
ECO PLUS
PREMIUM COLLECTION
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ECO PLUS é fácilmente desmontada peça
a peça garantindo que 93% seja reciclável.

Ecológica, amiga da natureza,
consciencializando para a proteção

do ambiente.

Cadeiras certicadas segundo a norma:
EN 1335-1-2-3; UNI EN 1773; UNI EN ISO 5084;

UNI EN 20344-5; UNI 7633; UNI EN 29073; UNI EN 13934-1



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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Peso

Apoio de braços opcionais (exemplos nas páginas
seguintes).

Giratória. Elevação a gás.

Mecanismo sincronizado (Sincron PLUS) anti-choque, com
fixação multiposicional e regulador de tensão.

Costa em rede respirável e ajustável ao corpo devido
à sua elasticidade reforçada pelo apoio lombar regulável
em altura. Em cores: branco e preto.

EC0.0.B5156._ _ _
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Assento com internos em injecção plástica de PP, revestidos
a espuma de poliuretano, com espuma de poliuretano
injectado, moldado a frio com densidades entre 45 e
60kg/m3 com espessura de 70mm. Isento de concentração
de bactériase fungos, com maior resiliência e eficiência.

15 Kg

Base poliamida preta com diâmetro de 650mm com rodizios
duplos de 50mm. Outras opções de bases nas páginas
seguintes.



Peso 8 kg

EC0.0.E0016._ _ _

Estrutura trenó em tubo de aço redondo de 25x2,5mm
cromado ou pintado epóxi: preto RAL 9005, cinza alumínio
RAL 9006.

Costa em rede respirável e ajustável ao corpo devido à
sua elasticidade. Em cores: branco e preto.

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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Assento com internos em injeção plástica de PP, revestido
a espuma de poliuretano, com espuma de poliuretano
injectado, moldado a frio com densidades entre 45 e 60
kg/m3 com espessura 70mm. Isento de concentração de
bactérias e fungos, com maior resiliência e eficiência.



Par de braços BRC05, reguláveis em altura.

Par de braços poliamida ajustáveis 3D, 100% recicláveis,
BRC3D.

Apoio de cabeça com espuma de poliuretano injetado
moldado a frio, com densidade entre 40 a 50kg/m3 e de
15 mm de espessura.
Isento de concentração de bactérias e fungos, com maior
resiliência e eficiência.

Par de braços cromados ajustáveis 3D BRC3DC.

Par de braços poliamida ajustáveis 2D, 100% recicláveis,
BRC2D.
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Mecanismo Syncron Plus ajustável em profundidade.

BAS14 - Base em alumínio polido, diametro 650 mm.
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Base com rodizios soft duplos 65 mm em borracha
anti-estática.


