Broadway - Scaune Cinema/Amfiteatru
Scaun Cinema Jazz - Fisa Tehnica

Caracteristici de bază:
Scaunele cinema Jazz sunt soluția pentru sălile de spectacol, teatru, amfiteatru, cinematograf,
cămine culturale sau sali multifuncționale.

Informații produs:
Șezut: Curbat ergonomic cu acoperitor din polipropilenă rezistent la șocuri.
Spumă poliuretanică injectată, densitate mare: 45kg/m3 - nedeformabilă în timp.
Interior cu structură metalică din oțel vopsit în câmp electrotatic, lemn.
Șezut rabatabil cu mecanism de revenire și opritori.
Tapițerie: diverse materiale. (material textil, eco piele, opțional: material IGNIFUG.)
Spătar: Curbat ergonomic cu acoperitor din polipropilenă rezistent la șocuri.
Spumă poliuretanică injectată, densitate mare: 45kg/m3 - nedeformabilă în timp.
Interior cu structură metalică din oțel vopsit în câmp electrotatic, lemn.
Tapițerie: diverse materiale. (material textil, eco piele, opțional: material IGNIFUG.)
Brațe: Curbate ergonomic cu top din poliuretan/polipropilenă, confortabile la atingere.
Ramă din MDF, tapițată.
Structura brațelor este din oțel laminat vopsite în câmp electrostatic.
Cadru: Structură metalică din oțel laminat la rece. (30x50x1,5; 40x60x1,5; 20x30x1,5; PROFIL CU Ø19 x1,5)
Toate elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, strat vopsea min. 40 μ grosime.
Picioarele sunt din oțel profilat, vopsite în câmp electrostatic.
Scaunele se fixează în podea în patru puncte (câte două/braț).
Tapițerie: Material textil sau eco piele. (catalog: Broadway)
Opțional: tapițerie ignifugă.
Greutate portantă: 120 kg
Garanție: 24 luni (conform Legii 449/2003 republicată 2008)
Opțional: Acoperitor șezut și spătar din lemn stratificat, lăcuit.
Braț cu măsuță rabatabilă. (poziționare în interiorul brațului ).
Top brațe din lemn masiv.
Numerotare loc și rând.
Braț cu suport pahar.

SC ANTARES ROMANIA SRL
J12/1198/1998 RO10868022
Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 4-5
Tel: 0264/ 454 550 W:www.scaune.ro

Birou vanzari Bucuresti:
Int. Rocilor, 12-16, Sector 6, 060569
Tel: 0213/615 151 Fax: 0317/301 690
E-mail: antares@scaune.ro

Dimensiuni produs:
Înălțime scaun: 99 cm
Adâncime scaun: 71 cm
Lățime scaun: 61 cm
Adâncime șezut: 46 cm
Lățime șezut: 42 cm
Înălțime spătar: 68 cm
Lățime spătar: 50 cm
Dimensiuni măsuță: 26 x 21 cm
Distantă interax 54 cm
*Toleranțe dimensiuni: ± 2 cm

Certificări și/sau Conformități:
BS EN ISO 20354 - Certificare: coeficient cântărit de absorbţie a sunetului.
95/98/EC , FMVSS 302 si CMVSS302, ECE - R 118.01 - standardele de siguranță la foc.
BS 5852:-1 1979 - Testare la foc a materialelor compozite tapițată pentru scaune.
BS EN 1021-1,2:2006 - Teste de foc pentru mobilier tapițat
Spații destinate:
Săli de amfiteatru, săli de curs, săli de conferințe, săli de spectacol, teatru, amfiteatru, cinematograf,
cămine culturale sau sali multifuncționale.
Întreținere:
Curăţati petele hârtie absorbantă. Nu aplicați produse de curăţat direct pe pete. Folosiţi produsele de
curătat diluate pe o lavetă. Nu folosiți produse de curățat care au în componența sa clor.
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