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Pulse(rend) management.

Hoogwaardig, comfortabel en uiterst vatbaar voor verandering: zo presenteert pulse zich, 
de stoel voor het hogere communicatiebereik. De combinatie van vormcitaten uit de jaren 
‘60 van de vorige eeuw met moderne elementen verlenen het ontwerp originaliteit en 
autonomie. De taillering van de schaal werkt uitnodigend en toch omhullend. Uitstekend 
zitcomfort: de dimensies van de schaal zorgen voor vrije bewegingsruimte, de aangenaam 
verende rugleuning en het zachte zitkussen bieden veel comfort, ook nog na urenlang  
zitten. De desgewenst meerkleurige stoffering, ook in combinatie van stof en leer, plaatst 
accenten met verschillende uitstralingen – van degelijk en kostbaar tot jong en fris.  
De pulse is niet alleen wat betreft stoffering vatbaar voor verandering, maar ook in de 

onderstelvarianten: pulse met vierster-draaikruis op glijders en met vaste zithoogte verte-
genwoordigt de klassieke conferentiestoel. Draaibaar en uitgerust met terugneigmecha-
nisme zorgt deze versie al bij het gaan zitten voor comfort. pulse met vijfster-draaikruis 
is beweeglijk op wielen en heeft een gasveer voor de individuele instelling van de zit-
hoogte. pulse met 4-poots onderstel is niet voorzien van verstelfuncties en benadrukt 
zo het lounge-karakter van de stoel. Het maakt niet uit naar welke versie uw voorkeur 
uitgaat: pulse draagt in elk geval bij aan de stijlvolle inrichting van conferentieruimtes, 
managementkantoren en business-lounges. 

Ontwerp: LUCY.D



Uitvoering: 

Conferentiestoel 6270:
Vierster-draaikruis, aluminium, gepolijst of 
met poedercoating, zuilafdekking zwart 
kunststof, kunststof glijders. Draaikolom zwart 
of verchroomd met terugneigmechanisme, 
dieptevering, vaste zithoogte. 

Conferentiestoel 6271: 
Vijfster-draaikruis, aluminium, gepolijst of met 
poedercoating. Traploos in hoogte verstelbaar 
d.m.v. gasveer volgens DIN 4550, verchroomd. 
Dieptevering. Belastingafhankelijk geremde 
wielen Ø 60 mm. 

Lounge stoel 6273: 
4-poots onderstel beuken multiplex, kunststof 
glijders. Houten oppervlakken gebeitst. 

Lounge stoel 6274:
4-poots onderstel van stalen precisiebuis, 
Ø 18 mm, kunststof glijders. Metalen opper-
vlakken met poedercoating.

Conferentiestoel 6275:
Vierster-draaikruis, aluminium gepolijst, zuilaf-
dekking chroom, kunststof glijders. Draaikolom 
verchroomd met terugneigmechanisme, 
dieptevering, vaste zithoogte.

Conferentiestoel 6276:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk,
gepolijst of met poedercoating,
kunststof glijders.

Stoffering:
Zitschaal volledig rondom gestoffeerd, los 
zitkussen bij modellen 6270 tot 6273.

H=totale hoogte / ZH=zithoogte / ALH=armleggerhoogte / B=breedte / D=diepte / maten in mm

Lounge stoel 6274 Conferentiestoel 6275

Stalen 4-poots onderstel
B 670 / D 650 / ZH 435 / 
H 840 / ALH 615 

Vierster-draaikruis,  
terugneigmechanisme
B 670 / D 650 / ZH 437 
H 855 / ALH 630 

Conferentiestoel 6270 Conferentiestoel 6271

Vierster-draaikruis,
terugneigmechanisme
B 670 / D 650 / ZH 460
H 910 / ALH 670 

Vijfster-draaikruis, traploos
in hoogte verstelbaar d.m.v. gasveer
B 670 / D 670 / ZH 410 - 520
H 860 - 970 / ALH 620 - 730

Lounge stoel 6273 Conferentiestoel 6276

4-poots onderstel beuken multiplex
B 670 / D 650 / ZH 460 
H 910 / ALH 670 

Vierster onderstel
B 670 / D 650 / ZH 435 / 
H 855 / ALH 630

Overzicht.
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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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The strictest
quality check ever:

Try Hard 3.0


