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DESCRIPCIÓ GENERAL

Producte amb carcassa poliuretà apte per a projectes d’oficines, sales de reunió i per la llar.

DIMENSIONS

GIMLET giratòria
by Jorge Pensi
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MODELS

Gimlet (fitxa tècnica no adjunta)
Gimlet amb patí (fitxa tècnica no adjunta)
Gimlet amb pala (fitxa tècnica no adjunta) 
Gimlet giratòria

MATERIALS I ACABATS

Estructura
Base radial (610 mm) de fundició d’alumini polit amb 5 rodes de goma de diàmetre 65 mm. La cadira 
també està disponible amb tacs lliscants, que la fa idònia per a sales de juntes o de reunions.
Un pistó de gas situat a la mateixa base, permet regular l’alçada de la cadira. 

Seient i braços
Seient-respatller i braç fabricats amb escuma integral de poliuretà PUR (duresa 70-75 Sh A) de color gris 
beige RAL 7006, verd oliva  RAL 6003, o marró RAL 8012. 
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L’escuma de poliuretà és un material fonoabsorbent que contribueix a la millora acústica dels
espais on s’implanta la cadira.
L’esquelet interior del seient, d’acer ST-37,està format per passamans de secció 20x6 mm, i diferents peces 
metàl·liques soldades entre elles. 
El seient disposa d’un mecanisme basculant amb regulador de duresa i bloqueig de posició inicial.

EMBALATGE, PES I VOLUM

S’entrega desmuntada.

Estructura
Pes: 4 kg 
Dimensions: 60x60x8 cm
Volum: 0.028 m3

Seient 
Pes: 14.5 kg 
Dimensions: 60x63x41 cm
Volum: 0.15 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Cadira
UNE EN 13761:03 - ús públic
UNE EN 1021 part 1 i 2 d’autoextinció

Poliuretà
Directiva d’autoextingibilitat 95/28 de la CEE/EEC
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 trencament 
i DIN 53505 de duresa Shore, amb valor de 70 a 75 Sh A.
Les característiques mecàniques de la escuma compleixen la norma DIN 53420 de densitat, DIN 53577 de 
resistència a la compressió (40%) i DIN 53572 de deformació romanent (50%, 22h a 70ºC).
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