
Green colors wood
By Javier Mariscal

Fitxa tècnica
(1/3)



Green colors wood by Javier Mariscal | mobles114.com

Fitxa tècnica
(2/3)

PRODUCTE

*Unitat mètrica cm

Unitats

1

Pes

4 kg

Volum

0,19 m3

Dimensions

51x52x70 cm

Pes

12 kg

Tots els embalatges són de cartó doble reciclable. La cadira es lliura desmuntada amb en una caixa amb dues unitats.

Unitats

2

EMBALATGE

MATERIALS I COLORS

Faig

47
79

46

43

Potes (fusta)Estructura (acer)

RAL 7044

Seient (polipropilè)

RAL 9002 RAL 1024 RAL 2001
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CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Fusta: Forest Stewardship Council (FSC)

Incombustibilitat: UNE-EN 1021-1 i UNE-EN 1021-2

Resistència ús públic: UNE-EN 15373:07

Resistència ús domèstic: UNE-EN 1728:01

Ús exterior: UNE-EN 581-1 i UNE-EN 581-2

MATERIALS I ACABATS

Estructura

Estructura formada a partir d’un conjunt de pletines d’acer
de secció 25x4 mm, soldades entre sí. Estructura acabada amb
pintura epoxy polvo 80 micres, 30% mate gris/beige RAL 7044.

Cuatro patas de madera maciza de haya, acabadas con barniz al
aigua sense tinte, es fixa a l’estructura mitjançant 8 tornillos 
DIN7380 de M6x25 i M6x30 (subministrats amb aplicació de cola).
Tot el conjunt es fixa a la carcassa amb 4 tornillos fèrrics cincats en 
blanc.

Los 4 puntos de apoyo al suelo están protegidos con unos topes
de plàstic o feltre.

Seient

El seient de la cadira està fabricat amb polipropilè injectat.
La forma anatòmica que caracteritza el seient el fa ergonòmic i 
confortable.

Seient de gran resistència i elasticitat, reforçat per nervis posteriors 
i inferiors. El seient té en el centre una cavitat per a desguassar en 
cas de pluja, apte per a ús exterior.

Filtro UV per a aplicació exterior.

El seient està disponible en tres acabats blanc RAL 9002, ocre 
RAL 1024 i taronja RAL 2001. 

MANTENIMENT

Netejar amb un drap humit i sabó suau. Aclarir i assecar amb un 
drap sec. Evitar productes abrasius.


