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DESCRIPCIÓ GENERAL

Col·lecció de tamborets de poliuretà pensats per a espais de restauració, col·lectivitats, i per a la llar.

DIMENSIONS

GIMLET tamboret
by Jorge Pensi

Fitxa tècnica (1/2)

MODELS

Tamboret giratori de 65 cm
Tamboret giratori de 83 cm

MATERIALS I ACABATS

Estructura de les potes
L’estructura dels dos models està formada per 4 tubs d’acer ST-37 laminat en fred de secció 20x10x1.5 
mm. Estàn soldats entre ells per la part superior, on també s’hi solda una peça de decoletatge per col·lo-
car el seient, que permet el seu moviment giratori.
El conjunt es presenta pintat amb el mateix color que el seient, gris fosc RAL 7021, gris beige RAL 7006 o 
verd oliva RAL 6003. Pintura epoxy pols de 80 micres, 30% mat.
Una anella de diàmetre 355 mm, que es fixa a l’estructura actua, com a reposapeus i al mateix temps dóna 
més resistència a l’element. Està fabricat amb tub de ø14 mm i gruix de 1.5 mm amb acabat cromat mat.
Els 4 punts de recolzament a terra estan protegits amb topalls de plàstic.
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Mecanisme giratori
La peça de decoletatge, que permet el gir del seient, incorpora un rodament INA amb tecnologia de Per-
maglide que permet un lliscament suau i continu i de baix desgast sense necessitat de lubricar amb oli o 
greix. 

Seient
Seient fabricat amb escuma integral de poliuretà PUR (duresa 70-75 Sh A) de color gris fosc RAL 7021, gris 
beige RAL 7006 o verd oliva RAL 6003.
Armassó interior metàl·lic fabricat amb vareta d’acer de 8 mm de diàmetre i passamans d’acer de 15x3 
mm recobert d’escuma de poliuretà PUR. Aquesta estructura d’acer incorpora una peça de decoletatge 
que proporciona el gir del seient.

EMBALATGE, PES I vOLuM

Gimlet 65H
Pes: 7.1 kg
Dimensions: 40x40x68 cm
Volum: 0.1 m3

Gimlet 83H
Pes: 7.7 kg
Dimensions: 40x40x86 cm
Volum: 0.13 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

CERTIfICACIONS I NORMATIvES

Tamboret
UNE 11010:89 i UNE 11020-2:92 de resistència estructural, ús public sever.
UNE EN 1022:98 d’estabilitat i ANSI-BIFMA x 5.1:93 de resistència del reposapeus.
UNE EN 1021-1:06 i UNE EN 102-3:06 flame retardancy.

Poliuretà
Directiva d’acte-extinguibilidad 95/28 de la CE I9* 95/28* 95/28 106200
Norma UTAC 18-502/1 - 1985 de tipus A.
Norma DIN 53479 de densitat, DIN 53504 de resistència a la tracció, DIN 53515 de resistència al trenca-
ment i DIN 53505 de duresa Shore, aquesta amb valor de 90 Sh A.
Les característiques mecàniques de l’escuma compleixen la Norma DIN 53420 de densitat, DIN 53577 de 
resistència a la compressió (40%) i DIN 53572 de deformacion romanent (50%, 22h a 70ºC).


