
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 
 
 
    

Fotoliu directorial     

              3500 

      
 
Caracteristici de bază: 
Materiale componente: role si bază din plastic; sistem de ridicare telescopic, monoscocca 
dublă din lemn stratificat; spumă poliuretanică; tapiterie; acoperitoare negre din polipropilenă. 
 
Caracteristici tehnice: 
Caracterul mobil al fotoliului este dat de cele cinci role cu rotilă dublă, montate pe baza din 
plastic. Înălţimea fotoliului se reglează cu ajutorul cilindrului. Balansarea fotoliului dă o notă 
de comfort.  
 
Domenii de utilizare:  
Recomandat în general pentru birouri, spaţii de lucru care necesită utilizarea calculatorului,  
persoanelor care îndeplinesc funcţii administrative. Este un scaun mobil care asigură o poziţie 
confortabilă chiar şi în condiţiile unei munci îndelungate. 
 
Elemente componente: 

Rotile (5 bucăţi): Permite mişcarea fotoliului managerial în orice direcţie pe podea. 
    - tipul: rotile duble 
    - materialul: polipropilen (sau neylon) 

      - dimensiuni: diametrul rotilelor 50 mm; lungimea axului 53 mm; diametrul 
corpului metalic de fixare 10 mm. 

Baza din polipropilenă, cu formă de stea cu cinci braţe (1 bucată): Oferă o susţinere 
stabilă pentru persoana care ocupă loc pe acest şezut.. 



 
 
 
 

 

 
 

  

 

Cilindru cu gaz (1 bucată): Cu fixarea lui se poate alege înălţimea şezutului, şi 
totodată şezutul se poate roti pe axa perpendiculară într-un număr preferabil. 

       - fabricaţia: (Germania) 
       - dimensiunile: diametrul exterior 50 mm; aria de funcţionare 80mm 

        - înveliş: acoperitor polipropilenă neagră. 
Mecanism combinat de sustinere , actionare a telescopului de gaz şi de balans  

  - constructie: sudată şi detensionată , din tablă de oţel , matriţată la rece  
Corpul fotoliului 
-componenţa corpului:scoica  dubla,  din lemn stratificat ; tapiţerie din spumă 

poliuretanică de 6 cm grosime, densitatea buretelui de şezut 3050, iar spatarul este de 2529. 
   -stofe disponibile: acril (C); 55 % poliester, 45 % bumbac (B);  imitaţie de piele(R), 
32%bumbac , 32%poliacril,36% poliester(CAR), Scay. 

Braţul din polipropilenă , montat pe corpul fotoliului. 
 
Asamblare: 
      - Rotilele se fixează în locaşurile prevăzute la capătul exterior al bazei. 
      - Cilindrul cu gaz se aşează cu acoperitorul cilindrului în alezajul central al tălpii. 
      - Se introduce asupra telescopului de gaz corpul fotoliului împreună cu placa de fixare. 
      - Înainte de a ne aşeza pentru prima oară pe fotoliu,legăturile telescopului de gaz trebuie 
strânse, după asta poate începe folosirea lui. 
Greutate maximă admisă: 
     Fotoliile manageriale au fost proiectate pentru a suporta o sarcină ce nu depăşeşte 120 kg. 
Documente aferente: 

        - Certificat de calitate 
        - Foaie de garanţie 
        -Instrucţiuni de folosire 
Ambalajul produsului: 
        - Este împachetat în cutii de carton, patru cutii de carton pot fi suprapuse. 
        - Elementele tapiţate în cutia de carton sunt învelite de un strat protector. 
        - Piesele componente sunt împachetate separat în cutia de carton. 
Dimensiuni de gabarit: 

-înălţime :116 cm 
-diametrul bazei scaunului: 66 cm  
-masa netă: 19 kg 
-dimensiunile cutiei de ambalaj: 650*500*1000 
-volum: 0,35 mc  
- lăţimea şezutului 61cm; 
- adâncimea şezutului 70cm 
- înălţimea suprafeţei şezutului măsurată de la sol în stare montată este 

reglabilă de la 50cm până la 58cm. 
 


