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Kolekce Laser je sérií židlí navržených jako sezení 
pro jakýkoliv interiér nebo uživatele v zajímavém a času 
odolávajícím designu.  Elegance, praktičnost, komfort, 
výborná ergonomie a možnost doladění židle dle své 
vlastní potřeby volitelnými doplňky – to je charakteristika 
kolekce Laser. Plně si uvědomujeme různorodost potřeb 
jednotlivých uživatelů a projektů a to po stránce designu, 
funkčnosti i ceny. Z tohoto důvodu kolekce Laser zahrnuje 
širokou paletu jednotlivých modelů a volitelných doplňků.

Designed for any interior, Laser boasts a striking time-
proof design. Elegance, practicality, comfort, superb 
ergonomic features and the opportunity to tune the chair 
according to one’s own preferences – these are the 
features of the Laser collection. We are fully aware of the 
variability of users’ needs and projects in terms of design, 
functionality and price, which is why the Laser collection 
includes a wide range of models and preference features.

Laser ist mit seinem zeitgemäßen und modernen Design 
vielseitig einsetzbar. Seine Eleganz und Komfort, sowie 
die auf jeden Nutzer zugeschnittenen ergonomischen 
Eigenschaften zeichnen diese Stuhlserie im Besonderen 
aus. Die große Bandbreite der Produktlinie Laser lässt 
keine Wünsche bei Design und Funktionalität offen.
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Otočné židle Laser jsou vybaveny kvalitní 
synchronní mechanikou s hliníkovým tělem 
a bočním nastavením tuhosti dle individuální 
hmotnosti uživatele.  Židli je možné vybavit 
také hloubkovým nastavením sedáku nebo 
nezávislým nastavením sklonu sedáku. 
Je možné zvolit nylonový nebo hliníkový kříž 
a samozřejmostí je volba typu koleček dle 
podlahy v místě používání. 

Laser swivel chairs are fitted with a high-qua-
lity synchronous mechanism with an alumini-
um body and body weight tension control 
on the side. The chair can also be fitted with 
a seat depth adjustment device or an indepen-
dent seat tilt adjustment device. The chairs 
come either with a nylon or aluminium 
five-star base. Customers can also choose 
castors according to the floor type. 

Die Bürodrehstühle Laser sind mit hochwerti-
gen Synchronmechaniken aus Aluminium 
ausgestattet. Sämtliche Bedienhebel lassen 
sich bequem im Sitzen betätigen. Auf Wunsch 
sind die Drehstühle mit Schiebesitz 
und Sitzneigeverstellung erhältlich. 
Die Stühle sind mit Nylon- oder Aluminium-
Fußkreuz und Rollen für harte oder weiche 
Böden lieferbar.



Otočné židle mohou být vybaveny 
výškově a úhlově nastavitelnou hlavovou 
opěrkou. Samotné opěradlo je výškově 
nastavitelné a může být také vybaveno 
nastavitelnou bederní opěrkou. 

Swivel chairs can be fitted with 
a height and tilt-adjustable headrest. 
The backrest is height-adjustable and 
can be fitted with an adjustable 
lumbar support.

Optional können die Bürodrehstühle 
Laser mit einer höheneinstellbaren 
und in der Neigung verstellbaren 
Kopfstütze ausgestattet werden. 
Die Rückenlehnen sind in der Höhe 
einstellbar und können auf Wunsch 
mit einer tiefenverstellbaren Lumbal-
stütze ausgerüstet werden.
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Design židle i její funkční vybavenost může být 
významně ovlivněna volbou područek. Nabídka 
područek pro Laser je skutečně široká: výškově 
stavitelné područky BR-236, výškově a šířkově 
nastavitelné područky BR-540 a ve stejném 
designu provedené BR-550, které jsou výškově, 
šířkově a hloubkově nastavitelné s možností 
natočení polyuretanových loketníků.  Zajímavý 
design židlí nabízí použití elegantních pevných 
područek BR-450 vyrobených z leštěného 
hliníku. 

The choice of armrests has a major impact on 
the design of the chair and its functionality. 
The range of armrests for Laser chairs is 
truly impressive. There are the height-ad-
justable armrests BR-236, height and width 
adjustable armrests BR-540 and BR-550 
of the same design which are height, width 
and depth adjustable with a tilt control for 
the polyurethane elbow rests. And last but not 
least, the fixed armrests BR-450 made 
of polished aluminium give the chair an ele-
gant touch. 

Die richtige Wahl der Armlehnen hat einen 
großen Einfluss auf das Design und die Funk-
tionalität Ihres Drehstuhls. Folgende Armleh-
nenvarianten stehen zur Verfügung:
BR-236: höhenverstellbare Armlehnen
BR-540: 2D-Armlehnen, einstellbar in Höhe 
und Breite
BR-550: 4D-Armlehnen, einstellbar in Höhe, 
Breite und Tiefe, sowie schwenkbar
BR-450: feste Designarmlehnen aus polier-
tem Aluminium
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Kolekce Laser zahrnuje širokou nabídku 
konferenčních modelů. U většiny modelů 
jsou ocelové rámy židlí nabízeny v povrcho-
vých úpravách – prášková barva N1 černá, 
N2 šedá-efekt hliník a chromová povrchová 
úprava. Většina konferenčních židlí je 
stohovatelná. 

The Laser collection includes a wide range 
of conference chairs. The steel frame in 
most models is powder-coated in black (N1), 
grey aluminium-look (N2) or chrome-plated. 
Most Laser conference chairs are stackable.

Die Modellreihe Laser beinhaltet eine breite 
Palette an Besucherstühlen. Die Untergestel-
le sind pulverbeschichtet (außer Modell 
682-K) in den Farben schwarz (N1)  und 
alufarbig (N2), sowie in einer verchromten 
Ausführung (N4) erhältlich. Sämtliche 
Freischwinger Laser sind stapelbar.
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681-K
• Konferenční židle, područky s dřevěnými loketníky, 
čalouněné opěradlo, čalouněný sedák, lakovaný nebo 
chromovaný ocelový rám židle.
• Conference chair, armrests with wooden elbow 
rests, upholstered backrest, upholstered seat, varnis-
hed or chrome-plated steel frame.
• Konferenzstuhl, 4-Fuß-Gestell, Armlehnen mit Hol-
zauflage, vollgepolsterte Rückenlehne, gepolsterter 
Sitz, Stahlgestellt pulverbeschichtet oder verchromt.

682-K
• Konferenční židle s područkami, čalouněné opěradlo, 
čalouněný sedák, chromovaný ocelový rám židle.
• Conference chair with armrests, upholstered bac-
krest, upholstered seat, chrome-plated steel frame.
• Konferenzstuhl, 4-Fuß-Gestell, Armlehnen 
mit Kunststoffauflage, vollgepolsterte Rückenlehne, 
gepolsterter Sitz, Stahlgestellt verchromt.

697
• Otočná židle s  vysokým čalouněným opěradlem, 
výškově nastavitelná opěrka hlavy, čalouněný 
sedák, synchronní mechanismus.
• Swivel chair with high upholstered backrest, 
height-adjustable headrest, upholstered seat, 
synchronous mechanism.
• Bürodrehstuhl mit hoher vollgepolsterter 
Rückenlehne, höheneinstellbare Kopfstütze, 
Sitz gepolstert, Synchronmechanik.

690
• Otočná židle se středně vysokým čalouněným opěra-
dlem, čalouněný sedák, synchronní mechanismus.
• Swivel chair with medium-sized upholstered bac-
krest, upholstered seat, synchronous mechanism.
• Bürodrehstuhl mit mittelhoher vollgepolsterter 
Rückenlehne, Sitz gepolstert, Synchronmechanik.

682-KZ
• Konferenční stohovatelná židle s područkami, čalouněné 
opěradlo, čalouněný sedák, lakovaný nebo chromovaný 
ocelový rám židle.
• Stackable conference chair with armrests, upholstered 
backrest, upholstered seat, varnished or chrome-plated 
steel frame.
• Stapelbarer Konferenzstuhl, Freischwingergestell 
mit Armlehnen, vollgepolsterte Rückenlehne, gepolster-
ter Sitz, Stahlgestellt pulverbeschichtet oder verchromt.

683-KZ
• Konferenční stohovatelná židle s područkami, čalouněné 
opěradlo, čalouněný sedák, lakovaný nebo chromovaný 
ocelový rám židle.
• Stackable conference chair with armrests, upholstered 
backrest, upholstered seat, varnished or chrome-plated 
steel frame.
• Stapelbarer Konferenzstuhl, Freischwingergestell 
mit Armlehnen, vollgepolsterte Rückenlehne, gepolster-
ter Sitz, Stahlgestellt pulverbeschichtet oder verchromt.

695
• Otočná židle s  vysokým čalouněným opěradlem, 
čalouněný sedák, synchronní mechanismus.
• Swivel chair with high upholstered backrest, 
upholstered seat, synchronous mechanism.
• Bürodrehstuhl mit hoher vollgepolsterter Rüc-
kenlehne, Sitz gepolstert, Synchronmechanik.

680-K
• Konferenční židle, područky s polyuretanovými loketníky, 
čalouněné opěradlo, čalouněný sedák, lakovaný nebo chro-
movaný ocelový rám židle.
• Conference chair, armrests with polyurethane elbow 
rests, upholstered backrest, upholstered seat, varnished 
or chrome-plated steel frame.
• Konferenzstuhl, 4-Fuß-Gestell, Armlehnen mit Polyu-
rethanauflage, vollgepolsterte Rückenlehne, gepolsterter 
Sitz, Stahlgestellt pulverbeschichtet oder verchromt.
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