
DESCRIPCIÓ GENERAL

La cadira Green és un projecte que neix amb el compromís de millorar la qualitat de vida i la preservació
del medi ambient. 
Cadira dissenyada per a l’oficina, espais de restauració, biblioteques, col·lectivitats i per la llar.

DIMENSIONS
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MODELS

Green eco wood
Green eco metal

MATERIALS I ACABATS

La cadira està disponible en dues versions d’estructura (fusta i acer)  i dos acabats de seient (Gris fosc RAL 9004 i Gris/Bei-
ge RAL 7006).

Estructura de fusta
Estructura formada a partir d’un conjunt de pletines d’acer de 25x4 mm solades entre elles. Estructura acabada amb pintura 
epoxy pols 80 micres, 30% mat color gris fosc RAL 9004 (seient gris fosc) o gris/beige RAL 7044 (seient gris/beige).
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Quatre potes de fusta massissa de faig, acabades amb vernís a l’aigua sense acolorir, es fixen a l’estructura a partir de 8 
cargols DIN7380 de M6x25 i M6x30 (subministrats amb aplicació de cola).
Tot el conjunt es fixa a la carcassa amb 4 cargols fèrrics zincats en blanc.

Estructura apilable
Estructura formada per 2 tubs corbats d’acer de 16x2 mm de diàmetre,( potes frontals i potes posteriors) que estan soldats 
entre ells per la zona central, dotant a tot el conjunt la  resistència necessària.
Estructura acabada amb pintura epoxy pols 80 micres, 30% mat color gris fosc RAL 9004 (seient gris fosc) o gris/beige RAL 
7044 (seient gris/beige).
4 topalls de plàstic de color RAL 9004 o RAL 7044, dissenyats per aquest model de cadira, fixen  la carcassa a la mateixa 
estructura. Aquests topalls també fan de punt de recolzament de la cadira quan les apilem, evitant que es ratllin entre elles.
Els 4 punts de recolzament a terra estan protegits amb uns topalls de plàstic del mateix color que l’estructura.

Seient
El seient de la cadira està fabricat amb polipropilè injectat, provinent del reciclatge industrial. 
La forma anatòmica que el caracteritza, el fa ergonòmic i confortable.
Seient de gran resistència i elasticitat, que està reforçat per nervis posteriors i inferiors. Per a ús exterior, el seient disposa, en 
el centre, d’una cavitat per desaiguar en cas de pluja.
Filtre UV per aplicació exterior.

FI DE VIDA

La cadira Green ha sigut dissenyada seguint el procés del Sistema de Gestió de l’Ecodisseny ISO 14006, obtenint una 
reducció del -65,7% del seu impacte mediambiental respecte cadires similars del mercat.

EMBALATGE, PES I VOLUM

La cadira es subministra desmuntada amb 2 unitas a cada caixa.

Fusta
Caixes de 2 unitats
Pes: 11.5 Kg
Dimensions: 50x50x71,5 cm
Volum: 0.18 m3

Metàl·lica
Caixes de 2 unitats
Pes: 10 Kg
Dimensions: 55x55x55 cm
Volum: 0.17 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.
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CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Green eco wood
UNE EN 15373:07 - Nivell 3 ús públic sever
UNE EN 1728-01; FSC; Flame Retardancy: UNE EN 1021-1-2:06

Green eco metal
Indoor: UNE EN 1728:01; UNE EN15373:07, Nivell 3 ús públic sever
Outdoor: UNE EN 581-1:06; UNE EN 581-2:2009 ús públic
Flame Retardancy: UNE EN 1021-1-2:06


