
 
 

          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΙΡΑΣ Μ SMART  

ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Κάθισμα  συνεργασίας/ επισκέπτου με πλάτη δίχτυ (Mesh) και ταπετσαρία στην 
έδρα σταθερό σε σκελετό χρωμιομένο CANTILEVER (΄S ‘)  με μπράτσα 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΟΛΙΚΕΣ) 

Ολικό ύψος  :                                       830 mm        + / -
 5mm 

Ολικό πλάτος (με μπράτσα)              665 mm       + / -
 5mm 

Πλάτος έδρασης  σκελετού               530 mm       + / -
 5mm 

Ολικό βάθος                                         600 mm        + / -
 5mm 

Ύψος έδρας από δάπεδο :                 460 mm        + / -
 5mm 

Ύψος βραχίονα από δάπεδο:            645 mm        + / -
 5mm                                       

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ (Π) 470mm Χ (Β) 480mm.   + / -
 5mm 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ (Π) 460mm Χ (Υ) 320mm.   + / -
 5mm 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η βάση στήριξης του καθίσματος είναι μεταλλική ,ενιαία με τα μπράτσα και έχει 
σχήμα  “S”  
Κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα διατομής 25 mm πάχους 2mm που 
επιτρέπει κίνηση relax η οποία μετά την κατάλληλη επεξεργασία καθαρισμού 
επινικελώνεται. 
 Φέρει αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο για την αποφυγή 
κραδασμών και θορύβων και αντίστοιχο κάλυμμα του σημείου συγκόλλησης των 
δύο άκρων του σωλήνα. Είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε  επί αυτής να 
βιδώνονται η έδρα και πλάτη του καθίσματος.. 
Στα μπράτσα φέρει επικάλυψη από σκληρό μαύρο πολυπροπυλένιο το οποίο 
επιδέχεται επένδυση με αφρώδες υλικό και ύφασμα η δερματίνη.  

ΕΔΡΑ 
Αποτελείται από το εσωτερικό ενισχυμένο πλαστικό με νευρώσεις πάνω στο 
οποίο γίνεται η ταπετσαρία, και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο το 
οποίο προσαρμόζεται στο κάτω μέρος της έδρας. 

ΠΛΑΤΗ  
Πλαίσιο από ιδιαίτερα ενισχυμένο πολυπροπυλένιο το οποίο επενδύεται με δίχτυ 
χρώματος μαύρου, γκρίζου η λευκού. 
Το πλαίσιο βιδώνεται στις υποδοχές του σωλήνα του σκελετού. 

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

Η εσωτερική επένδυση της έδρας είναι μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη  
(αφρολέξ)  πυκνότητας 30 Kg/m3  πάχους  40 mm.  H εξωτερική επένδυση είναι 
από ύφασμα ή από δερματίνη.                         

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 
Είναι οι προεκτάσεις του μεταλλικού σκελετού του καθίσματος με την επάνω 
επιφάνεια κατασκευασμένη από σκληρό μαύρο πολυπροπυλένιο. 

 


