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Der Seminarstuhl FOXY eignet sich bestens für Hallen, Hörsäle und Schulungsräume. FOXY ist stapelbar und verfügt über einfache und schnelle Reihenverbindung. Die Reihen- und Sitzplatznummerierung ist durch ein permanentes oder abnehmbares System möglich.
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Foxy Smart

Die Sitzschale aus Holzlamelle ist transparent- oder farblackiert und kann teils oder komplett gepolstert werden. Die Polsterungen bestehen entsprechend den Brandschutzanforderungen aus feuerhemmendem Polyurethanschaum und Möbelstoffen aus Polyesterfaser Trevira CS. Das Stuhlgestell
aus Stahl ist sowohl verchromt, als auch pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl, oder aus gebürstetem Edelstahl erhältlich.
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Foxy Smart / Foxy Smart Cuatro
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The chair model FOXY is made of one-piece wooden lamela which constitutes the seat and the backrest. The seat can be upholstered. The wooden backrest lamela is painted – either by transparent or
colour painting. The backrest can be also upholstered. Upholstery can be made of the self-extinguishing polyurethane foam and fibres from TREVIRA CS which meet strict fire protection requirements.
The chrome or powder painting finish of the base surface can be provided. It can be produced from
stainless steel too.
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The new chair model FOXY is designed for public places, mainly halls, lecture-rooms and training
centers. It allows stacking chairs upon themselves and possibility of stacking on a trolley. Advantage
of this model chair is that it allows quick joining of chairs into a row by inserting bases into each other.
The chair can be indicated by removable or fixed seat and row numbers.
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Židle FOXY je vyráběna z jednodílné dřevěné lamely tvořící sedák a opěradlo. Sedák může být čalouněný. Dřevěná lamela opěradla je opatřena povrchovou úpravou - barevným, či transparentním lakováním. Opěradlo lze také očalounit. Čalounění může být vyrobeno ze samozhášivých polyuretanových
pěn a potahových látek z vlákna TREVIRA CS splňující přísné protipožární požadavky. Podnož může
být povrchově dokončena chromováním, nebo práškovou vypalovanou barvou dle vzorníku RAL, lze ji
vyrobit i z broušené nerezové oceli.
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Židle určena do veřejných prostor budov, zejména sálů, poslucháren a školících učeben. Umožňuje
stohování na sebe, případně na přepravní vozík. Předností židle FOXY je možnost rychle spínat židle
v řady pouhým nasouváním podnoží do sebe. Židle lze označit odnímatelným nebo pevným číslem
místa a řady.
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FOXY

FOXY CLIP

FOXY SMART TABLE

Odnímatelné číslování plastové

Odnímatelné číslování magnetické

Foxy Clip

Foxy Clip

FOXY SMART
Přepraví vozík

Model Foxy Smart Table lze snadno spínat do řady a to i v kombinaci modelu s područkou a bez područky.
The Foxy Smart Table can be easily joined into a row also in combination of the type with armrests and without armrest.
Das Modell Foxy Smart Table kann einfach reihenweise verknüpft werden, und zwar auch in der Kombination des Modells mit oder ohne Armlehne.

Foxy Smart

Foxy Smart Cuatro

Jednoduchý detail na podnoži židle Foxy Smart dovoluje spínat jednotlivé židle v řady.
Simple detail on the base of Foxy Smart chair allows to join individual chairs into a row.
Das einfache Detail auf dem Fußgestell des Stuhls Foxy Smart ermöglicht die Verknüpfung der Einzelstühle zu Reihen.

Foxy Smart Table

Model Foxy Smart Table lze vybavit sklopným stolečkem. Stoleček lze snadno demontovat.
The Foxy Smart Table can be equiped by a small folding table. The table can be removed.
Das Modell Foxy Smart Table kann mit einem leicht zu demontierenden Klapptisch ausgestattet werden.

Číslování pevné

