
         

 

 

 

MONTE 1 N 

Cuier cu suport umbrela 

               
Caracteristici de bază: 

 

Cuierul are  structură metalică vopsita in camp electrostatic, culoare neagra, cu suport umbrela din polipropilena. 

 

Elemente componente : baza cromata, coloana cromata (formata din 4 elemente), elemente suport haine (4 buc.), ornamente suport 

haine (8 buc.), suport plastic umbrela, farfurie plastic umbrela.  

 

 

Caracteristici tehnice : 

 

Domenii de utilizare:  

Cuierele au o structură simplă şi pot fi depozitate usor datorita dimensiunilor reduse. Se recomandă utilizarea lor în incaperi 

inchise, indiferent de destinatia acestora: birouri, sali de conferinta, restaurante, etc. 

 

Elemente componente: 

 
Baza cromata ( 1 buc): structura din teava otel curbata avand suprafata cromata. 

- diametrul bazei: 540 mm 

- diametru teava : 22 mm 

- grosime perete teava : 1,20 mm 

- in partea de jos este prevazuta cu elemente de plastic pentru protectia pardoselii (4 buc.) 

 

Coloana cromata (4 elemente tubulare): structură din teava oţel cu suprafata cromata. 

 - diametru tuburi: 50 mm 

 - grosime perete teava: 1,20 mm 

 - unul dintre elementele tubulare are un capat conificat pentru fixarea lui in baza cuierului 

 - elementele tubulare sunt prevazute la ulul sau la amblele capete cu elemente de fixare (suruburi si piulite) ce permit 

conectarea lor prin infiletare 

 - elementul (tubul) superior este prevazut cu orificii pentru introducerea elementelor cromate suport haine. Dupa montare, 

acest element va fi mobil, permitand rotirea varfului cuierului. 

 

Elemente suport haine (4 buc.): structură din teava oţel cu suprafata cromata 

- diametru elemente: 16 mm, 

- grosime perete teava: 1,20 mm 

- lungime elemente: 330 mm 

 

Ornamente suport haine (8 buc.): realizate din polipropilena 

- diametru elemente: 50 mm, 

- se monteaza pe capetele elementelor suport haine 



         

 

 

 

Suport plastic umbrela (8 buc.): realizat din polipropilena 

- se monteaza intercalat intre cele 2 tuburi de jos ale coloanei cromate 

 

Farfurie plastic umbrela (8 buc.): realizata din polipropilena 

- se pozitioneaza in interiorul bazei cromate 

- diametru: 270 mm 

 

Luare în folosinţă: 

Cuierele sunt puse în vânzare nemontat. De aceea este necesara asamblare tuturor elementelor cuierului prin: 

   

- infiletare 

- introducerea unora in orificiile prevazute in tuburile coloanei 

- fixarea elementelor ornamentale din plastic.  

 

 
 

Dimensiuni generale: 
-înălţime cuier: 175 cm, 

-diametru baza:   54 cm, 

 

Dimensiuni ambalaj: cuierele se livreaza in cutii de carton ondulat cu dimensiunile 170x420x430 mm. O cutie contine un singur 

cuier. 

 

 

Documente aferente: 

-Foaie de garanţie, 

-Certificat de calitate, 
 

 

 

 

 


