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CHARAKTERISTIKA SEDADEL ASCÉNDER

o DLOUHÁ ŽIVOTNOST 

✓ Kovová vnitřní konstrukce sedadla a opěradla je formována z ocelových trubek válcovaných za studena, jakost St-
37 a zvlněným drátem tl. 3 mm

✓ Sedadlo a opěradlo - vnitřní ocelová konstrukce je potažená ohnivzdorným polyuretanem vstřikovaným 
do formy. 

✓ K čalounění jsou používány látky s vysokou rezistencí proti otěru -100 000 cyklů MARTINDALE v souladu s 
Normou EN 14465

✓ U většiny sedadel, je-li to konstrukčně možné, je možná výměna čalounění.

✓ K čalounění jsou používány látky s vysokou stálostí barev při  oděru – stupeň 4 v souladu s 
Normou EN ISO 105 X12

✓ Sklopný mechanizmus je bezúdržbový 

✓ Při použití látky Fidivi Trevira CS Mini, výrobce látky udává záruku proti opotřebení (kompletní zhoršení struktury 
tkaniny v určité oblasti) a ztrátě barvy po dobu 5 let za normálního provozu - 8 hodin denně.

Divadelní sedadla ASCÉNDER jsou vždy navrhována a vyráběna s ohledem na originalitu interiéru divadla, rozměrovou varia
bilitu daného prostoru. 
V rámci ergonomických zákonitostí je možné individuálně upravit osovou vzdálenost, hloubku zavřeného křesla, výšku opěra
dla – pohodlí a bezpečnost diváků  je náš standard. 



o POHODLÍ PRO DLOUHÉ SEZENÍ

✓ Dlouhodobá zkušenost designerů s navrhováním sedadel pro  divadla, absolutní znalost zákonů ergonomie  

✓ Polyuretanová pěna je tvarována vstřikováním do formy, její optimální hustota zaručuje zdravé a pohodlné sezení

CERTIFIKÁTY KŘESEL ASCÉNDER 

o BEZPEČNOST mechanické testy 

✓ Sedadla prošla zkušebními testy podle normy EN 12727 Nábytek, pevně zabudované řady sedadel – Zkušební 
metody a požadavky na pevnost a trvanlivost“ – Testované modely vyhovují specifikaci normy a plně vyhovují 
pro veřejné použití

o POŽÁRNÍ STANDARDY sedadel

✓ Dřevěné části sedadel jsou opatřeny protipožárními laky a splňují požární klasifikaci stavebních výrobků a 
konstrukcí staveb, klasifikace určena na základě zkoušek reakce na oheň provedených v souladu s normou EN 
13501-1: 02 klasifikace C S2 d0



✓ Látka prošla zkouškou na hořlavost podle normy 
EN 1021-1 – žhnoucí cigareta
EN 1021-2 – ekvivalent plamene zápalky

o POŽÁRNÍ STANDARDY potahových látek Fidivi Mini / vhodné pro divadla/

✓ Kombinace LÁTKY Fidivi Mini a polyuretanové pěny prošla zkouškou na hořlavost podle normy  EN 1021-2 zkouš
ka plamenem 



SÓCRATES
Standardní provedení: Zadní část opěradla – dřevěný panel. Sedadlo přední část – čalouněné látkou. Sklopné sedadlo –
systém sklápění gravitace
Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák a opěrák.
Boky: Boky do uličky dřevěné, područky masivní dřevo; Kovové průběžné bočnice s dřevěnou područkou – „otevřený typ“
Příslušenství: Vyšívané číslování, Sedadlo přední část – dřevěný panel
Foto: standardní konfigurace



SÓCRATES



SÓCRATES

Divadlo Klatovy



MONET
Standardní provedení: Zadní část opěradla – dřevěný panel. Sedadlo přední část – čalouněné látkou. Sklopné sedadlo –
systém sklápění gravitace
Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák a opěrák.
Boky: Boky do uličky dřevěné, područky masivní dřevo; Kovové průběžné bočnice s dřevěnou područkou – „otevřený typ“
Příslušenství: Vyšívané číslování, Sedadlo přední část – dřevěný panel
Foto: standardní konfigurace

Foto: standardní konfigurace + plné boky



MONET

Divadlo Nový Jičín



LUCY
Standardní provedení: Zadní část opěradla – dřevěný panel. Sedadlo přední část – čalouněné látkou. Systém sklápění 
sedáku– dvojitá pružina na každé straně
Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák a opěrák.
Boky: Boky do uličky dřevěné, područky masivní dřevo; Kovové průběžné bočnice s dřevěnou područkou – „otevřený typ“
Příslušenství: Vyšívané číslování
Foto: standardní konfigurace + přední část sedadla s dřevěným panelem + LED osvětlení řad. 



LUCY



LUCY



VENE
Standardní provedení: Celodřevěná sedadla vyrobena z vysušeného masívního bukového dřeva Zadní část opěradla –
dřevěný panel. Sedadlo přední část – dřevěný panel. Sklopné sedadlo – pružina s extrémně tichým chodem sklápění
Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák a dřevěná konstrukce pro opěrák
Boky: Boky dřevěné, područky masivní dřevo; Příslušenství: Vyšívané číslování
Foto: standardní konfigurace + extrémně tichý chod sklápění sedáku



VENE

Divadlo F. X. Šaldy Liberec



VENE
Standardní provedení: Zadní část opěradla – dřevěný panel. Sedadlo přední část – čalouněné látkou. Zadní část 
opěradla – dřevěný panel. Sedadlo přední část – čalouněné látkou. Systém sklápění sedáku– dvojitá pružina na každé 
straně
Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák a opěrák.
Boky: Boky do uličky dřevěné, područky masivní dřevo; Kovové průběžné bočnice s dřevěnou područkou – „otevřený typ“
Centrální noha
Příslušenství: Vyšívané číslování
Foto: standardní konfigurace + přední část sedadla s dřevěným panelem



CERVANTES



SPACE Cube / Clasic, hloubka složeného sedadla 185 /165  mm

Standardní provedení: čalouněný sedák a opěrák; Synchronní sklopný mechanizmus. 

Konstrukce: ocelová vnitřní konstrukce sedáku a opěráku. Hliníkové bočnice. 

Bočnice a kotvení: Hliníkové bočnice pevněné k průběžné ocelové traverze, područky masivní dřevo.

Volitelné příslušenství: Vyšívané číslování. Dřevěná krycí deska zadní části opěradla. 

Foto: standardní konfigurace

Pro divadla s hloubkou řady 800 mm



SPACE Cube

Divadlo Na zábradlí
Praha



SPACE Cube

Činoherní klub
Praha



SPACE Lux, hloubka složeného sedadla 205 mm

Standardní provedení: čalouněný sedák a opěrák; Synchronní sklopný mechanizmus. 

Konstrukce: ocelová vnitřní konstrukce sedáku a opěráku. Hliníkové bočnice. 

Bočnice a kotvení: Hliníkové bočnice pevněné k průběžné ocelové traverze, područky masivní dřevo.

Volitelné příslušenství: Vyšívané číslování. Dřevěná krycí deska zadní části opěradla. 

Foto: standardní konfigurace

Pro divadla s hloubkou řady 800 mm



SPACE Lux, hloubka složeného sedadla 205 mm



LUCY
Standardní provedení: Zadní část opěradla – dřevěný panel. Sedadlo přední část – čalouněné látkou.
Systém sklápění sedáku– dvojitá pružina na každé straně
Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák a opěrák.
Boky: Boky do uličky dřevěné, područky masivní dřevo
Příslušenství: Vyšívané číslování
Foto: standardní konfigurace + přední část sedadla s dřevěným perforovaným panelem

LUCY 04



Jihočeská filharmonie 
České Budějovice

LUCY



ALMATY
Standardní provedení: kulatý rám z masivního dřeva Zadní část opěradla – čalouněná. Sedadlo přední část – čalouněné látkou.

Sklopné sedadlo – systém sklápění gravitace (protizávaží)

Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák.
Boky: Boky do uličky dřevěné, područky masivní dřevo; Kovové průběžné bočnice s dřevěnou područkou – „otevřený typ“
Příslušenství: Vyšívané číslování
Foto: standardní konfigurace + přední část sedadla s dřevěným panelem + zadní část opěradla s dřevěným panelem



ALMATY



ODESA
Standardní provedení: kulatý rám z masivního dřeva Zadní část opěradla – čalouněná.

Sedadlo přední část – čalouněné látkou. Sklopné sedadlo – systém sklápění gravitace (protizávaží)

Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák.
Boky: Boky do uličky dřevěné, područky masivní dřevo; Kovové průběžné bočnice s dřevěnou područkou – „otevřený typ“
Příslušenství: Vyšívané číslování
Foto: standardní konfigurace + přední část sedadla s dřevěným panelem



ODESA



GALLARDE
Standardní provedení: Zadní část opěradla – ½ čalouněné, ½ dřevěný panel. Sedadlo přední část – čalouněné látkou.

Sklopné sedadlo – systém sklápění gravitace (protizávaží)

Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák a opěrák.
Boky: Boky do uličky dřevěné, područky čalouněné; Kovové průběžné bočnice s čalouněnou područkou – „otevřený typ“
Příslušenství: Vyšívané číslování
Foto: standardní konfigurace



GALLARDE



VICTORIA EUGENIA
Standardní provedení: Zadní část opěradla – dřevěný panel. Sedadlo – čalouněné látkou.

Sklopné sedadlo – systém sklápění gravitace (protizávaží)

Konstrukce: Vnitřní konstrukce pro sedák a opěrák.
Boky: boky z hliníkové litiny, čalouněné područky.
Příslušenství: Vyšívané číslování, vyšívané logo



VICTORIA EUGENIA



VICTORIA EUGENIA



INGRID

Vynikající design pro malé prostory. 

Nikdy jste se necítili tak pohodlně,  sedět na 37cm hlubokém křesle – všimněte si jeho tenkého 
zakřiveného sedáku a opěradla.

Skryté upevnění k podlaze pomocí kovového nástavce.



INGRID
Standardní provedení: Zadní část opěradla – částečně čalouněné, dřevěný panel. Sedadlo přední část – čalouněné látkou.
Konstrukce: Vnitřní ocelová konstrukce pro sedák a opěrák.
Boky: Boky dřevěné, područky čalouněné; “
Příslušenství: Vyšívané číslování
Foto: standardní konfigurace



LUCY

Univerzální design. Rozhodující je detail, jeden model mnoho možností

LUCY 03LUCY 02LUCY 01



LUCY

Univerzální design. Detaily rozhodují …. 

LUCY 05LUCY 04



LUCY

Univerzální design. Detaily rozhodují …. 

LUCY 06
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