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update, de lichte multifunctionele stoel voor optimale functionaliteit.

Deze stoel oogt eenvoudige en heeft een bescheiden uitstraling, maar biedt door het hoge niveau van vormgeving en functionaliteit
veel meer dan vergelijkbare producten in dit segment.

Met een gewicht van slechts 4,6 kg in de basisversie en een perfecte functionaliteit is update de ideale stoel voor grote ruimten,
kantines, bedrijfsrestaurants en communicatieruimten. Dankzij de ruime keuze uit materiaal en uitvoering zijn daarnaast veel 
combinaties mogelijk, zodat de zitoplossing kan worden afgestemd op de eisen van een specifieke architectuur.

Ontwerp: arge2

update
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De functies zijn onopvallend en logisch in de stoel geïntegreerd.

Het zijframe, voorzien van stapelbescherming (kunststof, zwart), fungeert als steun bij het stapelen en de schuine stand 
zorgt ervoor dat er bij het stapelen automatisch wordt gecentreerd. De stapelbeugel eronder is schuin, waardoor de stoelen 
bij het stapelen eenvoudig in elkaar kunnen worden geschoven en de schaalranden worden ontzien. Voor gebruik in 
rijopstellingen kan op update een los verkrijgbare rijverbinding worden gemonteerd. Een klapbaar, afneembaar schrijfblad 
maakt de functionele uitvoering compleet.

update kan ook in de versie met armleggers onbeperkt worden 
gestapeld en gekoppeld. De armleggers zijn niet verbonden met de 
rugleuning om de flexibiliteit van de zitschaal niet te beperken. De 
kunststof overtrek op de armleggers voelt aangenaam en warm aan.

De zitschaal is naar keuze uitgevoerd in beuken of eiken multiplex of 
in een gelamineerd oppervlak (CLP). Het gelamineerde oppervlak is 
slijtvaster en dus bijvoorbeeld zeer geschikt voor gebruik in kantines 
en bedrijfsrestaurants.
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1 update stoelen zijn met en zonder
armleggers loodrecht stapelbaar. 
Een stapelbescherming van zwart 
kunststof op het zijframe dempt 
de klap bij het stapelen.

2 Voor koppeling bij gebruik in 
rijopstellingen kan update worden
voorzien van een rijverbinding 
(optioneel met stoelnummers). 

3 Op de rijverbinding kan ook een 
rijnummer worden aangebracht 
(optioneel).

4 update kan naar keuze worden 
uitgebreid met een klapbaar, 
afneembaar volkern antraciet 
schrijfblad.

6350-200 beuken, ongestoffeerd
Zitschaal multiplex
B 49,7 / T 53 / SH 44 / H 80,5

6350-700 eiken, ongestoffeerd
Zitschaal multiplex
B 49,7 / T 53 / SH 44 / H 80,5

6350-701 eiken, zitting gestoffeerd
Zitschaal multiplex
B 49,7 / T 53 / SH 44 / H 80,5

6351-200 beuken, ongestoffeerd
Zitschaal multiplex
B 57,5 / T 53 / SH 44 / H 80,5

6351-202 beuken, zitschaal voorzijde gestoffeerd
Zitschaal multiplex
B 57,5 / T 53 / SH 44 / H 80,5

6352-200 ongestoffeerd
Zitschaal met gelamineerd oppervlak (CPL)
B 49,7 / T 53 / SH 44 / H 80,5

update-productoverzicht Uitvoering:

Onderstel en armleggers van stalen precisiebuis,
kunststof glijders. Armleggers van zwarte 
kunststof. Stapelbescherming (kunststof, zwart) 
op het zijframe. Zitschaal van multiplex (beuken 
of eiken) of multiplex met gelamineerd oppervlak
(de zijkant van de schaal is altijd naturel beuken).
Houten oppervlakken volgens stalenkaart gebeitst.
Metalen oppervlakken met poedercoating volgens
stalenkaart of tegen meerprijs verchroomd.

Overige modelvarianten:

Stapelstoel zonder armleggers,
schaal multiplex:
6350-201 beuken, zitting gestoffeerd
6350-202 beuken, zitschaal voorzijde gestoffeerd
6350-702 eiken, zitschaal voorzijde gestoffeerd
B 49,7 / T 53 / SH 44 / H 80,5

Stapelstoel met armleggers,
schaal multiplex:
6351-700 eiken, ongestoffeerd
6351-201 beuken, zitting gestoffeerd
6351-701 eiken, zitting gestoffeerd
6351-702 eiken, zitschaal voorzijde gestoffeerd
B 57,5 / T 53 / SH 44 / H 80,5

Stapelstoel zonder armleggers,
schaal met gelamineerd oppervlak (CPL):
6352-201 zitting gestoffeerd
6352-202 zitschaal voorzijde gestoffeerd
B 49,7 / T 53 / SH 44 / H 80,5

Stapelstoel met armleggers,
schaal met gelamineerd oppervlak (CPL):
6353-200 ongestoffeerd
6353-201 zitting gestoffeerd
6353-202 zitschaal voorzijde gestoffeerd
B 57,5 / T 53 / SH 44 / H 80,5

Stapelbaarheid:

Loodrecht stapelbaar. Voorbeeld stapelhoogte:
10 gestapelde stoelen: H = 158 cm
14 gestapelde stoelen: H = 192 cm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.

Kleuren gelamineerd oppervlak (CPL):
300 zwart
304 wit

19
2

15
4,

8

58,8
Bij de gestoffeerde uitvoering van update kunnen de voorzijde van de zitschaal of alleen
de zitting worden gestoffeerd. De stevigheid van de stoffering is zo gekozen dat deze 
voldoende zitcomfort biedt maar de slanke, lichte indruk behouden blijft.
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