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Židle série Conference jsou navrženy způsobem, aby 
plně splňovaly požadavky na spolehlivost, funkčnost, 
přívětivý design, a to vše v příznivé ceně.  Pro dosa-
žení spolehlivosti jsou nosné prvky sedáků a opěra-
del vyrobeny z bukové překližky a pevný rám židle 
je vyroben z kvalitního ocelového profilu. Jednotlivé 
židle jsou plně stohovatelné.

The Conference chair has been designed to meet 
the demands of reliability, functionality, and 
attractive design at a friendly price.  To achieve 
maximum reliability, the support components of the 
seat and backrest have been made of beech plywood 
with a chair frame made of high-quality steel. 
The Conference chairs are fully stackable.

Bei der Modellreihe Conference werden die Anforde-
rungen des Marktes bezüglich Stabilität, Funktiona-
lität und Design zu einem attraktiven Preis erfüllt.  
Durch Verwendung von Buchenschichtholz im Inne-
ren der Sitz und Rückenlehne und ein hochwertiges 
Stahluntergestell wird ein Höchstmaß an Dauerhaf-
tigkeit erreicht. Stühle der Produktserie Conference 
lassen sich auch mit Armlehnen bequem übereinan-
der stapeln.
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Rám židlí je nabízen ve třech povrchových 
úpravách: černá nebo šedá prášková barva 
nebo lesklý chrom. Je možné zvolit model 
s područkami či bez nich. Standardně jsou nohy 
židlí opatřeny tvrdými plastovými kluzáky. 
Pro tvrdé podlahy je možné nohy židlí vybavit 
měkkými filcovými kluzáky. 

The chair frame comes in three colours: black 
or grey powder coating or polished chrome. 
You can choose a model with or without 
armrests. As a standard feature, the chair legs 
are equipped with plastic gliders. For hard 
floors the chairs can be fitted with soft felt 
gliders.

Das Stuhlgestell ist in drei Oberflächenvarian-
ten erhältlich: pulverbeschichtet in Farbe 
schwarz und alufarbig, sowie in poliertem 
Chrom. Die Stühle der Serie Conference 
erhalten Sie mit und ohne Armlehnen. Je nach 
Bodenbeschaffenheit haben Sie die Wahl 
zwischen Kunststoffgleitern und Filzgleitern.
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V případě, že židle budou určeny do konferenč-
ních prostor, kde jednotlivé židle mají tvořit 
ucelené řady, je možné pro spojení židlí použít 
jednoduché, ale plně funkční spojky.

To use the chairs in conference settings, it is 
possible to easily connect chairs in rows with 
chair links.

Durch die flexiblen Reihenverbindungen können 
Sie schnell und einfach Stühle miteinander 
verketten.
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sedák a opěradlo, ocelový rám židle.

seat and backrest, steel frame.

und Rücken gepolstert, Stahluntergestell

155 -B

čalouněný sedák a opěradlo, ocelový rám židle.

upholstered seat and backrest, steel frame.

Sitz und Rücken gepolstert, Stahluntergestell

810 mm

450 mm

580 mm

490 mm

0,46 m3

7 kg

810 mm

450 mm

580 mm

590 mm

0,46 m3

7 kg
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