CALIBER ZAALSTOEL

Comfortable
flexibility
Op zoek naar een comfortabele stoel die veel
flexibiliteit biedt? Caliber schikt zich
moeiteloos naar verschillende ruimtes
en gelegenheden. Hij blinkt uit in
gebruikersgemak en is multi-inzetbaar.
Met zijn eenvoudig design, vrij van zichtbare
lasnaden, geeft hij elke ruimte een
toegankelijke, open sfeer. Hij is beschikbaar in
vele vormvariaties en kan worden neergezet in
elke gewenste opstelling. Caliber combineert
zijn multifunctionaliteit met een verrassend
gunstige prijsstelling.

CALIBER ZAALSTOEL

Specificaties
Onderstel Buis Ø 20 x 2 mm gepoedercoat in standaard
Casala kleuren
Houtdelen Gelamineerd beukenhout blank gelakt
Beits Houtdelen gebeitst in standaard Casala
beitskleuren (zie meerprijs)
Schuim Standaard voorzien van brandvertragend
koudschuim
Armleggers Kunststof (PA6) zwart
Glijders Standaard glijder kunststof, POM
Stapelbaarheid 20 stuks op transportwagen (verticaal
stapelbaar)
Caliber Transportwagen 20 stoelen Lengte 73cm,
breedte 60cm, 40 stoelen Lengte
137cm, breedte 60cm, hoogte incl. stapel 224cm
Bijpassende tafels Wishbone, Lacrosse, Temo

CALIBER ZAALSTOEL

Caliber kan makkelijk gestapeld worden
tot 20 stoelen hoog. De geïntegreerde
kunststof stapelnok staat garant voor
stapelbescherming en een stabiele stapel.
Hij is eenvoudig uit te breiden met een
koppelelement. Deze zorgt voor een stabiele
rijverbinding en geeft Caliber een hart-ophart-maat van 50 cm. Hierdoor benut u uw
ruimte altijd optimaal

Practical and easy to
use linking element

LINKING
&
STACKING

CALIBER ZAALSTOEL

Succesvolle evenementenorganisatie
vraagt om een gebruiksvriendelijke
inrichting. Caliber is in een mum
van tijd in de juiste opstelling gezet
en kan met hetzelfde gemak weer
worden opgeruimd. Dat maakt hem
bijzonder geschikt voor ruimtes met
wisselende opstellingen. Door de
flexibele koppel- en stapelmogelijkheden
zit u nergens aan vast; Caliber geeft u
alle gelegenheid om te variëren

CALIBER PRODUCTOVERZICHT

FINISHES

veneers

OPTIONS CALIBER

st a i ni ng & la c qu e r

2

3

l in k in g s ys tem

l in k in g s ys tem

w ritin g tab l et

w ritin g tab l et

chair - chair

chair - armchair

right or left, foldable and removable

permanently mounted foldable

row d is tan ce h o l d er

tran s p o rt d o lly

z if ra n umb erin g s ys tem

row n umb er i n g

6
5

7

4
4

1

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Beech
Maple
Oak
Walnut

White S082
20Pearl grey S035
3
Light grey S1188
Anthracite S1290
Light maple S04/054 2
White beech S5320
Havanna cherry S5681
Stand. walnut S4801
Milano walnut S4896
Dark mountain oak S4371
Natural lacquered S084
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VARIATIONS

2891/00

6.7 KG

2892/00

7.6 KG

2894/00

7.5KG

2893/00

7.2 KG

64/74

42/52

5.8 KG

CASALA CALIBER

3892/00

Caliber

81/91

CASALA CALIBER

20 / 40 chairs

58

58

With armrests

shell natural beech

3892/10

6.9 KG

28 9 1 / 1 0

shell natural beech,
padded seat & back

shell natural beech,
padded upholstery

shell natural beech,
padded seat
7.8 KG

2892/10

8.7 KG

2894/10

fully upholstered

8.6 KG

2893/10

8.3 KG

centre-to-centre distance
Chair-Chair 51 cm
Chair-Armchair on request
stackable up to 6 chairs
stand alone

sizes in cm

shell natural beech

shell natural beech,
padded upholstery

shell natural beech,
padded seat
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shell natural beech,
padded seat & back

fully upholstered

21

“Onze doelstelling ten aanzien van Circulaire Economie
is simpel maar effectief: succesvol maatschappelijk
verantwoord ondernemen met de focus op een
duurzame wereld.”

Hiervoor nemen we op alle gebieden stappen die ons en
onze klanten helpen om mooie en functionele inrichtingen
te realiseren, met zo min mogelijk impact op de aarde. Wij
kijken hierbij niet enkel naar onze eigen activiteiten. Ook
met onze toeleveranciers en klanten zoeken wij continu
naar de optimale circulaire werkwijze.

