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H σειρά ΑΡΧΕΤΥΠΟ είναι υψηλής αισθητικής.
Στις λιτές γραμμές της συνδυάζει φυσική ξυλεία με
αφρώδες υλικό και επένδυση υφάσματος ή δέρματος
υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων
Μέσα στον χώρο που εγκαθίσταται προσθέτει τον λιγότερο
δυνατό όγκο σε συνδυασμό με κορυφαία άνεση.
Κατάλληλο κυρίως για θέατρα αλλά και για υψηλής
ποιότητας συνεδριακούς χώρους.
Έχει πολλή καλή ακουστική συμπεριφορά.
Τα ξύλινα μέρη είναι από οξιά η δρυ η καρυδιά.

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς ARCHETYPO

Μπορεί να τοποθετηθεί σε ευθείες και καμπύλες σειρές.
Το κάθισμα αποτελείται από πλάτη, έδρα και πλαϊνό στήριξης (σκελετός) με μπράτσο. 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:
Το σχήμα της πλάτης είναι ορθογώνιο με καμπύλη εσωτερικά.
Η πλάτη είναι από κόντρα πλακάζ επενδυμένο με καπλαμά δρυός ή καστανιάς ή καρυδιάς ή
οξιάς. Το συνολικό πάχος του εμφανούς ξύλινου μέρους είναι γύρω στα 20mm. Το μαξιλάρι
είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη συνολικού πάχους 4 cm, φέρει την ανατομία του ανθρώπινου
σώματος είναι προσαρμοσμένο στην πλάτη και επενδύεται με βραδύκαυστο ύφασμα.
Περιμετρικά υπάρχει κενό έτσι ώστε και από μπροστά να φαίνεται μέρος της ξύλινης πλάτης.
Στο κάτω μέρος της πλάτης εσωτερικά υπάρχει στραντζαριστό εξάρτημα διατομής 4cm Χ 2cm ,
2mm πάχος ,το οποίο είναι συνδετικό μεταξύ των κάθετων ποδιών και της πλάτης.
Έδρα:
Τo μαξιλάρι της έδρας είναι από βραδύκαυστο αφρώδες ελαστικό διαμορφωμένο με ψυχρή
κατεργασία σε ανατομικό σχήμα με εσωτερικό μεταλλικό σκελετό.
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Στην έδρα του καθίσματος υπάρχουν δύο κρυφοί μηχανισμοί ελατηρίων οι οποίοι επιτρέπουν
την αυτόματη ανάκληση της έδρας.
Η έδρα μπορεί να είναι εξολοκλήρου επενδυμένη με βραδύκαυστο ύφασμα ή εναλλακτικά το
κάτω μέρος με καπλαμά δρυός ή καστανιάς ή καρυδιάς ή οξιάς. Μπορεί δε να έχει άριστα
επεξεργασμένη διάτρηση ή άλλη κατεργασία.
Σκελετός:
Το πλαϊνό στήριξης είναι κοινό ανά δύο καθίσματα.
Εσωτερικά έχει χαλύβδινο σκελετό διατομής 8cmΧ4cmΧ2mm και στηρίζεται σε χαλύβδινο πέλμα
διαμορφωμένο σε καλούπι μήκους 310mm. Η απόσταση των οπών πάκτωσης είναι 25cm. Ο
τρόπος πάκτωσης εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα.
Ο σκελετός επενδύεται είτε από εμφανές λουστραρισμένο ξύλο είτε από ξύλο επενδυμένο με
ύφασμα και φέρει στο επάνω μέρος του μπράτσο.
Είναι μόνιμα πακτωμένο στο δάπεδο και στερεώνεται σε αυτό με ειδικά βύσματα. Το σύστημα
έδρασης του καθίσματος επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και πάκτωση του στο δάπεδο και
εγγυάται την απόλυτη σταθερότητα. Επιτρέπει την τοποθέτηση του καθίσματος και σε καμπύλες
σειρές.
Μπράτσα:
Τα μπράτσα είναι από μασίφ ξύλο δρυός ή καστανιάς ή καρυδιάς ή οξιάς.
Αντιπάνικ αναλόγιο:
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.

Μπορεί να συνδιαστεί και με ανεξάρτητο σταθερό τραπέζι ίδιας λογικής και αισθητικής με το
κάθισμα.
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.
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Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας, αντιχαρακτική, χρώματος
της επιλογής του πελάτη.

H επένδυση είναι επιλογή από το δειγματολόγιο της εταιρίας. Τα υφάσματα και τα αφρώδη
καλύπτουν προδιαγραφές βραδυκαυστότητας.
Προαιρετικά: Αρίθμηση θέσεων & σειρών, μεταφραστικό σύστημα, μικροφωνικό σύστημα,
φωτισμός.

Διαστάσεις:

Βασικό μοντέλο

Με αντιπάνικ αναλόγιο
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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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