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H σειρά OLYMPION χαρακτηρίζεται από την επιβλητική
παρουσία της.
Συνδυάζει καμπύλες και ευθείες σε τέλεια αρμονία. Ξύλινα
μέρη που αγκαλιάζουν την πλάτη και την έδρα
προσδιορίζουν χώρους όταν απαιτούνται στιβαροί όγκοι.
Υλικά αρίστης επεξεργασίας και τέλειο φινίρισμα
χαρακτηρίζουν τις λεπτομέρειες του προϊόντος.
Οι ιδιότητες του καθίσματος παραμένουν ίδιες είτε έχει
χαμηλή είτε ψηλή πλάτη.
Η στήριξη του καθίσματος στο κέντρο ή στα πλάγια είναι
μόνο θέμα αισθητικής επιλογής.

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς OLYMPION

Μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές.
Το κάθισμα αποτελείται από πλάτη, έδρα και πλαϊνό στήριξης (σκελετός) με μπράτσο ή κεντρικό
πόδι και μπράτσα. Στην περίπτωση πλαϊνών στήριξης μεταξύ δύο διαδοχικών καθισμάτων
παρεμβάλλεται ένα πλαϊνό στήριξης με μπράτσο ενώ στο τέλος κάθε σειρά κλείνει με ένα
επιπλέον τελικό πλαϊνό.
Η έδρα αναδιπλώνεται για την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χώρου.
Το κάθισμα είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενο ώστε να μπορεί να αλλάζει η πλάτη, η έδρα
και τα μπράτσα χωρίς να καταστρέφονται τα υπόλοιπα μέρη του.
Πλάτη:
Η πλάτη διατίθεται σε δύο εκδόσεις: ψηλή πλάτη και χαμηλή πλάτη.
Είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ πάχους 12 mm σε σχήμα U επενδυμένη με καπλαμά
δρυός ή καστανιάς ή καρυδιάς εσωτερικά και εξωτερικά.
Το μαξιλάρι της πλάτης είναι από δύσφλεκτο αφρώδες ελαστικό διαμορφωμένο με ψυχρή
κατεργασία σε ανατομικό σχήμα.
Στερεώνεται με τον σκελετό του καθίσματος με αφανείς βίδες.
Έδρα:
Είναι κατασκευασμένη από κόντρα πλακέ πάχους 12 mm σε σχήμα U επενδυμένη με καπλαμά
δρυός ή καστανιάς ή καρυδιάς εσωτερικά και εξωτερικά.
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Το μαξιλάρι της πλάτης είναι από δύσφλεκτο αφρώδες ελαστικό διαμορφωμένο με ψυχρή
κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό.
Η έδρα στο κάτω μέρος της μπορεί να έχει άριστα επεξεργασμένη διάτρηση ή άλλη κατεργασία.
Στερεώνεται με τον σκελετό του καθίσματος με αφανείς βίδες.
Φέρει σε κατάλληλα σημεία ελαστικά για την απόσβεση της κίνησης στις τερματικές θέσεις.
Στην έδρα του καθίσματος υπάρχουν δύο κρυφοί μηχανισμοί ελατηρίων οι οποίοι επιτρέπουν
την αυτόματη ανάκλιση της έδρας.
Σκελετός:
Διατίθεται με σύστημα στήριξης δύο ποδιών ή ενός κεντρικού μονού ποδιού. Μπορεί επίσης να
διαθέτει κεντρικό διάτρητο πόδι (τούμπο) για παροχή κλιματισμένου αέρα στον χώρο, εάν αυτό
ζητηθεί.
Τα πόδια του καθίσματος κατασκευάζονται ανάλογα με την κλίση της κάθε αίθουσας. Ο τρόπος
πάκτωσης εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα.
Μπράτσα:
Τα μπράτσα είναι από μασίφ ξύλο δρυός ή καστανιάς ή καρυδιάς.
Εναλλακτικά δέχεται μπράτσο με αναδιπλούμενο αναλόγιο. Το αναλόγιο κατασκευάζεται από
κόντρα πλακάζ θαλάσσης επενδυμένο με laminate υψηλών αντοχών και στην θέση ανάκλισης
λειτουργεί ως μπράτσο.
Αναλόγιο αντιπάνικ:
Το κάθισμα μπορεί να φέρει αντιπάνικ αναλόγιο πιστοποιημένο για την αντοχή του, με
επιφάνεια από βραδύκαυστο βακελιτούχο υλικό (HPL) και εσωτερικό από κόντρα πλακάζ
θαλάσσης. Ο μηχανισμός είναι χαλύβδινος και η επιφάνεια εργασίας στηρίζεται σε αλουμινένιο
βραχίονα. Όταν δεν είναι ανοικτό βρίσκεται κρυμμένο στο εσωτερικό του πλαϊνού στήριξης. Οι
διαστάσεις της γραφίδας είναι 295X280mm και το πάχος της 16mm.

Στη περίπτωση όπου απαιτείται εγκατάσταση καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση μικροφωνικού
ή μεταφραστικού συστήματος το κάθισμα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει την
διέλευση τους τόσο οριζόντια όσο και κατά μήκος κάθε σειράς ενώ η έξοδος των καλωδίων
μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μπράτσο.
Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, χρώματος
της επιλογής του πελάτη.
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Η επένδυση είναι επιλογή από το δειγματολόγιο της εταιρίας. Τα υφάσματα και τα αφρώδη
καλύπτουν προδιαγραφές βραδυκαυστότητας.
Το κάθισμα διαθέτει πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, ακουστικής συμπεριφοράς καθώς και
βραδυκαυστότητας για τα υφάσματα και τα αφρώδη μέρη.

Προαιρετικά: Αρίθμηση θέσεων & σειρών, μεταφραστικό σύστημα, μικροφωνικό σύστημα,
φωτισμός.

Διαστάσεις:

Χαμηλή πλάτη

Ψηλή πλάτη
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Αγ.Πέτρου 1
Στρ.Ωραιοκάστρου
56430 Θεσσαλονίκη
Τηλ. & φαξ 2310 685206
Email: biro @biro.gr
Web: www.biro.gr
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