SPACIO Tamboret confident i col·lectivitats
■

FITXA TÈCNICA

DESCRIPCIÒ
Respatller amb prominència lumbar disponible en tres acabats diferents:
- Polipropilè injectat (P)
- Entapissat (T)
- Malla (M)

Braços (Opció)
Seient disponible en polipropilè injectat o entapissat
Estructura disponible amb patí, estructura de quatre potes i giratòria

■ DIMENSIONS

DIMENSIONS

Alçada Total

Spacio F
Spacio FP
Spacio 96 (tab.)

510 mm

Amplada
Seient
450 mm

Fondària
Seient
470 mm

Amplada
Respatller
430 mm

Alçada
Respatller
400 mm

530 mm
550 mm

450 mm
450 mm

470 mm
470 mm

430 mm
430 mm

400 mm
400 mm

Alçada Seient

Profunditat Total

820 mm

450 mm

820 mm
1120 mm

450 mm
760 (P)-770 mm

■

DESCRIPCIÓ
El respatller disposa de tres acabats diferents:
Polipropilè injectat (P) amb prominència lumbar
Entapissat (T)
Malla (M)
Braços (Opció)

Seient disponible en polipropilè injectat o entapissat
Estructura disponible en patí, estructura de quatre potes i giratoria
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MODELS:

FITXA TÈCNICA
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Les cadires tenen un suport (opcional) que s’utilitza per unir-les unes amb les altres

Mecanismes d'ajust manejables en posició asseguda de forma fàcil.
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Possibilitat d’incorporar pala d’escriptura dreta/esquerra
77707

MODELS:
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Dotació de protecció a les potes facilita la dissipació de la càrrega electrostàtica

Cadires fàcilment apilables
L’estructura de la cadira permet l’ancoratge a un carretó per al seu trasllat

540
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Cadires per a col·lectivitats i instal·lacions i ús confident.
Disponibles en tres versions de seient i respatller: de polipropilè
en diversos colors a escollir, amb seient i respatller entapissats
i amb seient entapissat i respatller en malla. Materials i acabats
superficials resistents a la llum, a l’envelliment, a l’impacte i als
fregaments.
A les tres versions s'ofereix una àmplia col·lecció de models fixos
de patí, quatre potes, amb pala abatible, giratoris, tamboret alt
o seients en bancada, cosa que dota Spacio d'una cadira
universal per acompanyar qualsevol altra col·lecció de cadires
per a ús a oficina o per ús contract, tant a restaurants, hotels,
zones de reunió, d'espera, recepció, etc.

SEIENT
Models P amb seient en polipropilè injectat de 5 mm de gruix
en color blanc, negre, beix, vermell o gris. Opcional galeta
entapissada de 30 mm. Encoixinat consistent. (si es pressiona
no es toca el pla de suport)
Models T i M seient entapissat sobre interior de poliamida i
escuma injectada sense KCKW ni gasos nocius de poliuretà de
30 mm de gruix i enfundat amb costures (sense coles)
perimetrals amb tapisseria a escollir i carcassa inferior
embellidora en color negre. Vora seient arrodonit

RESPATLLER
Models P amb respatller en polipropilè injectat de 5 mm
d'espessor en color blanc, negre, beix, vermell o gris.
Models T amb respatller entapissat a la seva visió davantera i
posterior sobre escuma injectada sense KCKW ni gasos nocius
de poliuretà i enfundat amb costures (sense coles) perimetrals
en tapisseria a escollir.
Models M amb respatller en malla transpirable disponible en
diversos colors tensada sobre bastidor de polipropilè de color
negre.

FITXA TÈCNICA

calibrada de Ø11 mm amb (FPB) o sense (FP) braços i travesser
horitzontal de reforç que facilita un apilament òptim en acabat
crom. Sobre aquesta estructura es podrà acoblar el faristol
amb pala abatible fàcilment desmuntable, cosa que facilita
el seu emmagatzematge i ús en aules de formació i altres
usos. També permet mitjançant una ferramenta opcional la
unió entre cadires per formar fileres ordenades. Els braços
formen part de la pròpia estructura i estan dotats d'un
recolzabraços de polipropilè en els mateixos colors que seient
i respatller. Aquest disseny d'estructura sense braços també
s'ofereix en la seva versió alta per tamboret (96).

ESTRUCTURA DE QUATRE POTES
Estructura apilable de tub d´acer. El model de quatre potes es
fabrica en tub rodó d´acer de Ø16x2 mm de diàmetre pintat en
epòxid texturat de color negre o blanc. L´estructura està
disponible amb (FB) o sense braços (F). Els braços formen part de
la pròpia estructura i estan dotats d'un recolzabraços de
polipropilè en els mateixos colors que seient i respatller

GIRATÒRIA (BASE I RODES)
Estructura giratòria sense braços (G) o amb braços (GB) sobre
cilindre de gas permetent la regulació en alçada de la cadira.
Aquesta opció es sustenta sobre la base poliamida piràmide petita
de Ø640 mm (N) o base alumini polit 3 de Ø 652 mm (C) amb rodes
de Ø50 mm bàsiques.

SEIENT EN BANCADA
La col·lecció Spacio ofereix l'opció de seients per ancorar a
l'estructura de les bancades Uve de 2 a 5 places.

ESTRUCTURA PATÍ
Estructura apilable de patí tipus trineu tancat fabricat amb vareta
ACABATS SEIENT I RESPATLLER:

Polipropilè (95

ACABATS ESTRUCTURA METÀL·LICA:
Cadira quatre
potesamb o
sense braços

P):
Negre (NG)

Entapissat (95 T):
Carcassa inferior de
seient i braços.

Respatller malla (95
Marc del respatller

Blanc (BL)

Gris (GR)

Beige (BG)

Vermell (RJ)

(95 F)
(95 FB):

Negre (N)

Blanc (B)

Cadira pati
cantilever amb o
sense braços,
tamboret

Negre (NG)

(95 FP)
(95 FPB)
(96 FP)

M):

Cromo (C)

Negre (NG)

Cadira giratòria
amb osense
braços
Color de malla
Negre (NG) Blanco (BL) Gris (GR)

Blau (AZ) Vermell (RJ) Beige (BG

(95 G)
(95 GB)

Alumini Polit (C)
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NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

ECODISEÑO ISO 14006

· Compliment de la Normativa UNE-EN 16139:2013 certificat per
AIDIMME.
· Procés de fabricació sota certificat de gestió de qualitat UNE
· -EN ISO 9001:2015, medi ambient UNE-EN ISO 14001:2015 i
Ecodisseny UNE-EN ISO 14006:2011.
· Cadira inclosa en qualitat concertada de producte amb AIDIMME:
certificat de producte. *
· Fitxa de reciclabilitat que contempla l'estudi dels menors
impactes mediambientals del producte al llarg del cicle de vida.
· Cadira Ecodissenyada.

■

FITXA TÈCNICA
CALIDAD CONTROLADA
POR AIDIMME

CERTIFICADO DE PRODUCTO

SOSTENIBILITAT

MATERIES PRIMERES
· Ús de materials reciclats i reciclables (mes del 50%).
· Limitació en l’ús de substàncies perilloses.
· Embalatges de bosses i/o cartró reciclat.

FABRICACIÒ
· Optimització energètica en tot el procés productiu.
· · Mínim impacte mediambiental.
· · Gestió controlada de residus.
· · Compliment de la normativa mediambiental.
· · Procés de pintat amb pintura en pols, lliure de COV's.
· · Certificació UNE EN ISO 14001:2015 Gestió Ambiental.
· · Certificació UNE-EN ISO 14006:2011 Ecodisseny.

TRANSPORT
· Rutes programades, optimitzant estalvi de combustible.
· · Camions propis amb màxim aprofitament de volum.
· · Minimitzador de volum als embalatges.

US
· Optimització de la vida útil.
· · Fàcil neteja i manteniment.
· · Servei postvenda: reparacions, retapissats i recanvis.
· · Garantia contra tot defecte de fabricació.
· · Substitució i reposició de peces disponible durant un període mínim de 10 anys..

ELIMINACIÒ
· Reciclable, un cop finalitzada la seva vida útil i després de la separació de components.
· · Es recomana el lliurament a un Punt Net per a la seva correcta separació i tractament, contribuint amb això al Medi Ambient .
· · Alt grau de reciclabilitat: 98% reciclable.
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SPACIO TAMBORET
Totes les cadires model SPACIO es podem configurar tal i com un desitja, fent-lo estable i lleuger
Podem incloure pistons mes alts, reposapeus, diferents tipus de rodes (toves, per parquet, frenades, antiestàtiques.........)

BASES DE
POLIAMIDA

Piràmide (2 tamanys) Ø
640 / Ø 680

Poliamida 2 Ø 615

Poliamida 2 blanca Ø 700

Confort gris Ø 660
BASES DE
ALUMINI

Alumini polit 1 Ø 700

Alumini 2 (polit o blanca)
Ø 670

New Compas Ø 690

Alumini 3 (polit//negre)
Ø 655

Prima (polit amb
embellidor negre) Ø 670

Alumini DLO1 negre Ø
625

RUEDAS 65mm

Autofrenada

Autofrenada

Antiestática

amb

sense rodadura

autofrenada

rodadura de

de goma REF 2

oamb rodadura
de goma REF 8

goma REF 1

Autofrenada
Silenciosa amb
rodadura de goma
(recomanada para
bases d’alumini)
REF 1-S

RUEDAS 50mm

Autofrenada

Autofrenada

Antiestàtica

amb

sense rodadura

autofrenada

rodadura de

de goma REF 5

amb rodadura

goma REF 4

de goma REF 9
Diferents tipus de rodes disponibles

Roda 50
bàsica
REF 3

Autofrenada
Silenciosa amb
rodadura de goma
(recomanada per
bases d’alumini)
REF 4-S
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AROS RECOLZA PEUS/ TAMBORETS
Ref.1

Ø 450 mm

Ref.4

Ø 500 mm

Ref.2

Ø 470 mm

Cèrcol reposapeus alumini injectat pintat epòxid negre (Homologat BIFMA)

Ref.3

Ø 450 mm

Cèrcol reposapeus en poliamida color negre amb cèrcol metàl·lic cromat

Cèrcol reposapeus metàl·lic Tub d'acer rodó pintat epòxid negre

PISTONS DE GAS / TAMBORETS
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TIPUS

REF

Columna de gas direcció alt

Ref. 2

Columna de gas direcció alt estrangulat

Ref. 3

Columna de gas direcció alt estrangulat crom Ref. 4
Columna de gas secretaria
Ref. 5
Columna de gas dibuix

Ref. 6

Columna de gas super-alt

Ref. 7

Columna de gas direcció baix estrangulat

Ref. 9

Columna de gas-aspa crom

Ref.
10

APTE PER BASE
Poliamida petita /
Poliamida 2 / alumini polit
1 / Alumini 2 / DLO 1
Poliamida petita /
Poliamida 2 / Alumini polit
1 / Alumini Prima
Alumini polit 1 gran
Poliamida petita Base 2001
DLO1 petita / Poliamida 2 /
Base 2001
Poliamida petita / DLO1
petita
Piràmide gran / Piràmide
petita / New Compàs /
Alumini polit 3
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RECORREGUT
PISTÓ (r)

DIMENSIONS
PISTÓ (a)

100 mm

198 mm

100 mm

201 mm

125 mm

200 mm
230 mm

200 mm

302 mm

250 mm

375 mm

121 mm

190 mm

Base quatre aspes polida

Adequat per una taula de 1050 mm +-20 (taula tipus C per treballs dempeus segons Norma UNE EN 527-1)
Seient regulable en alçada (mínim de 10 cm).

205 mm
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