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Nový řada víceúčelových židlí sign_2 je více než 
pouhou kosmetickou úpravou úspěšného klasika 
sign. Jako aktuální retrodesign spojuje sign_2 
tvůrčí modernitu s těmi nejvyššímu funkčními 
nároky: tvar této židle byl zredukován na pravou 
„podstatu sezení“ a do jejího tvůrčího konceptu 
byly nenápadně integrovány komplexní požadavky, 
jako je stohovatelnost, možnost spojování do řad 
nebo rozmanité varianty. 

Pérovka – kvalitní varianta se štíhlým klasickým 
profilem byla koncipována speciálně pro kon-
ference a jako návštěvnická židle v kancelářích 
managementu. Shrnutí: nová židle sign_2 v sobě 
spojuje nadčasovou eleganci s vysokou solidností, 
aniž by vypadala neohrabaně.

Udává tón místnosti.



Design: arge 2

Ve znamení elegance.

sign_2 na první pohled upoutá svým jednoduchým homogenním 
tvarem. Na principu zužujícího se opěradla z vrstveného dřeva 
vzniká plynulý přechod ze zadních nohou do zádové opěrky, která 
se decentně klene směrem vzhůru. Stejný přirozený tvar se nachází 
i v přechodu ze zádové opěrky k  loketním opěrkám, které se  
ergonomicky rozšiřují směrem k plochám pro položení ruky.

Za tímto designovým konceptem se skrývá jemná technika a výběr 
kvalitních materiálů jako například dub, jasan nebo buk ve vrstveném 
dřevu zádových opěrek – dostupných v mnoha různých mořených 
tónech. Obzvláštní pozornost byla věnována pohodlnému sezení: 
komfortní čalounění tvoří ve spojení s elastickým, prodyšným 
odpružením sedáku ergonomickou prohlubeň sedadla, které  
poskytuje pohodlí i při mnohahodinovém sezení na meetinzích. 
Dlouhá životnost sedáku je zajištěna vysokou objemovou hmotností 
řezané pěny.





Na výběr.

Provedení:

Stohovatelné židle
Podnož z precizních ocelových trubek, umělohmotné 
klouzáky. Sedák s elastickým potahem. Stohovací vanička 
z černé umělé hmoty. Dřevěné loketní opěrky buď z  
masivního buku, jasanu nebo dubu. Umělohmotné loketní 
opěrky z černého polypropylenu. Dřevěné povrchy jsou 
mořené, kovové povrchy jsou ošetřené práškovou barvou.
Pérovka
Podnož z precizních ocelových trubek, umělohmotné 
klouzáky. Područky u modelů potažených látkou a 
umělou kůží černé, u kožených modelů ve stejné barvě 
jako skořepina sedáku. Kovové povrchy jsou ošetřené 
práškovou barvou.
Varianty
Kovové povrchy pochromované, Plstěné klouzáky.  
Stohovatelné židle lze spojovat do řad, možnost zajištění 
proti rozpojení a označení čísla sedadla.

Stohování
Až do výše max. 6 židlí na podlaze a na stohovacím 
vozíku 6491-000. Až max. 8 židlí na na stohovacím vozíku  
6396-000.

stohovatelná židle 6830 stohovatelná židle s dřevěnými loketními opěrkami 6831 stohovatelná židle s umělohmotnými loketními opěrkami 6832

sedák s komfortním čalouněním, 
záda z překližky nebo plně čalouněná 
B 500 / T 530 / SH 465 / H 820

sedák s komfortním čalouněním,  
záda z překližky nebo plně čalouněná 
B 580 / T 530 / SH 465 / H 820 / ALH 680

sedák s komfortním čalouněním,  
záda z překližky nebo plně čalouněná 
B 580 / T 530 / SH 465 / H 820 / ALH 680

 

stohovatelná židle s dřevěnými loketními opěrkami 6834 stohovatelná židle s umělohmotnými loketními opěrkami 6835 Pérovka 6826

sedák s komfortním čalouněním, 
záda plně čalouněná 
B 580 / T 530 / SH 465 / H 860 / ALH 680

sedák s komfortním čalouněním,  
záda plně čalouněná 
B 580 / T 530 / SH 465 / H 860 / ALH 680

skořepina sedáku plně čalouněná 
B 580 / T 530 / SH 465 / H 860 / ALH 680

 

Řady židlí.
Spojování do řad, možnost 
zajištění proti rozpojení a 
číslo sedadla.

B= šířka / T = hloubka / SH = výška sedáku / H = celková výška / ALH = výška loketních opěrek / Rozměry v mm



Perfect Partners.

www.wiesner-hager.com

client

n_table

yuno

Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality

všech dob: Try Hard 3.0

04
 -

 2
02

2 
C

Z

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


