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Všestranný univerzál.

Židle puc od Wiesner-Hager je univerzální hráč, který najde své místo 
kdekoliv a v jakékoliv situaci – ať jde o propojitelné sezení v auditoriu 
či o jednotlivě rozestavěné židle. Tato produktová rodina vděčí za svou 
popularitu široké škále variant a svým „skrytým“ vlastnostem. Široké 
uplatnění židle puc umožňují užitečná a inteligentní řešení důmyslně 
integrovaná v jejím designu: jednoduchý spojovací systém s plastovou 
západkou ukrytý pod bočním čalouněním skořepiny funguje na prin-
cipu perodrážky. puc kombinuje kvalitní design s veškerými funkčními 
požadavky na flexibilní víceúčelovou židli.

Při sestavování do řad se šikmý spojovací prvek zaklesne do 
příslušného prvku sousední židle. Díky tomu sestavení či rozebrání řady 
trvá pouhý okamžik. Volitelně lze židle osadit číslováním bez nutnosti 
použít nářadí. Židle umožňují vertikální stohování až do počtu deseti 
kusů. Boční tvar skořepiny funguje jako vodící prvek při stohování, jako 
ochrana i jako podpora područky. Židle umožňují vertikální stohování. 
Spojovat do řad a stohovat lze podle libosti židle s područkami i bez 
nich, a to i společně. Skořepina sedáku je dostupná v sedmi atrak-
tivních barvách a v překližce dub nebo buk.



Siluetě židle puc dominuje vypouklý tvar plastového sedáku, který 
podtrhuje její kreativní charakter. Štíhlý rám z vysoce kvalitních 
ocelových trubek zůstává v pozadí a propůjčuje židli její lehkost. 
Pokud jde o komfort sezení, ani zde Wiesner-Hager nepřistoupil k 
žádným kompromisům. Speciální tvar plastového sedáku a jeho 
velkorysá šířka zajišťují ergonomicky pohodlné sezení i v dlouhých 
časových intervalech.

Design: arge2

Lehká, s pevným charakterem a robustní zároveň.



6302 Stapelstuhl mit Armlehnen

Bohatství v detailech.  Voliteln.

Š = šířka / H = hloubka / VS = výška sedáku / V = výška celkem /rozměry v mm

Stohování.
Vertikálně lze stohovat až 
15 židlí. Stohovat a spojovat 
lze různé varianty židlí jak s 
područkami tak bez nich.

Číslování sedadel a řad 
lze připevnit bez použití 
nástrojů.

Psací pult.
Na přání je možné židle 
puc vybavit sklopitelným 
a snímatelným psacím 
pultíkem.

Spojovač řád. 
Spojovací systém s plastovou západkou dle EN 

14703 je ukrytý pod bočním čalouněním skořepiny.

Barvy plastové skořepiny sedáku:

Skořepina sedáku 
z překližky. 
Skořepina sedáku je 
dostupná v sedmi 
atraktivnich barvách a v 
překližce dub nebo buk.

6300 Stohovatelná židle 6302 Stohovatelná židle s područkami

Skořepina sedáku polypropylen, bez čalounění, sedák čalouněný, 
skořepina uvnitř čalouněna nebo celočalouněná
V 830 / VS 435 / Š 540 / H 510
vzdálenost od středu ke středu 535 mm

Skořepina sedáku polypropylen, bez čalounění, sedák čalouněný, 
skořepina uvnitř čalouněna nebo celočalouněná 
V 830 / VS 435 / Š 590 / H 510
vzdálenost od středu ke středu 535 mm

6301 Stohovatelná židle 6303 Stohovatelná židle s područkami

Skořepina sedáku buková překližka nebo dub, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná 
CV 830 / VS 450 / Š 540 / H 550
vzdálenost od středu ke středu 535 mm

Skořepina sedáku buková překližka nebo dub, bez čalounění, 
sedák čalouněný, skořepina uvnitř čalouněná nebo celočalouněná 
CV 830 / VS 450 / Š 590 / H 550
vzdálenost od středu ke středu 535 mm

Standardní provedení:

Stohovatelná židle 6300 & 6302: Podnož z přesné ocelové trubky, plastové kluzáky. 
Skořepina sedáku z polypropylenu, matná. Polštářky područek z polypropylen. Kovový 
povrch ošetřený práškovou barvou.

Stohovatelná židle 6301 & 6303: Podnož z přesné ocelové trubky, plastové kluzáky. 
Skořepina sedáku z bukové překližky nebo dub. Kryt rámu a polštářky područek z poly-
propylen. Kovový povrch ošetřený práškovou barvou.

Psací pult s možností rychlé změny nastavení 9316 pro modely 6300 & 6302: 
Kompaktní deska, kovové povrchy ošetřené práškovou barvou. Sklápěcí, snímatelný, 
možnost umístění pouze na pravé straně. Nutná příprava pro osazení psacím pultem. 
Židle s instalovanými pulty nelze stohovat ani spojovat do řad.
Transportní vozík 6387 pro psací pult s možností rychlé změny nastavení 9316:
Kapacita: 54 psací pult.

Číslo sedadla 9087 a pořadové číslo 9088: Nutnost propojení podnoží.

Poznámka: Stohovatelné židle bez područek a stohovatelné židle s područkami lze sto-
hovat a spojovat dohromady. Vzdálenost od středu ke středu je v každém případě 535 mm.

Stohování:
Vertikální stohování:
Stoh 15 židlí na zemi:

Stohovatelná židle 
6300 & 6302:
H = 1900 mm

Stohovatelná židle 
6301 & 6303: 
H = 1860 mm

Stohovací vozíky:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.

bílá růžovošedá teple šedá moka antracit kari petrolejově modrá černá



www.wiesner-hager.com

Perfect Partners.
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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-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
praha@wiesner-hager.com

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

puc – 
Všestranný univerzál.


