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DESCRIPCIÓ GENERAL

Cadira apilable amb carcassa de contraxapat de fusta apte per a col·lectivitats o per a la llar.
El seu disseny permet apilar fins a 8 cadires.

DIMENSIONS
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MODELS

Cadira
Cadira amb pala

MATERIALS I ACABATS

Estructura
L’estructura està fabricada amb tub d’acer de ø16x2 mm de gruix, composta per dues parts, que es solden 
entre elles a la zona central, donant màxima resistència a tot el conjunt.
Acabat cromat.
Les conteres de l’estructura estan realitzades amb poliamida PA6 i acabat RA9002. 
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Tacs de feltre com a suplement per a terres delicats.

L’estructura del model amb pala abatible, també fabricat amb el mateix tub que la resta d’estructura, pot 
ser dreta o esquerra. El suport d’escriptura està fabricat amb estratificat compacte HPL de color blanc i 
nucli negre de 8 mm de gruix. El mecanisme de gir de la pala és una peça estàndar que es fixa a l’estruc-
tura. Té sistema antipànic, cosa que permet sortir de la cadira amb facilitat.

Seient
Carcassa fabricada amb fusta corbada formada per 8 làmines de faig de 1.2 mm de gruix a l’interior i 2 
làmines de faig de 0.6 mm de gruix a l’exterior, totes elles contraposades sumant un total de 10.6 mm de 
gruix. 
Fusta amb certificat PEFC 10-34-142.
Acabat envernissat amb vernís de base aquosa. 
La part inferior del seient porta 4 inserts M5, que és per on es collen les peces de subjecció de l’estructura. 

Peces d’anclatge
La carcassa i les potes s’uneixen amb un conjunt d’anclatges. 
Base anclatge: té la funció de tapar el insert roscat que sobresurt de la carcassa del seient. Fabricat amb 
poliamida PA6 RAL 9002.
Anclatge: és la peça principal, la missió és la de fixar l’estructura. Aquesta peça s’uneix amb un cargol 
allen M5X16 ISO7380 cincat a l’insert roscat. D’aquesta manera immobilitza la base. Fabricat amb polia-
mida PA6 RAL 9002.
Tap anclatge: aquesta peça té com a objectiu impedir que l’estructura pugui sortir de l’anclatge. Porta 
dos sortints que s’adapten a les ranures d’aquests. Fabricat PEBD i en acabat RAL 9002. S’utilitza aquest 
material per la seva fàcil deformació. Quan està en contacte amb la fusta, a l’hora d’apilar les cadires, ni 
ratlla ni marca.

ACCESSORIS

Pinça d’unió entre cadires de PP.

Plataforma pel transport de cadires.
Plataforma d’acer per a transportar 8 cadires apilables model GRÀCIA.
Mides generals: 540x540x140 mm (rodes incloses).

Estructura fabricada per 4 pletines d’acer, en secció L de 45x2 mm de diàmetre. Internament estàn meca-
nitzats amb rosca M10, per a posicionar les rodes.
Rodes estàndard de diàmetre 50 mm. Soporten una càrrega màxima de 48 kg per roda.

La base de la plataforma està fabricada en HPL (High Pressure Laminated) a base de substrats procedents 
de la fusta (cel·lulosa) i resina termoendurible, de 8 mm de gruix, de gran resistència, durabilitat i homo-
geneïtat.
Estandaritzats en acabat blanc RAL 9002.
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Coixí.
Opcionalment pot portar un coixí realitzat en injecció d’escuma de poliuretà (PUR), disponible en
diferents colors: gris fosc RAL 7021, gris beige RAL 7006, verd oliva  RAL 6003, o marró vermell RAL 8012. 
Per tal de que quedi correctament posicionat, aquesta peça es fixa a la cadira amb cola de cianocrilat.

EMBALATGE

Les cadires s’embalen amb un màxim de tres unitats.

Dimensions: 50x53x85 cm
Volum: 0.23 m3
Pes d’una cadira: 4.2 kg

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

UNE-EN 15373:07 i 1728:02 level 1. Ús públic sever.
Forest Stewardship Council (FSC)

FAMÍLIA


