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Często najlepsze są proste rozwiązania. Uniwersalny 
design linii College sprawdzi się zarówno w salach 
audytoryjnych, jak i wykładowych. Ogromnymi 
zaletami tego krzesła są wytrzymałość i możliwość 
elastycznego aranżowania przestrzeni, a szeroka 
gama wykończeń pozwala na wybranie tapicerki 
pasującej do panującego klimatu. Zastosowane 
materiały są dobre jakościowo i wytrzymałe, 
a jednocześnie przystępne cenowo.

Konstrukcję nośną krzesła stanowi stelaż wykonany 
z lakierowanej proszkowo stali.

Siedzisko zostało ergonomicznie wyprofilowane i zaokrą
glone na krawędziach, co daje poczucie odpowiedniego 
komfortu. oparcie zapewnia właściwe podparcie kręgosłupa. 
Siedzisko i oparcie wykonane są z wielowarstwowej sklejki 
bukowej. Dostępne są także w wersji z tapicerowanymi 
nakładkami. 

Funkcjonalność krzeseł College podnoszą dodatkowe  
ele men ty wyposażenia, które pomagają zorganizować 
miejsce dla słuchaczy. Notowanie ułatwia składany  
pulpit wykonany ze sklejki bukowej, z możliwością regula
cji położenia w poziomie. Alternatywą do tej wersji jest 

mocowana na stałe półka z płyty melaminowej. Porządek 
w sali pomaga utrzymać stalowy, chromowany koszyk, 
wykonany z wytrzymałych i estetycznych materiałów. Mieści 
się w nim np. teczka, laptop oraz inne drobne przedmioty.

Krzesła College umożliwiają płynne dostosowanie szerokości 
pomiędzy sąsiednimi miejscami dzięki zastosowaniu 
elastycznego rozwiązania łączenia w rzędy. Korzystnym 
rozwiązaniem jest także automatycznie składane siedzisko, 
które ułatwia przejście. 

Dbając o estetykę przestrzeni, w pierwszym rzędzie można 
dodatkowo zamontować przedni panel maskujący wykonany 
ze sklejki bukowej. 



  ergonomicznie wyprofilowane siedzisko zapewniające komfort.

  Dodatkowe tapicerowane nakładki podnoszące wygodę 
użytkowania. 

  Stała półka lub składany pulpit ułatwiające prowadzenie 
notatek.

  Koszyk pozwalający utrzymać porządek w sali.

  Szeroki wachlarz dostępnych podziałek to większe możliwości 
aranżacji miejsca.

CeChy szCzególne oraz dostępne opCje:

Produkujemy na światowym poziomie, nasze siedziska 
charakteryzują się najwyższą jakością oraz wytrzymałością. We 
wszystkich zakładach produkcyjnych wdrożyliśmy najlepszy system 
zarządzania jakością ISO 9001:2000. Dbamy przy tym o nasze 
środowisko. W większości zakładów stosujemy system zarządzania 
środowiskowego, stworzonego w oparciu o normę ISO 14001. 
Pozwala nam to na minimalizację naszego wpływu na środowisko 
naturalne oraz gwarantuje brak metali ciężkich w naszych wyrobach.

Certyfikowana produkCja:

grupa nowy styl zastrzega sobie prawo do zmian 
konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
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*  Poszczególne wymiary mogą być indywidualnie dostosowane do projektu.   
Wszystkie wymiary są podane w centymetrach.
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typ montażu krzesła:

opCje montażu:

Stopnie

rodzaj podłogi:

Płaska

ustawienie foteli:

Po łukuPo prostej TyP A 
do czoła stopnia

TyP C 
do podłoża 


