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DESCRIPCIÓ GENERAL

Família de tamborets (60 cm i 75 cm d’alçada) pensada per a espais d’hostaleria, cafeteries, restaurants i 
àmbits domèstics. 

DIMENSIONS

GREEN tamboret
by Javier Mariscal

Fitxa tècnica (1/2)

MODELS

Tamboret de 75 cm
Tamboret de 60 cm

MATERIALS I ACABATS

Peus
4 potes fabricades amb fusta massissa de faig, acabades amb vernís a l’aigua sense acolorir. El procediment 
és fregat i afinat de la peça, dues capes de fons amb un fregat entre les dues capes i una última capa de 
vernís amb base aquosa. Amb això preservem el tamboret de l’acció d’agents atmosfèrics, guanyant també 
resistència física i química.
Es collen a l’estructura a partir de 8 cargols DIN 7380 de M6x25 i M6x30 (subministrats amb aplicació de 
cola). 
Els 4 punts de recolzament a terra estan protegits amb uns topalls de plàstic o feltre.
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Seient 
Element fabricat amb xapa d’acer de 4 mm de gruix, tallada a làser, i pletines d’acer de secció 25x4 mm. 
Tots els elements estan soldats entre ells amb soldadura TIG. Arestes polides.
El reposapeus també està format per 2 xapes d’acer de 4 mm de gruix, doblegades i soldades entre elles amb 
TIG. Aquest element es fixa als 4 peus amb 4 cargols  M6x25.
Tots els elements estan acabats amb pintura epoxy pols 80 micres, 30% mat texturada color gris fosc RAL 
9004  o gris/beige RAL 7044.

EMBALATGE, PES I VOLUM

Tamboret subministrat muntat

Caixa tamboret de 75 cm
Pes: 10,5 kg
Dimensions: 45x38x81cm
Volum: 0.13m3

Caixa tamboret de 60 cm
Pes: 10 kg
Dimensions: 43x35x68 cm
Volum: 0.10 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

ANSI-BIFMA i UNE EN 16139:2013 L2 En procés
UNE EN 1728-01; FSC; Flame Retardancy: UNE EN 1021-1-2:06 En procés

FAMÍLIA


