update

De multifunctionele stoel.

Design: arge2

Beschaafd, bescheiden en licht, met niettemin een verrassend
goede prijs-/kwaliteitsverhouding. Deze aantrekkelijke
omschrijving is van toepassing op update, de “stoel voor alle
gelegenheden”. Dit multifunctionele talent voldoet enerzijds
aan hoge eisen op het gebied van vormgeving en design, en
verrast anderzijds door het lage prijsniveau in vergelijking met
producten uit hetzelfde segment. Bovendien is deze universele
designstoel bij uitstek geschikt voor multifunctionele-,
conferentie-, scholings- en gemeenschappelijke ruimten.

Overal waar in grote lijnen wordt gecommuniceerd, geeft het
slanke lichtgewicht acte de présence: elegante en flexibele
zitschaal, naar keuze in beuken, eiken of in robuuste uitvoering met gelamineerd oppervlak (CPL), kan onbeperkt worden
gestapeld en gekoppeld, de armleggers voelen aangenaam
warm aan. Bovendien kan update heel veelzijdig aan zijn architectonische omgeving worden aangepast – de uitgebreide
keuzemogelijkheden in materiaal en uitvoeringen maken het
mogelijk!

Rijk aan details.

Overzicht.

Rijopstelling.
Voor koppeling bij gebruik in
rijopstellingen kan update
worden voorzien van een
rijverbinding (optioneel met
stoelnummers).
Op de rijverbinding kan ook
een rijnummer worden aangebracht (optioneel).

Zitting met knierol.
De zitschaal is aan de voorkant
ergonomisch afgerond. Hierdoor wordt
de doorbloeding bevorderd en
ontstaan er geen hinderlijke
drukplekken.
Schrijfblad.
update kan naar keuze worden
uitgebreid met een klapbaar,
afneembaar volkern antraciet
schrijfblad.

Stapelstoel 6350

Stapelstoel 6352 / 6353

Stapelstoel 6351

Stapelstoel 6354 / 6355

Zitschaal multiplex beuken
of eiken, ongestoffeerd,
zitting gestoffeerd of
voorzijde zitschaal gestoffeerd
B 497 / ZH 450 / 460
H 805 / D 530 lage rugleuning
H 850 / D 530 hoge rugleuning

Zitschaal met gelamineerd oppervlak (CPL),
ongestoffeerd, zitting gestoffeerd
of voorzijde zitschaal gestoffeerd
6352 zonder armleggers: B 497 / D 530
6353 met armleggers: B 575 / D 530
ZH 450 / 460 / HAL 653
H 805 lage rugleuning
H 850 hoge rugleuning

Zitschaal multiplex beuken of eiken,
ongestoffeerd, zitting gestoffeerd of
voorzijde zitschaal gestoffeerd
B 575 / ZH 450 / 460 / HAL 653
H 805 / D 530 lage rugleuning
H 850 / D 530 hoge rugleuning

Zitschaal geheel gestoffeerd
6354 zonder armleggers:
B 497 / ZH 460
6355 met armleggers:
B 575 / ZH 460 / HAL 653
H 805 / D 530 lage rugleuning
H 850 / D 530 hoge rugleuning

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

Vergelijking zitschaal met lage en met hoge rugleuning:

Uitvoering:

Stapelbaarheid:
Loodrecht stapelbaar.
Voorbeeld stapelhoogte:
10 stoelen: H = 1580 mm
(met hoge rugleuning: H = 1625 mm)
14 stoelen: H = 1920 mm
(met hoge rugleuning: H = 1965 mm)
Geschikte stapelwagen:
model 6389-000,
model 6389-001,
model 6491-000.

Stalen frame, kunststof glijders. Zitschaal naar keuze
multiplex beuken of eiken (modellen 6350 en 6351),
geheel gestoffeerd (modellen 6354 en 6355) of met
gelamineerd oppervlak (modellen 6352 en 6353).
Zijkanten van de schaal met gelamineerd oppervlak
altijd in naturel beuken. Stoffering met stiknaden
(geheel gestoffeerde rugleuning zonder stiknaden).
Stapelbescherming (kunststof, zwart) op het zijframe.
Armleggers van zwart kunststof. Houten oppervlakken
gebeitst. Metalen oppervlakken met poedercoating.
Opties:
Metalen oppervlakken in chroom. Schaal met gelamineerd
oppervlak in de kleur zwart of wit. Stoffering zonder stiknaden. Handgreep voor ongestoffeerde rugleuningen. Perforatiemotief in multiplex voor ongestoffeerde rugleuning.
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