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EMPRE ist aus einer einteilige Holzschalle, die gleichzeitig eine Sitzfläche und Rückenlehne bildet ausgefertigt. Das Gestell kann verchromt oder aus gebürstetem Edelstahl sein. Beziehungsweise Ist als Alternative möglich die Pulverbeschichtung-Einbrennlackierung. Der Polster kann aus selbstverlöschendem
Polyurethanschaum und Möbelstoff der Fasern aus Trevira CS erhält gemacht werden. Dieser Möbelstoff
erfüllt die strengen Anforderungen an den Brandschutz. Die Armlehnen sind aus massivem Holz ausgefertigt mit der Wahl der Beizung nach Kundenwunsch. Das Modell „mobile“ ist mit Rädern ausgestattet
und ermöglicht eine einfache Handhabung.
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The chair model EMPRE is made of a one-piece wooden lamella shell which constitutes the seat and the
backrest. The base is made of stainless steel. It can be powder painted too. Upholstery can be made of
self-extinguishing polyurethane foam and fibers from TREVIRA CS that meet strict fire protection requirements. Solid wood armrests can be made from various materials as well as colour staining according
to the customer‘s request. The model indicated as „mobile“ is equipped with wheels to allow users easy
handling.
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Židle EMPRE je vyrobena z jednodílné dřevěné lamelované skořepiny tvořící sedák a opěradlo. Podnož
je vyrobena z nerezové broušené oceli, nebo ji lze povrchově upravit vypalovaným lakem – KOMAXIT.
Čalounění může být ze samozhášivé polyuretanové pěny a potahových materiálu z vlákna TREVIRA CS
splňující přísné protipožární požadavky. Područky jsou z masivního dřeva s možností zhotovení materiálu
a odstínu moření dle přání zákazníka. U modelu s označením „mobile“ je židle osazená kolečky a umožnuje tak snadnou manipulaci.
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Židle s područkami vhodná do veřejných prostor budov dovolující řazení do řad se spínáním pomocí
spínacího oka a háčku, umístěných na bocích područek. Zároveň umožnují pevné, nebo odnímatelné číselné označení místa a řady. Židle umožnuje stohování 5ks na sebe a 15ks na přepravní vozík.
The chair model EMPRE with armrests is designed for public places, mainly halls. They can be fixed
into a row by a joining eye with a hook located on the sides of armrests. The chairs can be indicated
by removable or fixed seat and row numbers. Stack-ability is possible, either 5 chairs together or 15
chairs on a trolley.
Der Stuhl EMPRE mit Armlehnen ist ideal für große Veranstaltungen. Ihre Besonderheit: eine Gestellverkettung mit Haken un Schnalle die seitlich am Stuhlarmlehnen platziert ist. Gleichzeitig ermöglicht numerische Bezeichnung eines Sitzplatzes oder eine Sitzreihe die entweder fest oder abnehmbar
ist. Diese Modell ist senkrecht stapelbar mit bis zu 5 Stühlen, Beziehungsweise bis 15 fach stapelbar,
mit Nutzung eines Transportwagens.
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EMPRE Mobile
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