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1290 NOR 
Scaun profesional, cu spătar mediu 

 
Caracteristici de bază: 
 
Elemente componente : role sau ventuze, bază din plastic; cilindrul cu gaz cu acoperitor; 
piastră, şezut, cot de legătură, spătar. 
 
Caracteristici tehnice : 
Caracterul mobil al scaunului este dat de cele cinci role cu rotiţă dublă, din nylon, montate pe 
baza de plastic,sau inlocuind rolele cu ventuze- recomandat pentru producţie- obţinem un 
scaun fix, reglabil în înălţime. Înălţimea scaunului se poate regla cu ajutorul sistemului 
telescopic. Elasticitatea spătarului permite conformarea acestuia cu poziţia spatelui 
utilizatorului; este posibilă, de asemenea, fixarea dorită a înălţimii spătarului şi a distanţei 
acestuia faţă de şezut. 
 
Braţe disponibile: BR01, BR02, BR03, BR04, BR10,BR13. 
 
Domenii de utilizare:  
Recomandat în general pentru spaţii de lucru care necesită utilizarea calculatorului,  
persoanelor care îndeplinesc funcţii administrative, locuri de muncă cu program non stop. 
Elementul aşezat pe mijlocul spătarului, de-a lungul acestuia,introdus cu scopul de a susţine 
coloana vertebrală, ajută la menţinerea unei poziţii corecte a corpului. Este un scaun mobil 
care asigură o poziţie confortabilă chiar şi în condiţiile unei munci îndelungate. 
 

Elemente componente: 

 
Role (5 buc.) : fac posibilă alunecarea scaunului pe orizontală. 

- tip : cu rotiţe duble, 
- material : polipropilenă , 
- dimensiuni : diametru roată 50 mm, lungime osie 53 mm, diametru cap 10 mm. 

Bază cu 5 braţe (1 buc.): asigură stabilitate utilizatorului, în timpul mişcării. 
- material: plastic, 
- apărător bază: polietilenă de culoare neagră; lungimea unui picior este de 315 mm, 
- orificiu pentru instalarea cilindrului cu gaz. 

 
Cilindru cu gaz (1 buc.): Cu ajutorul acestui element se poate regla înălţimea scaunului şi, de 
asemenea, este posibilă rotirea părţii de şezut în jurul axei verticale. 
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- producţie: Germania, Italia, Taivan. 

- dimensiuni: diametru exterior 50 mm; cursă cilindru: 135 mm, 

- apărător cilindru cu gaz: polietilenă de culoare neagră. 

 

Şezut special din poliuretan (1 buc.): asigură o suprafaţă de şezut confortabilă. Îmbinarea 
acestuia cu cilindrul cu gaz se realizează prin intermediul unui mecanism cu manetă (piastra), 
fixat în partea sa inferioară.. Cilindrul cu gaz serveşte la fixarea înălţimii scaunului, prin 
ridicarea verticală a manetei. 

- materialul din care este confecţionată piastra: oţel; grosime 2,5 mm; este prevăzută 
cu sudură dublă pe porţiunile solicitate la maxim, 

- dimensiuni: lăţime 47 cm, adâncime şezut 51 cm, 

- distanţa faţă de sol a elementului şezut, atunci când scaunul este asamblat, variază 
de la 45 cm la 57 cm, 

Şurub de fixare negru, cu capăt filetat (2 buc.): servesc la fixarea componentelor de baza 
scaunului: şezut, spătar. 

-Şurubul de fixare lung, cu şaibă metalică, serveşte la montarea elementului şezut. 

-Şurubul de fixare scurt, din plastic, prevăzut cu burduf, serveşte la montarea 
spătarului. 

 

Mecanismul de fixare a spatarului  (ovalina) (1 buc.): 

Face legătura între şezut şi spătar; face posibilă reglarea distanţelor dintre aceste elemente, în 
direcţie orizontală şi verticală; asigură o poziţie flexibilă, dar, în acelaşi timp, sigură. 
Mecanismul este fixat de şezut şi spătar cu ajutorul şuruburilor de fixare cu capăt filetat.  

 -material: ţeavă de oţel îndoită (30x10 mm); 

 -înveliş: burduf de polietilenă (burduf ovalina)- culoare neagră. 

 

Spătar special din poliuretan(1 buc.): Şurubul de fixare scurt se introduce în suportul de 
fixare spătar, aflat pe exteriorul spătarului. După ce şurubul este introdus în acest orificiu, 
până la o răsucire şi jumătate, se va introduce în aceeaşi articulaţie, pe spătar, şi mecanismul 
de fixare a spătarului (ovalină). Fixarea se va face în poziţia dorită, cu ajutorul şurubului cu 
filet. Suportul de fixare a spătarului permite o uşoară deplasare a spătarului în raport cu 
poziţia coloanei vertebrale a utilizatorului. 

 -dimensiuni: lăţime maximă spătar 47 cm, înălţime 33 cm; 

Asamblare: 

-Introducerea rolelor în orificiile aflate la extremităţile braţelor bazei de plastic. 

-Introducerea cilindrului cu gaz, împreună cu apărătorul de plastic, în orificiul aflat la mijlocul 
bazei. 

-Fixarea elementului şezut pe cilindrul cu gaz. 

-Montarea mecanismului de fixare a spătarului pe şezut cu ajutorul şurubului lung, cu şaibă 
metalică. 
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-Fixarea spătarului pe mecanismul de fixare a spătarului cu ajutorul şurubului scurt, de plastic, 
prevăzut cu burduf. 

-După prima utilizare, îmbinările sistemului telescopic se strâng, iar de acum scaunul este 
funcţional. 

 

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, 

-Instrucţiuni de asamblare. 

Ambalarea produsului: 

-Cutii de carton cu pereţi din patru straturi; pot fi suprapuse patru cutii sigilate. 

-Dimensiunile cutiei de carton: 255x610x575.  

-Greutate: 10 kg. 

-Componentele tapiţate sunt introduse în saci de plastic. 

-Piesele de mici dimensiuni sunt împachetate separat, în pungi de plastic. 
 


