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DESCRIPCIÓ GENERAL

Taula auxiliar amb peu central.

DIMENSIONS

OXI bistrot
by JM Massana - JM Tremoleda

Fitxa tècnica (1/3)

MODELS

Disponible en 5 models diferents:

Taula d’alçada 55 cm i sobre de ø60 cm. 
Taula d’alçada 74 cm i sobre de ø60 cm.
Taula d’alçada 74 cm i sobre de ø80 cm.
Taula d’alçada 74 cm i sobre de 70x70 cm.
Taula d’alçada 110 cm i sobre de ø60 cm.
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MATERIALS I ACABATS

Base i peu
Base en creu de dimensions generals 60x60 cm i 1.5 cm d’alçada, fabricada en fundició de ferro. 
A cada extrem es rosquen uns anivelladors per ajustar les taules en paviments irregulars, fabricats 
amb poliamida, color negre i de 40 mm de diàmetre. En el centre de la base es troba un allotjament  per 
col·locar correctament la columna central. Columna central fabricada amb tub d’acer de 60 mm de 
diàmetre i 1.5 mm de gruix. Tres alçades diferents: 500, 680 i 990 mm.
A cada extrem del tub es solda una pletina de 4 mm de gruix, mecanitzada a làser, on es presenten 3 
orificis per collar el tub a la base i al capitell. Un eix soldat a la mateixa pletina superior ens permet la 
correcte posició.
L’acabat de la base i la columna és pintura epoxy pols en color blanc RAL 9002 o negre RAL 9004 texturat.

Capitell
Element fabricat amb pletina d’acer de 5 mm de gruix mecanitzada a làser amb diferents orificis, on si 
colla el tub i el sobre de la taula. 
Ganxos de vareta de 5 mm soldats a la pletina, que serveixen per poder penjar bosses, motxilles i cascs.

Sobre taula
Element fabricat amb HPL de 8 mm de gruix i cantell arrodonit acabat en blanc, negre, roure o noguera. 
La cara inferior ve mecanitzada per poder posicionar i fixar el capitell amb cargols rosca fusta.

EMBALATGE, PES I VOLUM

Caixa base i capitell
Pes: 6.5 kg 
Dimensions: 48x49x12 cm
Volum: 0.02 m3

Caixa tub
Pes 74 cm: 1.8 kg
Dimensions 74 cm: 13.5x13.5x77 cm
Volum 74 cm: 0.014 m3

Pes 110 cm: 2.6 kg
Dimensions 110 cm: 13.5x13.5x116 cm
Volum 110 cm: 0.02 m3

Caixa sobre 
Pes 60 cm: 3 kg 
Dimensions 60 cm: 69x69x6.5 cm
Volum 60 cm: 0.03 m3

Pes 70 cm: 3.5 kg
Dimensions 70 cm: 79x79x6.5 cm
Volum 70 cm: 0.04 m3
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Pes 80 cm: 4 kg 
Dimensions 80 cm: 89x89x6.5 cm
Volum 80 cm: 0.51 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

HPL: EN 438


