
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAURUS LEMN 

Scaun vizitator fix cu schelet metalic 

        
Caracteristici de bază: 

 

Elemente componente : cadru din oţel, şezut şi spătar din lemn stratificat lacuit.  

 

Caracteristici tehnice : 

Scaunul prezintă  structură metalică pe patru picioare, stabilitate bună, spătar fix. 

 

Modele: Structura de oţel cu secţiune ovală este disponibilă în culoare neagră şi cromată. 

 
Braţe compatibile: BR05 sau BR15, cu măsuţă pentru scris din plastic aplicabilă pe braţ. 

Coş (poate fi din metal), montabil sub şezut. 

 

Domenii de utilizare:  

Scaunele au o structură simplă şi pot fi suprapuse. Se recomandă utilizarea lor în calitate de 

scaune pentru oaspeţi, pentru şedinţe, respectiv săli de conferinţe, cu sau fără braţe şi măsuţă 

de scris.  

 

Elemente componente: 

 
Cadru ( 1 buc): Structură sudată, din profil şi ţeavă de oţel, îndoite la rece. Componentele 

spătar, şezut au poziţie fixă. Cu cele patru picioare, scaunul asigură o poziţie de şezut stabilă,  

iar elementele de susţinere din fier, sudate, conferă spătarului un caracter de sprijin sigur. 

Secţiunile terminale sunt acoperite cu dopuri de plastic, iar dopurile aplicate picioarelor 

asigură protecţie cadrului metalic protejând, pe de altă parte, şi pardoseala. 

 

 

Suprafaţa: neagră (vopsire electrostatică) sau cromată. 

Dimensiunile secţiunii ovale: 30 mm/ 15 mm; grosimea peretelui: 1,2 mm. 

 

Şezut  (1 buc.): asigură o suprafaţă de şezut confortabilă, stabilă. 

- realizat din lemn stratificat lacuit, grosime 8 mm, 



 

 

 

 

 

 

 

- dimensiuni: lăţime maximă şezut: 46-47 cm; adâncime şezut: 40-41 cm, 

- înălţimea şezutului de la sol: 44 cm, 

- fixarea sezutului pe cadru se realizeaza cu ajotorul a 2 suruburi cu piulite. 

 

Spătar (1 buc.):  

Spătar fix, asigură spatelui o poziţie confortabilă. 

- realizat din lemn stratificat lacuit, grosime 8 mm, 

- dimensiuni: lăţime maximă spătar: 49 cm; înălţime: 33 cm, 

- fixarea spatarului pe cadru se realizeaza cu ajutorul a 2 suruburi cu piulite. 

 

Luare în folosinţă: 

Scaunele sunt puse în vânzare gata asamblate, de aceea, pentru luarea în folosinţă este 

suficientă îndepărtarea ambalajului şi a foliei protectoare.  

 

Greutatea maximă admisă: 

-Scaunul a fost proiectat pentru persoane a căror greutate maximă nu depăşeşte 120 kg. 

 

Documente aferente: 

-Foaie de garanţie, 

-Certificat de calitate, 

 

Ambalarea produsului: 

-Produsul poate fi depozitat prin suprapunerea câtor 5 bucăţi. 

-Picioarele sunt protejate de o folie, pentru a evita deteriorarea în timpul suprapunerii mai 

multor produse. 

-Suprafeţele şezutului si spătarului sunt protejate prin acoperire cu carton. 

-Setul de scaune suprapuse este acoperit cu folie sau sac de polietilena. 

 

Dimensiuni: 
-înălţime:     82-83 cm, 

-lăţime:        54 cm, 

-adâncime:   56-57 cm, 

-greutate  :    cca. 5,5 kg.  

 

 

 

 

 


