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Stohovatelná, do řady spínatelná čalouněná židle s područkami, určená do veřejných prostor. Židle má 
kovovou, nejčastěji nerezovou podnož originálního řešení, která umožňuje pouhým zasouváním do 
sebe požadované spínání do řady. Nezaměnitelným detailem je spojení područek se zadníma nohama 
zhotovené prostorovou laserovou technologií. Židle má ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák pro 
dlouhodobé sezení.  V nabídce čalounění je provedení splňující nejnáročnější protipožární požadavky, 
kdy je židle opatřená samozhášivou PUR pěnou a látkou Trevira CS. Na přání může být opatřena pev-
ným nebo odnímatelným číslováním místa a řady.  

This stacking, joining into a row upholstered chair with armrests is designed for public places. The 
chair has a metal, mostly stainless base. This original base allows inserting into each other and a forma-
tion of a row. The unique detail is joining of armrests with back legs, which are made by a laser tech-
nology. The chair has ergonomically shaped seat as well as the back rests. In our upholstery offer there 
is a version which meets strict fire protection requirements. The chair provides the self – extinguishing 
PUR foam and Trevira CS. The  chair can be indicated by fixed or removable seat and row numbers.

Ein stapelbarer, reihenweise verknüpfbarer gepolsterter Stuhl mit Armlehnen, der für öffentliche 
Räume geeignet ist. Der Stuhl verfügt über ein metallisches, in den meisten Ausführungen rostfre-
ies Fußgestell, das durch ein bloßes Ineinanderschieben eine reihenweise Verknüpfung ermöglicht. 
Ein unverwechselbares Detail ist die Verbindung der Armlehnen mit den hinteren Beinen, die durch 
Raumlasertechnologie gefertigt ist. Der Stuhl hat einen ergonomisch geformten Sitz- und Lehnenteil 
für ein stundenlanges bequemes Sitzen. Im Polsterangebot gibt es Ausführungen, die die anspruch-
svollsten Brandschutzanforderungen erfüllen, weil der Stuhl mit selbstlöschendem PUR-Schaum und 
dem Stoff Trevira CS versehen ist. Auf Wunsch kann er mit einer festen oder abnehmbaren Platz- oder 
Reihennummerierung bestückt werden.
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Infinity Clip Standard
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INFINITY clip

INFINITY clip, přepravní vozík Pel Mel

INFINITY Clip Standard umožnuje snadné spojení židlí do řady.
The INFINITY Clip Standard allows quick joining of chairs into a row.
Der INFINITY Clip Standard ermöglicht eine einfache reihenweise Verknüpfung von Stühlen. 

INFINITY Clip, konstrukce umožňuje jednoduché stohování židlí.
The INFINITY Clip, the construction allows easy stacking of chairs.
INFINITY Clip, die Bauart ermöglicht eine einfache Stuhlstapelung.Odnímatelné číslování magnetickéOdnímatelné číslování plastové Číslování pevné


