
                          

 

 

 
 

TAURUS 

Scaun vizitator cu schelet metalic 

        
Caracteristici de bază: 

 

Scaun vizitator cu sezut si spatar tapitate si cadru din oţel cu sectiune ovala. 

 

Variante: cadrul de oţel cu secţiune ovală este disponibil în culoare neagră sau cromată. 

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

 

Domenii de utilizare:  

Se recomandă utilizarea lor în calitate de scaune pentru săli de conferinţa, sali de asteptare, cu sau fără braţe şi 

măsuţă de scris.  

 

Tapiterii disponibile : C, A, Skay, Ancroma, Fiesta, R, RG, BN, MF, AJ 

 

Certificare : 
Institutul National al Lemnului :Buletin de incercare nr. 70/5.11.2001 

Determinarea rezistentei la incercari statice si dinamice pentru nivelul  5 de severitate al incercarilor, conform 

standardelor SR ISO 7173 si SR ISO 7174/1 

 

Elemente componente: 

 

Cadrul metalic ( 1 buc):  
- Structură sudată din ţeavă de oţel îndoita la rece. 

- Secţiunile terminale sunt acoperite cu dopuri de plastic. 

- Suprafaţa: neagră (vopsire electrostatică) sau cromata 

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

- Travesele (elementele sudate pe picioarele cadrului si pe care sunt fixate elemente metalice ale 

spatarului) sunt realizate din teava rotunda de otel si pot avea sectiunea de 16 sau 18 mm si sunt acoperite la 

capete cu dopuri de plastic. Grosimea peretelui tevii: 1,2 mm. 

 

Şezutul tapiţat (1 buc.):  

- Acoperitor şezut de culoare neagră realizat din polietilenă, , 

- Interior sezut din material plastic reciclat sau din lemn stratificat 

- Spumă poliuretanică cu densitatea de 25 kg/mc si grosime de 35 mm. 

Dimensiuni:  

- lăţime şezut: cca. 47 cm;  

- adâncime şezut: cca. 42 cm,  

- înălţimea şezutului de la sol: 45 cm 



                          

 

 

 

Spătarul tapiţat (1 buc.):  

- acoperitor spătar din polietilenă, culoare neagră, 

- interior spatar din material plastic reciclat sau din lemn stratificat  

- spumă poliuretanică cu densitatea de 18 kg/mc si grosime 35 mm. 

Dimensiuni:  

- lăţime maximă spătar: 54 cm 

- înălţime: 35 cm, 

Fixarea buretelui pe interiorul de spatar se realizeaza prin lipire cu adeziv De asemenea, inainte de tapitare, stofa 

este lipita pe burete. 

 

 

Luarea în folosinţă: 

Scaunele sunt puse în vânzare gata asamblate si, 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 masa maximă nu depăşeşte 120 kg. 

 

Documente aferente: 

-Foaie de garanţie, 

-Certificat de calitate, 

 

Ambalarea produsului: 

-Produsul se livreaza in seturi de pana la 5 scaune suprapuse, avand elemente de carton dispuse intre spatarele 

tapitate (pentru protectia tapiteriei). Setul de scaune suprapuse este acoperit cu un sac de polietilena. 

-Picioarele sunt protejate pentru evitarea deteriorarii in timpul transportului cu huse. Acestea pot fi realizate din 

polietilena, carton sau din plasa de polietilena. 

 

 

Dimensiuni generale: 
-înălţime:     cca. 81 cm, 

-lăţime:        cca. 56 cm, 

-adâncime:   cca. 600 cm, 

-greutate  :    6,5 kg.  


