TRIA

by JM Massana - JM Tremoleda

mobles114 barcelona
Pau Claris 99 / esc 2 1r 2a
Tel. 34 / 932 600 114
mobles114@mobles114.com
www.mobles114.com

Fitxa tècnica (1/4)

DESCRIPCIÓ GENERAL
TRIA és un sistema de mobiliari dissenyat el 1978 per JM Massana i JM Tremoleda. La prestatgeria, en
totes les seves versions, és adaptable a tot tipus d’ambients domèstics: sala d’estar, cuina, vestidor, home
office, llibreria, etc. I també útil per a oficines i equipaments de botigues.
És un sistema polivalent que pot créixer i modificar-se a criteri del client, formant mòduls d’emmagatzematge funcional, amb una volumetria lleugera i totalment resistent.
Com que és un disseny neutre i versàtil, dóna solució a diferents necessitats logístiques i decoratives.

MODELS
Tria 24 peu (fixació paret)
Tria 24 paret
Tria 36 peu (fixació paret)
Tria 36 paret
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COMPOSICIONS
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MATERIALS I ACABATS
Laterals TRIA
Laterals formats per 2 varetes verticals d’acer de Ø8 mm i varetes horitzontals de ø5mm. Amb això
s’aconsegueix una escala que permet col.locar els prestatges i complements a diferents alçades, sempre
múltiple de 12.5 cm.
Es presenten en 3 acabats: cromat brillant, pintura RAL 9002 30% mat i pintura RAL 7022 30% mat.
Les dues versions (paret i peu) es fixen a la paret mitjançant unes claus de ganxo de 20x60mm i ø5mm.
Una peça fabricada en polietilè transparent de baixa densitat, actua com a embellidor i evita que els
laterals toquin la paret.
Els laterals TRIA de peu es subministren amb 2 anivelladors de M8x40 mm i Ø40 mm de base, permetent
un anivellament de 35 mm per salvar les irregularitats del sòl.
La versió de 36cm, pot ser autoportant a partir de la col.locació d’uns tirants metàl.lics que van fixats a
les escales.

TRIA de peu
Cada lateral pot suportar un màxim de:
120kg per laterals d’alçada 198cm
80kg per laterals d’alçada 135m
50kg per laterals d’altura 73cm
TRIA de paret
Cada lateral pot suportar un màxim de:
120kg per laterals d’altura 200cm,
70kg per laterals d’altura 150 cm
60kg per laterals d’alçada 100cm
20kg per laterals d’alçada 37cm
És important saber a quin tipus de paret es fixarà la prestatgeria. No apta per a pladur.

Prestatges de fusta
Els prestatges de fusta es realitzen en aglomerat de 25mm de gruix. Están xapats en fusta natural de
roure, noguera o cedre. Els cantells també es presenten xapats. Acabats amb vernís a l’aigua.
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A la cara inferior es troben 4 petits orificis, que serveixen per a col.locar els suports de subjecció a les
escales. Aquests estan fabricats en acer inoxidable de 1,8mm de diàmetre acabat electropolit.
El pes màxim per prestatge és de 40kg (en base a 4 ganxos per prestatge).
El prestatge tapa, és un element que s’usa per tapar la part superior de l’armari. Té 2 petits sortints, que
es posicionen en uns orificis dels laterals de l’armari.
Prestatges metàl·lics
Elements fabricats amb xapa d’acer de 0.8mm de gruix, plegada i soldada (depenent de les peces).
Existeix el prestatge tapa metàl·lic, que es col·loca com el de fusta.
Els prestatges tenen 4 entalles, a excepció del prestatge tapa, que és on s’allotgen els suports de subjecció
a les escales. Suports fabricats en flexe laminat d’acer inoxidable, tractat posteriorment amb DELTA TONE
DIN 50021 (assaig d’humitat), acabat d’altíssima resistència a la boira salina.
Elements acabats amb pintura epoxy pols 30% mat color: blanc RAL 9002, ocre RAL1024, verd 6000,
taronja 2001 o gris antracita 7022.
Dimensions dels prestatges: 24x60cm / 24x90cm / 36x60cm / 36x90cm
Calaixos / armaris
Elements fabricats xapa d’acer de 0.8mm de gruix, plegada i soldada (depenent de les peces).
Els calaixos es subministren en 2 parts, la base i el calaix en si. 2 guies telescòpiques, amb una extracció
total de 30cm, uneixen els 2 elements.
Els armaris es lliuren desmuntats (1 base, 2 laterals, 1 darrera i 1 porta). La unió entre les peces es realitza
amb ferreteria específica.
Tots els complements vénen preparats per allotjar els suports de subjecció a les escales.
Suports fabricats en flexe laminat d’acer inoxidable, tractat posteriorment amb DELTA TONE DIN 50021
(assaig d’humitat), acabat d’altíssima resistència a la boira salina.
Estan acabats amb pintura epoxy pols 30% mat color: blanc RAL 9002, ocre RAL1024, verd 6000, taronja
2001 o gris antracita 7022.
Dimensions dels calaixos i armaris: 36x60cm / 36x90cm
Nota: no es pot col.locar un calaix a sobre d’un armari.
Prestatge reixat / boteller
Element realitzat amb diferents varetes d’acer de ø5mm soldades entre si. Es presenta en acabat cromat
brillant. El seu disseny permet la subjecció als laterals sense elements externs.
Dimensions: 36x60cm / 36x90cm

Estructura autoportant
Conjunt de 2 tirants metàl·lics, units entre si, amb un ferratge específic d’acer inoxidable.
Aquests es fixen als laterals mitjançant ferreteria i 4 elements d’unió fabricats en poliamida.
Acabats amb pintura epoxy pols 30% mat color: blanc RAL 9002 o gris antracita 7022.
Només es poden posar en laterals de 36cm.

Barra penja-roba
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Element realitzat en tub d’acer de Ø20 mm i 1.5 mm de gruix. Els 2 extrems del tub estan xafats, per
poder encaixar 2 peces de plàstic que permeten la subjecció a les escales.
Dimensions: 60cm / 90cm
Prestatge-taula
Element fabricat amb DM de 19 mm, amb les cantonades arrodonides amb radi de 5 cm. Acabat lacat en
blanc RAL 9002.
En el lateral s’hi troben 4 petits orificis, que serveixen per a col·locar els soports de subjecció a les escales.
Dimensions: 90x55 cm

EMBALATGE, PES I VOLUM
Cada peça s’embala individualment a excepció dels prestatges, que s’entreguen 2 unitats.
Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

CERTIFICACIONS I NORMATIVES
CLASSE E1 (analitzat segons EN 120) definits en la Norma Europea EN 312
Classificació P2 definida en la norma europea EN 312:2003
Segell de qualitat de AITIM 2-4-02/E1, 2-1--11; y 2-3-01, 2-3-02
Chain of Custody Certificate

