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Na tepu managementu.

pulse, skořepinová židle pro náročné komunikační prostory, se prezentuje jako kvalitní, 
pohodlná a nanejvýš variabilní. Kombinace odkazů na formy 60. let s moderními prvky 
propůjčují designu originalitu a svébytnost. Projímaná skořepina sedáku láká k posazení 
a působí zároveň ochranným dojmem. Vynikající je komfort sezení: rozměry skořepiny 
zaručují volnost pohybů, příjemně pružící zádová opěrka a měkká čalouněná vložka sedá-
ku poskytují velké pohodlí i při dlouhém sezení. 
Na přání vícebarevné čalounění – také v kombinaci látka a kůže – akcentuje různé 
půvabné akcenty – od ryzích a ušlechtilých až po mladé a svěží. pulse není variabilní 

pouze ve svém čalounění, nýbrž i ve variantách podnože: pulse s otočným křížem se čtyřmi 
rameny na klouzácích a s pevnou výškou sedáku reprezentuje klasickou konferenční židli. 
Tato otočná verze vybavená autoreverzní mechanikou je komfortní již při usednutí. pulse 
s otočným křížem s pěti rameny se pohybuje na kolečkách je vybavená plynovým pístem 
pro individuální nastavení výšky sedáku. pulse s čtyřmi nohami nemá nastavitelné funkce 
a podtrhuje tak loungový charakter této židle. Je lhostejno, pro kterou variantu se rozhod-
nete: pulse v každém případě přispěje k vybavení konferenčních místností, manažerských 
kanceláří a business lounge na úrovni.

 Design: LUCY.D



Voliteln.

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

Provedení:

Konferenční židle 6270:
hliníková tlakově odlévaná otočná konstrukce, 
leštěná nebo pískovaná, povrch otočného 
sloupce černý plast, plastové kluzáky. Černý 
nebo chromovaný sloupek s autoreverzním 
mechanismem, hloubkově odpružený, pevná 
výška sedáku. Černý plastový kryt sloupu.

Konferenční židle 6271:
hliníkový otočný kříž s pěti rameny, leštěný 
nebo ošetřený práškovou barvou. Plynulé 
výškové nastavení pomocí pochromovaného 
plynového pístu podle DIN 4550. Hloub-
kové odpružení. Dvojice brzděných koleček 
Ø 60 mm s tvrdým povrchem.

Židle „lounge“ 6273:
konstrukce se čtyřmi nohami z laminovaného 
bukového dřeva, plastové zakončení.

Židle „lounge“ 6274:
lyžinová podnož z precizních ocelových trubek 
Ø 18 mm, umělohmotné kluzáky. Kovové 
povrchy ošetřené práškovou barvou.

Konferenční židle 6275:
hliníková tlakově odlévaná otočná konstrukce, 
leštěná nebo pískovaná, povrch otočného 
sloupce černý plast, plastové kluzáky. Chromo-
vaný sloupek s autoreverzním mechanismem, 
hloubkově odpružený, pevná výška sedáku. 
Černý plastový kryt sloupu.

Konferenční židle 6276:
hliníkový štíhlý čtyřhranný rám leštěný
nebo ošetřený práškovou barvou,
plastové kluzáky.

Čalounění:
plně čalouněná skořepina sedáku, odnímatelný 
polštářek sedáku pro modely 6270 a 6273

Konferenční židle 6270 Konferenční židle 6271

Křížem se čtyřmi rameny 
a vratnou mechanikou
Š 670 / H 650 / VS 460 / 
CV 910 / VP 670 

Otočný kříž s pěti rameny, 
plynule nastavitelná výška pomocí plynového pístu
Š 670 / H 670 / VS 410 – 520 /  
CV 860 – 970 / VP 620 – 730 

Židle lounge 6274 Konferenční židle 6275

Čtyřnohá kovová podnož
Š 670 / H 650 / VS 435 / 
CV 840 / VP 615 

Křížem se čtyřmi rameny 
a vratnou mechanikou
Š 670 / H 650 / VS 437 
CV 855 / VP 630 

Židle lounge 6273 Konferenční židle 6276

Čtyřmi nohami buk
Š 670 / H 650 / VS 460 
CV 910 / VP 670  

hliníkový štíhlý čtyřhranný rám
Š 670 / H 650 / VS 435 / 
CV 855 / VP 630
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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
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Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality

všech dob: Try Hard 3.0


