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Costa regulável em altura.
Costa e assento revestido com espuma de poliuretano
injectado, moldado a frio com densidades entre 45 e 60
kg/m3 com espessura entre 40 a 50 mm. Isenta de
concentração de bactérias e fungos, com maior resiliência
e eficiência sendo auto-extinguíveis, cumprindo a norma
de fogo MV SS 302. Externos da costa e do assento em
injeção plástica PP reciclável.
Apoio de braços opcionais (exemplos nas páginas
seguintes).

Mecanismo contacto permanente Up & Down, multiponto
com elevação a gás.

Base poliamida preta, diâmetro 650mm, com rodízios
duplos 50mm.

15 kg
15 kg
14 kg

Peso
CEP.0.A3070._ _ _

CEP.0.B3070._ _ _

460

840-1070
495

460

460-590

510
910-1140
495

460-590

460-590

980-1210

460

420

460

580

480

CEP.0.C3070._ _ _

495

460

Dada a politica de permanente desenvolvimento e melhoramento de produtos e soluções, a Cadeinor, reserva-se no direito de alterar especificações
ou descontinuar qualquer modelo sem aviso prévio.
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Costa e assento revestido com espuma de poliuretano
injectado, moldado a frio com densidades entre 45 e 60
kg/m3 com espessura entre 40 a 50 mm. Isenta de
concentração de bactérias e fungos, com maior resiliência
e eficiência sendo auto-extinguíveis, cumprindo a norma
de fogo MV SS 302. Externos da costa e do assento em
injeção plástica PP reciclável.

Apoio de braços opcionais (exemplos nas páginas
seguintes).

Estrutura trenó em tubo de aço redondo 22x2mm cromado
ou pintado epóxi: preto RAL 9005, cinza alumínio RAL
9006.

Peso

14 kg

CEP.0.E1010._ _ _

480

900

420

460

495

460

Dada a politica de permanente desenvolvimento e melhoramento de produtos e soluções, a Cadeinor, reserva-se no direito de alterar especificações
ou descontinuar qualquer modelo sem aviso prévio.
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Par de braços BRC05, reguláveis em altura.

Par de braços ajustáveis 3D, BRC07.

Par de Braços BRC07C, suporte alumínio ajustáveis 3D,
100% recicláveis.

Par de Braços fixos BRC09 em nylon.

Kit para braços 4D. Disponível para BRC07 e BRC07C.
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Assento ajustável em profundidade.

Mecanismo Syncron.

BAS14 - Base em alumínio polido, diametro 650 mm.
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