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2_Materials  Materiaal Base  Onderstel Metal  Metaal Solid wood  Massief hout

Chromium-plated 
Verchroomd

Alu polished 
Alu gepolijst

Black-coated 
Zwart gecoat

Oak 
Eiken 

Walnut-stained 
oak
Eiken in kleur 
noten gebeitst

Black-stained 
oak 
Eiken in zwart 
gebeitst

Upholstered  Gestoffeerd Fabric  Stof Leather  Leer

Radio | Mood | Remix | Tonus Donna | Scandinavian | Montana
Steelcut Trio | Divina

Four-legged chair, wood Four-legged chair, metal Skid-frame chair Swivel chair Conference swivel chair Two-seater, wood Two-seater, metal
Biala Vierpootstoel hout Vierpootstoel metaal Sledestoel Bureaustoel Conferentiedraaistoel Tweezitter hout Tweezitter metaal

Design:
Mathias Seiler 

Biala is a homely all-round chair that goes well in any surroundings.  
The wrap-around backrest provides a feeling of comfort and, with its 
light upholstery, is vaguely reminiscent of a club chair. The Biala range of 
chairs has been designed with a choice of five frames. It is available  
as a four-legged model with a steel or wooden frame, with an aluminium 
four- or five-prong swivel base, and as a cantilever chair. The two 
four-legged frames can also be provided with a swivel mechanism. The 
steel elements are either chromium plated or with a black powder 
coating.
In addition to the individual chair, Biala is also available as a two-seater. 
This comfortably seats two people in a small area, and can be combined 
with the individual chairs to create attractive groupings. 
The seat and backrest upholstery can be covered in one or two colours 
or even in different fabrics.

Biala is een comfortabele stoel die in elke omgeving past. De ronde rugleu-
ning biedt een gevoel van geborgenheid en comfort. Biala is ontworpen als 
een stoelserie met vijf framevarianten. Hij is verkrijgbaar als vierpootmodel 
met stalen of houten frame, met een vier- of vijfteens aluminium voetenkruis 
en als sledestoel. De vierpootstoelen kunnen indien gewenst voorzien 
worden van een terugveer mechaniek. De stalen delen zijn verchroomd of 
zwart gecoat.
Naast de éénpersoonsstoel is Biala ook verkrijgbaar als tweezitter.  
Ideaal voor kleinere ruimtes omdat hij ruimte biedt aan 2 personen en 
gecombineerd kan worden met de éénpersoonsstoel.
Zit- en rugkussens kunnen gestoffeerd worden in één kleur, twee kleuren of 
zelfs in verschillende stofsoorten.

Four-legged chair, wood/metal Skid-frame chair Swivel chair/Conference swivel chair Two-seater, wood/metal
1_Dimensions  Maten Vierpootstoel hout/metaal Sledestoel Bureaustoel/Conferentiedraaistoel Tweezitter hout/metaal

3_Options  Opties

Four-legged chair in swivel version with automatic seat-return | Vierpootstoel, draaibare uitvoering met terugveer mechaniek v
4-prong base, black | polished alu, castors for hard or soft floors | 4 teens kruisvoet, alu zwart|gepolijst, wielen voor harde of zachte ondergrond v
4-prong base, black | polished alu, hooded castors for hard or soft floors | 4 teens kruisvoet, alu zwart|gepolijst, wielen voorzien van velg voor harde of zachte ondergrond v
4-prong base, black | polished alu, glides | 4 teens kruisvoet, alu zwart|gepolijst, glijders v
5-prong base, black | polished alu, castors for hard or soft floors | 5 teens kruisvoet, alu zwart|gepolijst, glijders v
5-prong base, black | polished alu, hooded castors for hard or soft floors | 5 teens kruisvoet, alu zwart|gepolijst, wielen voorzien van velg voor harde of zachte ondergrond v
Universal plastic glides | Universele kunststofglijders V
Felt glides | Viltglijders v

Standard | Standaard
Optional | Optioneel

V
v 

*  Dimensions for swivel version 
Afmeting bij draaibare uitvoering
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Captions: Picture 1–3, Akio oval table in oak. 
Legenda: Afbeelding 1–3, tafel Akio ovaal in eiken.

Pictures 1 and 2: Location Kunsthaus Langenthal, work by Anja Schori, Nummer Neun, 2017
Afbeelding 1 en 2: Locatie Kunsthuis Langenthal, Werk Anja Schori, Nummer neun, 2017
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