update_b

�ivotabudi na tyech nohách.

update_b je verze z kolekce židlí update, koncipovaná speciálně pro použití v kantýnách,
závodních restauracích, bistrech a kafetériích:
lehké a filigránské rozměry podnože, jasný design s uzavřeným područkami, ergonomicky
tvarovaný sedák a na přání kvalitní, komfortní
čalounění.
Provedení update_b nabízí mnoho možností:
sedací skořepina ve variantě se zvýšenou zádovou opěrkou nabízí ještě větší komfort sezení.
Z materiálů je možno si vybrat mezi bukovou
nebo dubovou překližkou, resp. snadno udržovatelným laminátovým povrchem. Pro bukový
sedák je k dispozici veselá paleta barevných mořidel. Není pochyb – update_b v barvě vnese do
kafetérie život, prostě optimistický životabudič.
Také funkčnost update_b je výrazem promyšleného designu. Například úsporná stohovatelnost: stoh osmi židlí měří na výšku pouze něco
přes jeden metr. A hmotnost od pouhých pěti
kilogramů ve verzi bez područek výrazně usnadňuje její mobilní použití.
Tvar, funkce a materiál: ve všech požadavcích
představuje update_b kvalitní vstup do kultury
sezení Wiesner-Hager.

Design: arge 2

Na výbr.

stohovatelná židle 6330

stohovatelná židle s područkami 6333

stohovatelná židle 6331 / 6334

stohovatelná židle 6332 / 6335

skořepina sedáku z překližky,
nečalouněná, sedák polstrovaný nebo
průběžné polstrování
Š 500 / VS 445 / 455
CV 805 / H 550 nízká záda
CV 850 / H 550 vysoká záda

skořepina sedáku z překližky,
nečalouněná, sedák polstrovaný nebo
průběžné polstrování
Š 506 / VS 445 / 455 / VP 665
CV 805 / H 550 nízká záda
CV 850 / H 550 vysoká záda

skořepina sedáku plně čalouněná
6331 bez loketních opěrek:
B 500 / VS 455
6334 s loketními opěrkami:
Š 506 / VS 455 / VP 665
CV 805 / H 550 nízká záda
CV 850 / H 550 vysoká záda

skořepina sedáku s laminátovým
povrchem, nečalouněná, sedák
polstrovaný nebo průběžné polstrování
6332 bez loketních opěrek: Š 500 / H 550
6335 s loketními opěrkami: Š 506 / H 550
VS 445 / 455 / VP 665
CV 805 nízká záda

Š= šiřka / H = hloubka / VS = vyška sedaku / VP = výška područek / CV = celkova vyška / Rozměry v mm

Srovnání skořepiny sedáku s nízkými a vysokými zády:

Stohování.
Až do výše max. 8 židlí na podlaze
a na stohovacím vozíku 6491-000.
Až max. 12 židlí na na stohovacím
vozíku 6396-001.

Kolenní hrana skořepiny.
Ergonomicky tvarovaná kolenní hrana skořepiny
zaručuje kvalitní a komfortní sezení. Podporuje
krevní oběh nohou a tlakové body.

Standardní provedení:
Stohovací židle 6330:
Podnož z precizních ocelových trubek, umělohmotné kluzáky. Skořepina sedáku z bukové
nebo dubové překližky. Čalounění s prošívanými švy. Stohovací vanička z černé umělé
hmoty. Dřevěné povrchy jsou mořené, kovové povrchy jsou ošetřené práškovou barvou.
Stohovací židle 6331:
Podnož z precizních ocelových trubek, umělohmotné kluzáky. Sedací skořepina celá
čalouněná. Sedák s prošívanými švy, čalounění opěráku hladké. Stohovací vanička z černé
umělé hmoty. Kovové povrchy jsou ošetřené práškovou barvou.
Stohovací židle 6332:
Podnož z precizních ocelových trubek, umělohmotné kluzáky. Sedací skořepina z překližky
s laminátovým povrchem (hrany skořepiny vždy přírodní buk). Čalounění s prošívanými
švy. Stohovací vanička z černé umělé hmoty. Kovové povrchy jsou ošetřené práškovou
barvou.

Stohovací židle s područkami 6333:
Područky z precizních ocelových trubek, loketní opěrky z černé umělé hmoty. Ostatní
provedení jako výše uvedené.
Stohovací židle s područkami 6334:
Područky z precizních ocelových trubek, loketní opěrky z černé umělé hmoty. Ostatní
provedení jako výše uvedené.
Stohovací židle s područkami 6335:
Područky z precizních ocelových trubek, loketní opěrky z černé umělé hmoty. Ostatní
provedení jako výše uvedené.

Perfect Partners.

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

macao

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

macao

Přímo ve Vašem mobilu!
Nejpřísnější kontrola kvality
všech dob: Try Hard 3.0

www.wiesner-hager.com
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