
NET
designer: Giancarlo Bisaglia



Könnyű és mégis erős, strapabíró szék a Net. Sokoldalúan 
használható, konferenciatermek, váró terek optimális, 
szemet gyönyörködtető, testet kényeztető ülőbútora.

Lightweight but strong and sturdy, the Net chair offers 
optimal solutions for conference rooms and waiting areas.
A pleasure for your eye and your body.



Friss, élénk, vidám színek, könnyed, áttört támla, remek design.
Formás, ergonomikus, kényelmes, tökéletes ülőpozíció.
Funkcionális, karral vagy anélkül, akár írólappal, sorolóelemmel, sőt bárszékváltozatban is.

Fresh-contemporary design in young, bright colours with net-like back
Form-perfect harmony of ergonomic and dinamic lines
Functionality-flexible solutions:with or without arms, writing tablet, linking device, even 
barstool.



Az ülés és a támla kárpitozott kivitelben is rendelhető.

Both seat and back are available in upholstered version as well.



Ideálisan rakásolható: egyetlen tárolókocsira 45 szék rakható fel, 45 °-os szögben.
Sorszámozható és többféleképpen sorolható.

Stacks ideally: 45 chairs on a trolley at 45° angle.





Méretek - Sizes

Színek - Colours

Sárga
Yellow

Piros
Red

Szürke
Grey

Drapp
Sand

Zöld
Soft green

Fehér
White

Kék
Sky blue

Fekete
Black

- Üvegszálas polipropilén ülés és támla
- 11 mm átmérőjű drótvázas szánkótalp
- EN 10204 szabvány
- 5 mikron vastag krómozás

- Backrest and seat in polypropylen fibre
- 11 mm diamater steel rod frame
- compliance with En10204
- 5 micron chromium plate

250

300

Írólap
Writing tablet
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„Jót s jól – ebben áll a nagy titok” (Kazinczy)

melynek megfejtésén 1993 óta munkálkodunk.

A Stulwerk Kft. irodai és közületi terek ülőbútorait gyártja,

standard és egyedi megoldásokat egyaránt kínálva megrendelőinek.

Elégedettségüket jó design, megbízható minőség,

szüntelen innováció és vevőorientált

gondolkodásmód révén igyekszünk kivívni,

tehetséges tervezők, ügyeskezű mesterek

és szorgalmas csapatmunka segítségével.

„Do good – and do it well” – is our motto since 1993.

Stulwerk Ltd. is a producer of seating

for the office and community sector, offering standard

and customized seating solution alike.

Our very strong commitment to quality,

the assistance of talented designers,

experienced craftsmen and a dedicated team allow us

to aim for maximum customer satisfaction.


