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Revolutionair eenvoudig:
de nooi framekoppeling.

De zaalstoel: 
Net zo eenvoudig als intelligent. 
Net zo ongecompliceerd als snel. 
Net zo esthetisch als helder.

nooi – de zaalstoel met framekoppeling. Op- en 
afbouwen van rijen stoelen was nog nooit zo 
eenvoudig als met nooi. De twee aangrenzende 
poten worden op elkaar gestapeld, waarbij 
steeds van links naar rechts wordt gekoppeld. Het 
koppelingsprincipe werkt zowel met als zonder 
armlegger. Het voordeel: er wordt waardevolle  
ruimte gewonnen voor een comfortabele zit-
breedte. Optisch ontstaat een esthetisch en 
rustig beeld, omdat de verdubbeling van de 
aangrenzende poten vervalt. Het opbouwen en 
afbreken gebeurt ongecompliceerd en snel: nooi 
kan verticaal worden gestapeld, zodat ze veilig 
en dicht op elkaar kunnen worden gestapeld. 
Op deze manier neemt de zaalstoel maar weinig 
ruimte voor de opslag in.

Meer op: 

wiesner-hag
er.com

Een kunststof clip bovenaan de rugleuning 
fungeert als stoelnummering (optie).
Desgewenst kunnen zaalstoelen met een
opklapbaar, afneembaar schrijfblad worden
uitgerust. Stoelen met gemonteerd schrijfblad 
kunnen gestapeld, maar niet gekoppeld
worden.

nooi is afkomstig uit de designwerkplaats van  
neunzig° design en is geboren uit het idee om met 
één enkele schaalvorm en verschillende frame- 
varianten te overtuigen en in alle belangrijke zitbe-
hoeften te voorzien. 
Van de stoelen voor grote ruimtes via kantine-,  wacht- 
of transitruimtes tot aan seminar- en scholingsruimtes. 
Met nooi wordt zo een uniforme uitstraling voor de 
complete office- of projectarchitectuur gecreëerd.  

De schalen worden in multiplex en polypropyleen en in 
verschillende stofferingsvarianten aangeboden.
De verschillende kleurcombinaties van de kunststof 
zitschaal verschaffen een creatieve speelruimte voor 
het interieurdesign. De buitenzijde van de kunststof 
zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

Design: neunzig° design

Zaalstoel Zaalstoel

2015



Zaalstoel Zaalstoel



Sierlijk en licht: 
de vergader- en kantinestoel.

Geheel volgens zijn gebruiksdoel heeft de nooi vergader- en kantinestoel een 
sierlijke en lichte uitstraling. De hoge kwaliteit en materiaalbestendigheid van 
de zitschaal tegen chemische invloeden creëren de noodzakelijke stabiliteit en 
robuustheid.
Door de grote diversiteit in kleuren is de vrijheid in inrichting ongekend. Daarom 
past hij ideaal in werkcafés, bistro’s, kantines en vergaderruimtes.

Vergader- en kantinestoel Vergader- en kantinestoel
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De framekoppeling

van de draadsledestoel

Minimalistisch en helder: 
de draadsledestoel.

De compacte draadslede-stapelstoel werd speciaal ontwikkeld voor 
communicatieve multifunctionele ruimtes, voor seminar, workshop 
of lezing. Ook het sobere, gereduceerde slede-onderstel biedt een 
eenvoudige framekoppeling, waarvoor geen extra element nodig is.

Draadsledestoel Draadsledestoel



Flexibel en comfortabel: 
de conferentiestoel.

De nooi conferentiestoel is de ideale partner voor langdurende bijeenkom-
sten. Het draaibare 4-ster onderstel en stalen armleuningen bieden comfort 
en flexibiliteit bij conferenties, workshops en meetings. Naast verschillende 
materialen voor de zitschaal heeft u keuze uit twee onderstelvarianten: op 
glijders of als mobiele variant met wielen.

Conferentiestoel Conferentiestoel
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De huiselijke sfeer:
nooi wood. 

nooi wood brengt een huiselijke sfeer in de ar-
chitectuur. De trendy combinatie van kunststof 
en hout zorgt voor een gezellige touch. Dit ex-
travagante model uit de nooi serie komt zowel 
in horeca- als in communicatieomgevingen 
uitermate tot zijn recht. 

Vergader- en kantinestoel wood Vergader- en kantinestoel wood



6625 Barkruk stapelbaar 6626 Barkruk stapelbaar

Zitschaal multiplex beuken, eiken of 
kunststof, ongestoffeerd, zitting gestof-
feerd of zitschaal geheel gestoffeerd
H 845 / ZH 757 / B 520 / D 545

Zitschaal multiplex beuken, eiken of 
kunststof, ongestoffeerd, zitting gestof-
feerd of zitschaal geheel gestoffeerd
H 737 / ZH 651 / B 515 / D 515

Elegant en solide tegelijk, onze barkruk met draadsledeframe. Twee ver-
schillende zithoogtes zorgen voor oneindige mogelijkheden. De kruk met 
barhoogte past perfect bij statafels in bars, cafetaria’s en bistro’s. De vari-
ant met buffethoogte is uitermate geschikt in werkcafés, middenzones en 
tijdelijke werkplekken. Nog een voordeel: de nooi barkruk is stapelbaar en 
kan, indien nodig, plaatsbesparend worden opgeborgen.

Uitvoering:  

Barkruk 6625 (zithoogte 760 mm) en 
6626 (zithoogte 650 mm):
Frame rondstaal en voorzien van kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken, eiken of 
polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd 
in hoogglans uitgevoerd. Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen 
stapelnoppen en bij gestoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen 
oppervlakken met poedercoating. 

Barkruk met hoge rugleuning 6623 (zithoogte 770 mm)
en 6624 (zithoogte 660 mm):
Frame is rondstaal en voorzien van kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken of 
eiken. Onderzijde van de zitschaal heeft bij ongestoffeerde modellen stapelnoppen 
en bij gestoffeerde modellen een zwarte kunststof stapelschaal. Metalen oppervlak-
ken met poedercoating. 

Kleuren kunststof zitschaal: 

Overzicht.

Model 6625:
5 krukken:
H = 1025 mm

Model 6626: 
5 krukken:
H = 937 mm

Ontspannen communiceren:
de barkruk.

6623 Barkruk stapelbaar 6624 Barkruk stapelbaar

Zitschaal multiplex beuken of eiken, met 
hoge rugleuning, ongestoffeerd, zitting 
gestoffeerd of zitschaal geheel gestoffeerd
H 940 / ZH 770 / B 520 / D 545

Zitschaal multiplex beuken of eiken, met 
hoge rugleuning, ongestoffeerd, zitting 
gestoffeerd of zitschaal geheel gestoffeerd
H 835 / ZH 660 / B 515 / D 515

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / maten in mm

Model 6623:
5 krukken: 
H = 1140 mm

Model 6624:
5 krukken: 
H = 1035 mm

Stapelbaarheid:

Barkruk Barkruk

71  wit /  mokka-antraciet 
74  mokka-antraciet 

79 wit / zwart
72 zwart

78  wit / warm grijs 77  wit / terra 76  wit / geel75  wit / lichtblauw73 wit  69 wit / lichtgroen



Overzicht.

Het nooi-programma wordt aangevuld 
met een markante traversebank voor 
wachtkamers en transitruimtes. In het typ-
ische nooi-design kan de bank individueel 
worden uitgerust met zitschalen en tafel-
bladen. De posities van de elementen op 
de traverse kunnen vrij worden gekozen. 
De traversebank kan worden ontworpen 
met maximaal acht zitschalen en tafel-
bladen.

Individueel en modulair:
de traversebank.

6610 Traversebank 2-delig 6611 Traversebank 3-delig 6612 Traversebank 4-delig

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof,
ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal 
voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 847 / ZH 442 / B 1070 / D 567

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof,
ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal 
voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 847 / ZH 442 / B 1620 / D 567

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof,
ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal 
voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 847 / ZH 442 / B 2170 / D 567

Mogelijke posities van de zitschalen en tafelbladen:
(bij alle modellen vrij te kiezen)

Maten frames traversebanken 6615 – 6618:

Frame Traversebank 6619 Zitschaal Ringarmleggers Traversebank Tafelblad

6615 Frame bank 5-delig
6616 Frame bank 6-delig
6617 Frame bank 7-delig
6618 Frame bank 8-delig

Zitschaal multiplex beuken, eiken of kunststof,
ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, zitschaal 
voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd

6620-000 Armlegger links
6621-000 Armlegger rechts

6613 Tafelblad uitvoering links
6614 Tafelblad uitvoering rechts
Blad volkern 12 mm

Traversebank 6610 – 6621:
Frame en middensteun plaatstaal, kunststof glijders. Traverse rechthoekige stalen buis. Afstand-
houder (tot de wand of voor blokopstelling, optioneel), zitschaal- en tafelbladdrager metaal, 
oppervlak overeenkomstig traverse. Bij verchroomde traverse zijn de afstandhouder, zitschaal- en 
tafel-bladdrager altijd zwart. Zitschaal multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of twee-
kleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Tafelblad 
volkern 12 mm. Ringarmleggers staal. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Uitvoering: 

Kleuren kunststof zitschaal: 

71  wit /  mokka-antraciet 
74  mokka-antraciet 

79 wit / zwart
72 zwart

78  wit / warm grijs 77  wit / terra 76  wit / geel75  wit / lichtblauw73 wit  69 wit / lichtgroen

Traversebank Traversebank



Overzicht.

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / maten in mm

6629 Conferentiestoel 6630 Conferentiestoel 6627 Conferentiestoel 6628 Conferentiestoel

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd,
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 830 / ZH 435 / B 735 / D 735

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd,
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 830 / ZH 435/ B 735 / D 735

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd,
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 840 / ZH 435 / B 660 / D 660

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 840 / ZH 435 / B 660 / D 660

6600 Zaalstoel 6602 Zaalstoel met armleggers Communicatiestoel

Zitschaal multiplex beuken, eiken  
of kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde 
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 850 / ZH 444 / B 536 / D 570
Hartafstand 510 mm

Zitschaal multiplex beuken, eiken  
of kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde 
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 850 / ZH 444 / B 536 / D 570
Hartafstand 510 mm

6601 zonder armleggers
6603 met armleggers
Onderstel symmetrisch; zitschaal multiplex beuken, 
eiken of kunststof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, 
zitschaal voorzijde gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 850 / ZH 444 / B 536 / D 570
Hartafstand 600 mm (met schrijfblad 620 mm)

6604 Draadsledestoel 6604 Draadsledestoel 6604 Draadsledestoel

Zitschaal multiplex beuken, eiken  
of kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde 
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580
Hartafstand 550 mm

Zitschaal multiplex beuken, eiken  
of kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde 
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580
Hartafstand 550 mm

Zitschaal multiplex beuken, eiken  
of kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde 
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 581 / D 580
Hartafstand 550 mm

6606 Vergader- en kantinestoel 6608 Vergader- en kantinestoel met armleggers 6608 Vergader- en kantinestoel met armleggers

Zitschaal multiplex beuken, eiken  
of kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde 
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 520 / D 580

Zitschaal multiplex beuken, eiken  
of kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde 
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 579 / D 580

Zitschaal multiplex beuken, eiken  
of kunststof, ongestoffeerd,  
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde 
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 838 / ZH 444 / B 579 / D 580

Stapelbaarheid 6600, 6601, 
6602 en 6603:
Loodrecht stapelbaar.
6600 Zaalstoel,
6601 Communicatiestoel:
15 stoelen: H = 1720 mm
6602 Zaalstoel, 
6603 Communicatiestoel:
15 stoelen: H = 1930 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.

Stapelbaarheid 6606 & 6608:
8 stoelen: H = 1190 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / maten in mm

Stapelbaarheid 6604:
6 stoelen: H = 1095 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.

Zaalstoel 6600 en 6602 & Communicatiestoel 6601 en 6603:
Frame dunwandige stalen buis, universele kunststof glijders voor zachte en harde vloeren. Zitschaal 
multiplex beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof 
zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Armleggerpads of framepads (bij stoel zonder 
armleggers) kunststof. Metalen oppervlakken met poedercoating. Zaalstoel: onderstel   
asymmetrisch, framekoppeling, koppel- en stapelelement kunststof. Communicatiestoel: onderstel 
symmetrisch, koppeling  mogelijk (optioneel).

Vergader- en kantinestoel 6606 en 6608:
Frame dunwandige stalen buis, kunststof glijders. Zitschaal multiplex beuken, eiken of poly- 
propyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans   
uitgevoerd. Armleggerpads kunststof. Stapelschaal kunststof zwart bij gestoffeerde modellen, 
stapelnoppen bij ongestoffeerde modellen. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Draadsledestoel 6604: 
Frame rondstaal massief, kunststof glijders met geïntegreerde koppeling. Zitschaal multiplex 
beuken, eiken of polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal   
wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Stapelschaal kunststof zwart bij gestoffeerde modellen, 
stapelnoppen bij ongestoffeerde modellen. Metalen oppervlakken met poedercoating.

Conferentiestoel 6627 en 6628:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk, gepolijst, kunststof glijders. Armleggers van stalen 
buis met poedercoating (model 6628). Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig). De buiten-
zijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd.

Conferentiestoel 6629 en 6630:
Vierster onderstel aluminium spuitgietwerk, gepolijst. Belastingafhankelijk geremde harde dub-
bele wielen, Ø 50 mm. Armleggers van stalen buis met poedercoating (model 6630). Zitschaal 
polypropyleen (uni of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in 
hoogglans uitgevoerd.

Vergader- en kantinestoel wood 6605:
Frame beuken of eiken, verbindingskruis staal, kunststof glijders. Zitschaal polypropyleen (uni 
of tweekleurig). De buitenzijde van de kunststof zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. 
Metalen oppervlakken voorzien van poedercoating.

Sledestoel 6631 en 6632:
Onderstel stalen precisiebuis kunststofglijders. Zitschaal polypropyleen (uni of tweekleurig). De 
buitenzijde van de zitschaal wordt altijd in hoogglans uitgevoerd. Armleggers kunststof zwart. 
Metalen oppervlakken met poedercoating.
Model 6632 is stapelbaar. Zitschaaldrager met vilten opdek bij gestoffeerde resp. stapelnoppen 
bij ongestoffeerde modellen.

Schrijfblad met snelwisselsysteem 9314
voor modellen 6600, 6602, 6601 en 6603 (uitzondering: 6601 en 6603 met snelkoppelingen): 
Volkern wit, metalen oppervlakken voorzien van poedercoating. Opklapbaar, afneembaar, alleen 
rechts te monteren. Voorbereiding voor montage noodzakelijk bij de stoel. Zaalstoelen (6600 en 
6602) met gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar en niet koppelbaar. Communicatiestoelen 
(6601 en 6603) met gemonteerd schrijfblad zijn niet stapelbaar, maar wel koppelbaar.

Uitvoering: 

Kleuren kunststof zitschaal: 

71  wit /  mokka-antraciet 
74  mokka-antraciet 

79 wit / zwart
72 zwart

78  wit / warm grijs 77  wit / terra 76  wit / geel75  wit / lichtblauw73 wit  69 wit / lichtgroen

6605 Vergader- en kantinestoel wood 6631 Sledestoel 6632 Sledestoel

Frame beuken of eiken, zitschaal kunst-
stof, ongestoffeerd, zitting gestoffeerd, 
zitschaal voorzijde gestoffeerd of 
geheel gestoffeerd
H 850 / ZH 442 / B 550 / D 565

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd,
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 880 / ZH 440 / B 547 / D 550

Zitschaal kunststof, ongestoffeerd,
zitting gestoffeerd, zitschaal voorzijde
gestoffeerd of geheel gestoffeerd
H 880 / ZH 440 / B 547 / D 550

Stapelbaarheid 6632:
5 stoelen:  H = 1030 mm
Geschikte stapelwagen:
model 6491-000.
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