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De veelzijdige Allrounder.

puc is een veelzijdige kunstenaar die op alle gebieden van de pro-
jectarchitectuur kan worden ingezet – van rijstoelen in grote zalen 
tot solitair geplaatst. De stoelserie is veelzijdig inzetbaar door de 
verscheidenheid aan varianten en de “verborgen” eigenschap-
pen: het ingenieus eenvoudige, kunststof koppelingssysteem met 
geïntegreerde paniekzekering is onopvallend verborgen onder de 
zijschelplijst. puc combineert designkwaliteit met alle functionele 
eisen waaraan een flexibele, multifunctionele stoel moet voldoen. 
Het koppelen is heel eenvoudig: het koppelelement van de ene stoel 

wordt ingehaakt in het element van de ernaast staande stoel. Hier-
door is razendsnel op- en afbouwen van stoelrijen mogelijk. Optionele 
rij- en stoelnummers kunnen zonder gereedschap worden vast- of 
losgeklikt. De zijschelplijst dient tevens als stapelgeleiding, stapel-
bescherming en drager van armleuningen. puc is loodrecht stapelbaar 
en kan gemengd – met en zonder armlegger – gestapeld en gekop-
peld worden. De zitschaal is in zeven aantrekkelijke kleuren kunststof 
verkrijgbaar, en in eiken of beuken multiplex.



De ronde vormen van de kunststof zitschaal bepalen 
het silhouet van puc en onderstrepen zijn creatieve 
noot. Het ranke frame uit hoogwaardig staal dringt 
zich niet op en geeft de stoel de nodige lichtvoe-
tigheid. Wiesner-Hager heeft ook geen compromissen 
gesloten als het om zitcomfort gaat. De speciale vorm 
van de kunststof schaal en de royale zitbreedte zor-
gen voor een comfortabele, ergonomische zitervaring 
– ook over een langere periode.

Design: arge2

Licht, vol karakter en uiterst robuust.



6302 Stapelstuhl mit Armlehnen

Rijk aan details. Overzicht.

H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte / Afmetingen in mm

Stapelbaar.
Loodrechte stapeling.
puc kan gemengd met en 
zonder armleuning worden 
gestapeld en gekoppeld. 

Stoel- en rijnummering 
kunnen zonder gereedschap 
worden vast- en losgeklikt.

Schrijfblad.
Desgewenst kunnen 
puc stoelen met een 
opklapbaar, afneembaar 
schrijfblad worden  
uitgerust.

Rijverbinding.
Het koppelsysteem met geïntegreerde paniekzekering 

volgens norm EN 14703 bevindt zich vrijwel 
onzichtbaar onder de zijschelplijst. 

Kleuren kunststof zitschaal:

Zitschaal van multiplex.
De zitschaal is in zeven 
aantrekkelijke kleuren 
kunststof verkrijgbaar, 
en in eiken of beuken 
multiplex

6301 Stapelstoel 6303 Stapelstoel met armleggers

Zitschaal multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, 
zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd 
H 830 / ZH 450 / B 540 / D 550
Hartafstand 535 mm 

Zitschaal multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, 
zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd 
H 830 / ZH 450 / B 590 / D 550
Hartafstand 535 mm 

6300 Stapelstoel 6302 Stapelstoel met armleggers

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, 
binnenzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd 
H 830 / ZH 435 / B 540 / D 510
Hartafstand 535 mm

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, 
binnenzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd 
H 830 / ZH 435 / B 590 / D 510 
Hartafstand 535 mm

Standaarduitvoering:

Stapelstoel 6300 en 6302: Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal 
polypropyleen, mat. Armleggerpads polypropyleen. Metalen oppervlakken met 
poedercoating. 

Stapelstoel 6301 en 6303: Frame van stalen precisiebuis, kunststof glijders. Zitschaal 
multiplex beuken of eiken. Frameafdekking en armleggerpads polypropyleen. 
Metalen oppervlakken met poedercoating.

Schrijfblad met snelwisselsysteem 9316 voor modellen 6300 & 6302: Volkern, 
metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Opklapbaar, afneembaar, alleen rechts 
te monteren. Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij de stoel. Stoelen met 
gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar en niet koppelbaar.
Transportwagen 6387 voor schrijfblad met snelwisselsysteem 9316: 
Capaciteit: 54 schrijfbladen.

Stoelnummer 9087 en rijnummer 9088: Rijverbinding volgens norm EN 14703 is bij 
de stapelstoel noodzakelijk.

Opmerking:  Stapelstoelen zonder armleuning en stapelstoelen met armleuning kunnen 
gemengd worden gestapeld en gekoppeld. De hartafstand voor beide modellen is 535 mm.

Stapelbaarheid:
loodrecht stapelbaar:
15 stoelen op de grond:

Stapelstoel 
6300 en 6302:
H = 1900 mm

Stapelstoel 
6301 en 6303:
H = 1860 mm

Geschikte 
stapelwagen:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.

wit grijs-roze warm grey mokka-antraciet curry petrol zwart
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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


