nord.

nord.
Série Nord je typická přitažlivým designem, který je založen na souhře různých dokonale zpracovaných materiálů.
Kombinací kovu, dřeva a elegantního čalounění je dosaženo příjemné souhry a lehkosti, která je vlastní všem
typům této nevšední série. Další předností série Nord
je široká škála jednotlivých typů, které dodržují původní
designovou linii.
The appeal of the Nord series is the result of the remarkable balance between the perfectly finished materials.
The combination of metal, wood and elegant upholstery
gives this unique line of chairs a pleasant harmony and
lightness. Even though there are a variety of individual
models available in the series, they all maintain the
character of the original design.
Typisch für die Serie Nord ist ihr anziehendes Design,
das auf dem Zusammenspiel verschiedener, perfekt
verarbeiteter Materialien beruht. Durch die Kombination
von Metall, Holz und einer eleganten Polsterung wird ein
angenehmer Einklang und eine Leichtigkeit erzielt, die
allen Typen dieser nicht alltäglichen Serie eigen ist.
Ein weiterer Vorzug der Serie Nord ist die breite Skala
einzelner Typen, die die ursprüngliche Designlinie
einhalten.

222.

223.

223.

nord.

Elegantní Nord 222 je moderním konferenčním křesílkem
nabízející dynamické sezení,
které bude oceněno zvláště
při častých a delších konferencích. Mechanismus židle
umožňuje houpání na židli
či tento pohyb zablokovat.
Samozřejmostí je nastavení
individuální výšky sezení
a otáčení kolem vertikální osy.
The elegant Nord 222 is a modern conference chair offering
dynamic seating which will be
much appreciated when you
have frequent or long meetings.
The chair mechanism can be
set to allow rocking, and of
course the height and rotation
around the vertical axis are
fully adjustable.
Der elegante Nord 222 ist ein
moderner Konferenzsessel, der
dynamisches Sitzen anbietet,
das insbesondere bei häufigen
und längeren Konferenzen
geschätzt wird. Der Mechanismus des Stuhls ermöglicht,
auf dem Stuhl zu wippen oder
diese Bewegung zu blockieren.
Eine Selbstverständlichkeit ist
die Einstellung der individuellen
Sitzhöhe und die Drehung um
die vertikale Achse.

222.

223.

Model 223 je stylovou pracovní
židlí. Opěradlo je opticky i materiálovou volbou rozděleno
na dvě části, vlastní sedací
skořepinu a ramenní část
u které je zadní plocha tvořena
dřevěným dílem.
Model 223 is a stylish working
chair. The backrest comes in
two parts: the sitting shell and
the shoulder section, whose
back part is made of a wooden
component. The choice of materials can boost the visual
impact of the two-part
construction.
Das Modell 223 ist ein stilvoller
Arbeitsstuhl. Die Rückenlehne
ist optisch sowie durch die
Materialwahl in zwei Teile
aufgeteilt, die eigentliche
Sitzschale und der Schulterteil,
bei dem die Rückfläche durch
ein Holzteil gebildet ist.

224.

Nord 224 je nezaměnitelným
a elegantním křesílkem, jež má
všechny předpoklady se stát
vhodným sezením a současně
elegantním prvkem mnoha
různě koncipovaných kanceláří
či konferenčních místností.
The elegant Nord 224 armchair
is unmistakable. It has everything needed to become the
perfect seating choice, and to
be an elegant feature in many
different office and conference
room schemes.
Der Nord 224 ist ein unverwechselbarer und eleganter
Sessel, der alle Voraussetzungen hat, ein geeigneter Sitz
und gleichzeitig ein elegantes
Element vieler verschieden
konzipierter Büros oder
Konferenzräume zu werden.

224.

Možnost výběru z mnoha
barevných úprav povrchů
dřevěných dílů a mnoha typů
potahových látek dává velké
množství individuálních kombinací a tím širokou škálu konečného vzhledu každého typu
židle série Nord.
Users have the opportunity
to select from a wide range of
fabrics and surface finishes
for the wooden components
to create their own individual
combinations. The result is
that each Nord chair can have
a distinct look.
Die Wahlmöglichkeit unter
vielen farblichen Oberflächenabstufungen der Holzteile und
aus vielen Typen von
Bezugsstoffen macht eine
große Menge individueller
Kombinationen und dadurch
eine breite Skala des resultierenden Aussehens eines
Stuhls der Serie Nord möglich.

222.

Ocel a ušlechtilé dřevo, tedy
subtilní ocelový profil a tvarovka
z bukového dřeva jsou základním
stavebním kamenem modelů
220 a 221 kde tato kombinace
evokuje dojem naprosté lehkosti.
Ve skutečnosti jsou židle velmi
pevné a snadno manipulovatelné
a stohovatelné. Mohou být také
vybaveny zabudovanými spojkami pro spojení židlí do řad.
Models 220 and 221 feature
steel and high-grade wood, or
more precisely thin steel parts
and beech fittings, a combination
that gives an overall impression
of lightness. But make no mistake, these stackable chairs are
solid and easy to handle, and
they can be equipped with builtin connectors so they can easily
be assembled into rows.
Stahl und Edelholz, also ein subtiles Stahlprofil und Formstücke
aus Buchenholz, sind der grundlegende Baustein der Modelle
220 und 221, bei denen diese
Kombination einen Eindruck von
vollkommener Leichtigkeit
evoziert. In Wirklichkeit sind die
Stühle sehr fest, einfach handhabbar und stapelbar. Sie
können auch mit eingebauten
Verbindungen für das Verbinden
der Stühle zu Reihen ausgerüstet
werden.

221-O.

220-O. + PS

221.

221.

220.

Nord 220 a 221 je možné
doplnit čalouněným panelem
sedáku, čalouněným panelem
opěradla nebo jejich kombinací,
možná je i celočalouněná verze.
Dalším prvkem rozšiřující tuto
modelovou řadu, je možnost
volby modelů s praktickým
obdélníkovým otvorem
v opěradle.
The Nord 220 and 221 give
you the option to add an
upholstered seat panel or an
upholstered backrest panel,
or a combination of both. The
cut-out grip handle in the backrest is yet another practical
feature of these chairs.
Nord 220 und 221 kann man
mit einem gepolsterten
Sitzbrett, einer gepolsterten
Rückenlehne oder ihrer
Kombination verwenden.
Ein weiteres Element, das
diese Modellreihe erweitert,
ist die Wahlmöglichkeit von
Modellen mit einer praktischen
rechteckigen Öffnung in der
Rückenlehne.

221.

221. + PS/PO

Velká škála modelů vycházející
z původního designu nabízí
nevšední možnost vybavit
jednotlivé různě koncipované
prostory jednoho celku příslušným vhodným sezením při
zachování příbuzné designové
linie všech sezení.
The series offers a wealth of
design options, allowing a variety of areas in one space to be
furnished with suitable seating
while still preserving a consistent style.
Die große Skala der Modelle,
die aus dem ursprünglichen
Design hervorgeht, bietet eine
außergewöhnliche Möglichkeit
an, die einzelnen verschieden
konzipierten Räume eines
zusammengehörigen
Komplexes mit den entsprechenden geeigneten
Sitzgelegenheiten auszustatten,
wobei die verwandtschaftliche
Designlinie aller Sitze erhalten
wird.

219.

221.

221.

nord.

220. + SR

220/3.

Je pouze na individuální volbě a preferenci, který design
lavice je upřednostněn. Oba nabízí nezaměnitelný design
a vysokou užitnou hodnotu. Jsou ideální výbavou
pro čekací a relaxační prostory.
The user has complete freedom when choosing the
bench design. Both offer an unmistakable design and
a high utility value, perfect for furnishing waiting and
relaxation areas.
Es hängt lediglich von der individuellen Wahl und
Präferenz ab, welches Bankdesign bevorzugt wird. Beide
bieten ein unverwechselbares Design und einen hohen
Nutzwert. Sie sind eine ideale Ausstattung für Warte-und
Ruheräume.

221/3.

220.

220-O.

• Konferenční stohovatelná židle.
Bukový korpus a lakovaná ocelová
podnož.
• Stackable conference chair. Beech
shell and powder-coated steel base.
• Stapelbarer Konferenzstuhl.
Buchenkorpus und lackiertes
Stahlgestell.

• Konferenční stohovatelná židle.
Bukový korpus a lakovaná ocelová
podnož.
• Stackable conference chair. Beech
shell and powder-coated steel base.
• Stapelbarer Konferenzstuhl.
Buchenkorpus und lackiertes
Stahlgestell.

221.

221-O.

219.

• Konferenční stohovatelná židle
s područkami. Bukový korpus
a lakovaná ocelová podnož.
• Stackable conference chair with
armrests. Beech shell and powdercoated steel base.
• Stapelbarer Konferenzstuhl mit
Armlehnen. Buchenkorpus und
lackiertes Stahlgestell.

• Konferenční stohovatelná židle
s područkami. Bukový korpus
a lakovaná ocelová podnož.
• Stackable conference chair with
armrests. Beech shell and powdercoated steel base.
• Stapelbarer Konferenzstuhl mit
Armlehnen. Buchenkorpus und
lackiertes Stahlgestell.

• Barová židle. Bukový korpus
a lakovaná ocelová podnož.
• Bar stool. Beech shell and powdercoated steel base.
• Barhocker. Buchenkorpus und
lackiertes Stahlgestell.
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220-O.
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220/3.

220/4.

• 3místná lavice. Bukový korpus
a lakovaná ocelová podnož.
• 3-seat bench. Beech shell and powdercoated steel base.
• Bank mit 3 Plätzen. Buchenkorpus
und lackiertes Stahlgestell.

• 4místná lavice. Bukový korpus
a lakovaná ocelová podnož.
• 4-seat bench. Beech shell and powdercoated steel base.
• Bank mit 4 Plätzen. Buchenkorpus
und lackiertes Stahlgestell.

220/5.
• 5místná lavice. Bukový korpus
a lakovaná ocelová podnož.
• 5-seat bench. Beech shell and powdercoated steel base.
• Bank mit 5 Plätzen. Buchenkorpus
und lackiertes Stahlgestell.
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221/3.

221/4.

• 3místná lavice. Bukový korpus
a lakovaná ocelová podnož.
• 3-seat bench. Beech shell and powdercoated steel base.
• Bank mit 3 Plätzen. Buchenkorpus
und lackiertes Stahlgestell.

• 4místná lavice. Bukový korpus
a lakovaná ocelová podnož.
• 4-seat bench. Beech shell and powdercoated steel base.
• Bank mit 4 Plätzen. Buchenkorpus
und lackiertes Stahlgestell.

223.

222.

224.

• Čalouněná kancelářská židle.
Dřevěné područky a lakovaný
hliníkový kříž.
• Upholstered office chair. Wooden
armrests and powder-coated
aluminium five-star base.
• Gepolsterter Bürostuhl. Armlehnen
aus Holz und lackiertes
Aluminiumkreuz.

• Konferenční křeslo celočalouněné.
Dřevěné područky a lakovaný
hliníkový kříž.
• Conference armchair, fully upholstered. Wooden armrests and powdercoated aluminium five-star base.
• Vollgepolsterer Konferenzsessel.
Armlehnen aus Holz und lackiertes
Aluminiumkreuz.

• Konferenční křeslo celočalouněné.
Dřevěné područky a lakovaná
ocelová podnož.
• Conference chair, fully upholstered.
Wooden armrests and powdercoated steel base.
• Vollgepolsterer Konferenzsessel.
Armlehnen aus Holz und lackiertes
Stahlgestell.
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