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Comfortabel en on tspannen zitten. 
Voor lichaam 

en geest.



     Ch@t een lust 
voor het oog.In 8 verfrissende 

kleuren.



Wiesner-Hagers ingrediënten voor 
een aantrekkelijke cafetaria: ch@t, 
bistro en pixie. Op smaak gebracht 
met twee fijne kruiden, de beste 
prijs-/kwaliteitsverhouding en een 
uitmuntend zitcomfort.

De cafetariastoel ch@t
Een kleine cafetariastoel die in 
werkelijkheid een hele grote is. 
Met zijn 5,7 kg klein van gewicht, 
maar groot wat betreft stabiliteit 
en onverslijtbaarheid. En boven-
dien niet haatdragend: de kunst-
stof uitvoering vergeeft u elke 
drankdouche.

De kolomtafel bistro
Solide, gemakkelijk in het onder-
houd en in vele afmetingen en drie 
verschillende hoogten verkrijgbaar. 
Met bovendien als leuke toevoe-
ging het glazen tafelblad.

De zitkubus pixie
Het hoeft niet altijd een stoel te 
zijn. Als alternatief slaat pixie in 
de cafetaria net zo’n goed figuur 
als in communicatieve zones. Met 
de pixie is snel en eenvoudig een 
andere opstelling te realiseren. 

Pixie.
For the sweet 

moments of life.



Een zitkubus voor 
elke gelegenheid.

pixie: de ongecompliceerde 

partner op kantoor.



Keuze  
mogelijkheden.

bistro tafel bistro statafel bistro bijzettafel bistro bijzettafel

3624-114 
70 Ø, H 72

3625-114
70 Ø, H 103

3620-114
70 Ø, H 54

3621-663 
65/65, H 56

 

1 2 3 4

1 2 43

bistro tafels met glasplaat

Uitvoering: 

Stapelstoel ch@t 
Onderstel van stalen buizen, kunststof glijders. Zitting en rug-
leuning van kunststof (polypropyleen) of gestoffeerd volgens 
collectie. Metalen oppervlakken met poedercoating volgens 
stalenkaart. Optioneel: onderstel in chroom, stapelschaal voor 
gestoffeerde stoelen, rijverbinding.

Zitkubus pixie
Multiplex romp aan alle zijden gestoffeerd. Zijvlakken met  
diagonale stiknaden, kunststof glijders.

bistro tafels met glasplaat
Metalen zuil en bodemplaat met poedercoating volgens sta-
lenkaart, kunststof glijders. Blad van veiligheidsglas, 8 mm dik.

bistro tafels met bladen in melamine/HPL/fineer
Metalen zuil en bodemplaat met poedercoating volgens sta-
lenkaart, kunststof glijders. Blad naar keuze van melamine of 
HPL met ABS-randen of beuken-, ahorn- of eikenfineer met her-
lijstranden. Houten oppervlakken volgens stalenkaart gebeitst 
of gelakt.

96 wit

86 citroengeel

98 vanille

88 oranje

84 signaalrood

7016 antraciet

80 kristalblauw

82 appelgroen

Kleuren ch@t:
 
ch@t in 8 kleuren kunststof

Stapelbaarheid ch@t:
 
maximaal 10 stoelen. 
Stapelwagen: model 6396-000.
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bistro tafels met bladen in melamine*/HPL**/fineer

bistro tafel bistro statafel bistro bijzettafel

3640-114: 70 Ø, H 72
3640-116: 80 Ø, H 72
3640-118: 90 Ø, H 72
3640-120: 100 Ø, H 72
3640-122: 110 Ø, H 72

3645-114: 70 Ø, H 110
3645-116: 80 Ø, H 110

3642-114: 70 Ø, H 54

bistro tafel bistro tafel bistro bijzettafel

3650-714: 70/70, H 72
3650-816: 80/80, H 72

3650-722: 70/110, H 72
3650-824: 80/120, H 72
3650-826: 80/130, H 72

3652-663
65/65, H 54

 1 2 3

4 5 6

*met melamine afgewerkte spaanplaat    **HPL: High Pressure Laminate (kunststofbekleding)    Maten in cm    H = hoogte, ZH = zithoogte, B = breedte, D = diepte
 

1 2 3
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ch@t stapelstoel ch@t stapelstoel ch@t stapelstoel pixie zitkubus

6840-100 zitting en rug kunststof
B 51,5/D 52/ZH 45/H 80,5

6840-101 zitting gestoffeerd, rug 
kunststof
B 51,5/D 52/ZH 47/H 80,5

6840-103 zitting en rug gestoffeerd
B 51,5/D 52/ZH 47/H 80,5

2070-104 gestoffeerd
B/D/H 45

 

1 2 3 4

43

ch@t stapelstoel   |   pixie zitkubus

1 2
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Kiezen en naar eigen

smaak vormgeven.
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fizz
relax your mind.

compod
work differently!

arta
terug naar de natuur.

Aanbevelingen.

http://www.deprojectinrichter.com

