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design by  Ângelo Pinaffo
PREMIUM COLLECTION



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 5 Kg

Assento e costa em monocasco flexível de PP em diferentes
cores: preto, azul, verde, vermelho, laranja, bege e branco.
Opção de estofo na costa e no assento ou apenas no
assento em espuma flexível com densidade 30kg/m3

SUPRA_CELL basic com espessura de 10 mm. Isenta de
odor, amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Estrutura de 4 pés, em tubo de aço redondo de 19x2mm
cromado ou pintado epóxi: preto RAL 9005, branco RAL
9016 ou cinza RAL 7045. Empilhável apenas nas versões
sem estofo. Outra opção fixa na página seguinte.

Base em poliamida preta, diâmetro 650mm, com rodizios
duplos 50mm. Giratória com elevação a gás.
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Estrutura em verginha de aço redondo 10mm cromado.
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Par de braços Shell. Opção de um braço só para o lado
direito ou para o lado esquerdo. Disponível na estrutura
4 pés.

Braço com palmatória direita ou esquerda anti-pânico com
mola de retorno integrado + braço esquerdo ou direito.
Opção de braço com palmatória sem o braço oposto.
Disponível na estrutura 4 pés.

Estrutura com elo de ligação entre cadeiras Shell sem
braços ou palmatórias.

Elo de ligação entre cadeiras Shell com braços ou
palmatórias.



BAS14 - Base em alumínio polido, diâmetro 650mm, com
rodizios duplos. Giratória com elevação a gás.
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Pé T.GP02 em alumínio polido com suporte preto epóxi
RAL 9005, ou pé e suporte pintados epóxi cinza RAL 7045.

Cadeira sobre estrutura de aço rectangular de 80x30mm,
pintado epóxi preto RAL 9005. Opção de mesa em
melamina (ocupando um lugar) de 450x450x19mm.

Medidas:
- 2 lugares - 1020mm e peso 14kg;
- 3 lugares - 1530mm e peso 21kg;
- 4 lugares - 2040mm e peso 29kg;
- 5 lugares - 2550mm e peso 35kg.
Todas com altura total de 780mm.


