ESTÁDIOS & AUDITÓRIOS

O modelo de cadeira Nero, nasce das linhas minimalistas e simples do modelo Vibrato para responder a
pedidos dimensionais mais restritos e específicos, enquadrando-se nos mais diversos auditórios.
É um modelo sofisticado devido às suas matérias
primas de excelente qualidade, oferecendo um vasto
leque de cores e acabamentos, que permite que o mesmo se enquadre perfeitamente no local pretendido.

Nero

ESTÁDIOS & AUDITÓRIOS

Opções
- Embelezadores de madeira para assento
- Revestimento do assento e encosto em
napa
- Suportes laterais folheado a faia
- Numeração de lugar/fila em autocolante
aluminizado ou em chapa de alumínio
- Logotipo bordado no encosto

Nero

Dimensões
(950)
345

605

500

(Passo Ajustável)

75

860

420

Unidade: mm

Assento: Largura 430 mm; Profundidade 420 mm
Encosto: Largura 465 mm; Altura 590 mm
Devido à política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar as características dos
produtos aqui descritos sem aviso prévio.

Características
Mecanismo de Rebatimento
- Assento rebatível por contrapeso
Comportamento ao fogo
- Cumpre o regulamento técnico de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE)
Resistência e Durabilidade
- Grau 4 de acordo com a norma EN 12 727
Materiais
- Assento e Encosto: Espuma de poliuretano, densidade de 80 Kg/m3 (Assento) e 80 Kg/m3 (Encosto)
Revestimento em tecido ignífugo
- Suportes laterais: Contraplacado folheado a Carvalho;
		
Estrutura metálica com pintura epoxi
- Estrutura do banco: Metálica com coxim de molas

Opções
- Serviço de instalação
- Embelezadores de madeira para o assento
- Revestimento do assento e encosto em napa
- Suportes laterais folheados a Faia
- Numeração de lugar/fila em autocolante aluminizado ou em chapa de alumínio
- Logotipo bordado no encosto
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