjadřuje harmonii a lehkost. Vynikající 
vlastnosti a kvalitní sezení nabízí židle point díky  pa-
tentovanému synchronnímu nastavení hloubky sedu a 

výšky područek. Tím se velikost otočné židle snadno 
a exaktně přizpůsobuje tělesným proporcím uživatele. 
Integrovaná synchronní mechanika s pružinovým nasta-
vením podporuje a umožňuje dynamické sezení. Výrobní 
řadu kancelářských židlí point doplňuje stohovatelná 
pérovka.

Design: M. Ballendat


