
                          

 

 

 

      

      

PAPILLON 
 

 

Caracteristici de bază: 
Fotoliu directorial cu spatar mediu-inalt si posibilitate de reglarea pe inaltime a sezutului. 

 

Dimensiuni (cm): 
Inaltime  min-max spatar : 104-113 cm 

Inaltime  min-max sezut : 40-49 cm 

Latime spatar : 50 cm 

Latime sezut : 50 cm 

Adancime sezut: 42 cm 

 

Certificare : 

Institutul National al Lemnului :Buletin de incercare nr. 67/5.11.2001 

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

conform standardelor SR ISO 7173 si SR ISO 7174/1 

 

Reglaje: 
1. Pe inaltime actionand maneta mecanismului de reglare a a inaltimii pozitionata pe partea dreapta a 

sezutului; pentru cobarare fiind necesara aplicarea unei forte asupra sezutului. 

 

Tapiterii disponibile : Piele 

 

 
   

 
Elemente componente: 
 
1. Role (5 buc.) : fac posibilă deplasarea  scaunului pe orizontală. 

- material : polipropilenă sau  nylon, 

- dimensiuni : diametru roată 50 mm,  

2. Bază cu 5 braţe (1 buc.): asigură stabilitate utilizatorului, în timpul mişcării. 

- material: polipropilenă sau  nylon, 

- diametrul bazei este de 600 mm,  

3. Cilindru cu gaz (1 buc.): asigura  reglarea înălţimii  scaunului şi rotirea  în jurul axei verticale. 

- dimensiuni: diametru exterior 50 mm; cursă cilindru: 90 mm, 



                          

 

 

-  acoperitor cilindru cu gaz: polietilenă de culoare neagră. 

4. Sezut tapiţat (1 buc.):  

- dimensiuni: lăţime 50 cm, adâncime şezut 42 cm, 

-  spumă poliuretanică de densitate 25 kg/mc 

5. Mecanism de reglare  a inaltimii – mecanism basculant (1 buc.)   

-  materialul din care este confecţionat: oţel; 

6. Spătar tapiţat (1 buc.):  

- dimensiuni: lăţime spătar 50 cm, inaltime spatar cca. 64 cm 

- spumă poliuretanică, de densitate 18 kg/mc 

7. Brate (2 buc.):  

- polipropilena 

 

Optiuni suplimentare: 
- Role gumate 

- Ventuze 

- Baza cromata 

 

Greutatea maximă admisă: 
- Scaunul este  proiectat pentru persoane a căror greutate maximă nu depăşeşte 120 kg. 

Documente  de insotire: 
- Foaie de garanţie, 

- Certificat de calitate, 

- Instrucţiuni de asamblare. 

Ambalarea produsului: 

- Cutii de carton cu pereţi din 5 straturi;  

- Dimensiunile cutiei de carton: 720x580x240 mm. 

- Greutate: 11,50 kg. 

- Componentele tapiţate sunt introduse în saci de plastic. 

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

 


