
DESCRIPCIÓ GENERAL

Danesa és una butaca de gran confort inspirada en els dissenys nòrdics amb un marcat accent contemporani i atemporal.

DIMENSIONS
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MATERIALS I ACABATS

Estructura

Butaca fabricada amb fusta massissa de roure.
Tots els components que formen els laterals estan units amb clavilles i a l’hora estan encolats amb cola sintètica, amb base 
de dispersió PVA. 
Els dos laterals i travessers s’uneixen entre ells mitjançant elements mecànics d’acer. L’estructura es fixa a la carcassa de 
l’entapissat amb 4 cargols M6.
Envernissada amb vernís de base aquosa, sense colorar, per tal de conservar el color natural de la fusta. El procediment 
és fregat i afinat, dues capes de fons amb un fregat entre les dues capes i una darrera capa de vernís al aigua. Aquest 
tractament preserva a la butaca de l’acció d’agents atmosfèrics, guanyant també resistència física i química.
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Seient

Carcassa interior de fusta corbada, fabricada amb premsa d’alta freqüència.
Té un gruix de 12 mm: 2 xapes de faig malla / contra malla als exteriors i a l’interior xapes de bedoll. 
Per l’entapissat s’utilitzen diferents escumes de poliuretà ignífug que li donen una gran consistència i confort. També 
s’incorpora un coixí que permet col·locar-se a diferent alçada, aconseguint la comoditat que necessita l’usuari. Aquest 
element s’uneix a la cadira a partir d’imants.
La funda tèxtil pot ser de diferents acabats, segons les teixits de la gamma Mobles114.
No desenfundable.

EMBALATGE, PES I VOLUM

La cadira es subministra muntada, en un embalatge únic.
Pes: 17 kg
Dimensions: 79x87x90 cm
Volum: 0.62 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

UNE EN 15373:07 nivell 3 en ús public sever i UNE EN 1728:01 en ús domèstic.
Forest Stewardship Council (FSC).Forest Stewardship Council (FSC).
Flammability:  BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match, BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match.
Abrasion: rubs martindale (EN ISO 12947-2): 100.000 cycles.Double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty 
upholstery): 100.000 cycles.
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