
update_bistro

http://www.deprojectinrichter.com




update_bistro is de speciaal voor gebruik in  
kantines, bedrijfsrestaurants, bistro’s en cafetaria’s 
ontworpen versie van de update stoelfamilie:  
lichte en filigrane frame-afmetingen, helder design 
met gesloten armleggers, ergonomisch gevormde 
zitschaal en desgewenst een hoogwaardige, com-
fortabele stoffering.

De update_bistro is in vele uitvoeringen verkrijg-
baar: de zitschaal is er als variant met verhoogde 
rugleuning voor nog meer zitcomfort. Bij het  
materiaal kan worden gekozen uit beuken- of  
eiken-multiplex of een gemakkelijk te onder-
houden gelamineerd oppervlak (CPL). Voor de 
schaal in beuken kan worden gekozen uit een 
mooi kleurenpallet van beitsen. Geen twijfel -  
update_bistro in kleur brengt leven in de  
brouwerij, een pepmiddel van de optische soort.

Ook de functionaliteit van update_bistro komt 
tot uitdrukking in het doordachte design. Bijvoor-
beeld de dichte stapelbaarheid: een stapel met 
acht stoelen is net iets meer dan een meter hoog. 
En een gewicht vanaf slechts vijf kilogram in de 
versie zonder armleggers maakt mobiel gebruik 
gemakkelijker. Vorm, functie en materiaal: in alle 
opzichten is update_bistro de hoogwaardige  
instap in de zitcultuur van Wiesner-Hager.

Pepmiddel op vier poten.

Design: arge 2



Facultatief.

Uitvoering:

Stalen onderstel, kunststof glijders. Zitschaal naar keuze multiplex 
beuken of eiken (modellen 6330 en 6333), geheel gestoffeerd (model-
len 6331 en 6334) of met gelamineerd oppervlak (modellen 6332 
en 6335). Zijkanten van de schaal met gelamineerd oppervlak altijd 
in naturel beuken. Stoffering met stiknaden (geheel gestoffeerde 
rugleuning zonder stiknaden). Stapelschaal kunststof zwart. Armleg-
gers met toplaag van zwart kunststof. Houten oppervlakken gebeitst, 
metalen oppervlakken met poedercoating.

Opties
Metalen oppervlakken in chroom. Schaal met gelamineerd opper-
vlak in de kleur zwart of wit. Stoffering zonder stiknaden. Handgreep 
voor ongestoffeerde rugleuningen. Perforatiemotief in multiplex voor 
ongestoffeerde rugleuning.

Zitschaal
Vergelijking zitschaal met lage en met hoge rugleuning. De 
zitschaal met hoge rugleuning is aan de voorkant van de zitting 
uitgerust met een knierol.

Stapelbaarheid. 
Tot max. 8 stoelen op de grond en

 op stapelwagen 6491-000.
Tot max. 12 stoelen 

op stapelwagen 6396-001.

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

Stapelstoel 6330 Stapelstoel met armleggers 6333 Stapelstoel 6331 / 6334 Stapelstoel 6332 / 6335

Zitschaal multiplex, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd of voorzijde 
gestoffeerd
B 500 / ZH 445 / 460
H 805 / D 550 lage rugleuning
H 850 / D 570 hoge rugleuning

Zitschaal multiplex, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd of voorzijde  
gestoffeerd
B 506 / ZH 445 / 460 / HAL 665
H 805 / D 550 lage rugleuning
H 850 / D 570 hoge rugleuning

Zitschaal geheel gestoffeerd
6331 zonder armleggers:
B 500 / ZH 460
6334 met armleggers:
B 506 / ZH 460 / HAL 665
H 805 / D 550 lage rugleuning
H 850 / D 570 hoge rugleuning

Zitschaal met gelamineerd oppervlak, 
ongestoffeerd, zitting gestoffeerd of 
voorzijde gestoffeerd.
6332 zonder armleggers:
B 500 / D 550
6335 met armleggers:
B 506 / D 550
ZH 445 / 460 / HAL 665
H 805 lage rugleuning
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Perfect partners.
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