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CARACTERÍSTIQIES 
 
Butaca especialment indicada per a la seva instal.lació a teatres i 
auditoris, amb un alt nivell de comoditat, especialment acollidora i bon 
comportament acústic. 
 
Estructura de pont central en acer, amb aletes laterals per a la fixació 
dels mecanismes de rótula i els dels costadets. Peu central de tub 
d'acer de 60 mm. de diàmetre o tub rectangular de 100 x 60 mm. 
segons versions. Soldadures a l'arc de fil continu a base de fixació, 
adaptable a diferents pendents. 
 
Retorn automàtic del seient mitjankçant molles de torsió en ròtules 
sense manteniment. 
 
Seient i respatller fabricats en fusta contraxapada de faig de 12/13 
mm de gruix, recoberts d'escuma de cèl.lula oberta, classifcació M4 
en la seva reacció al foc, segons normativa UNE 23.727-90. 
Reposabraços en fusta de faig massissa. Costadets laterals de final 
de fila en fusta DM xapada amb làmina de faig. 
 
Disponibilitat de versions especials amb seients i/o respatllers 
totalment entapissats. 
 
Tapisseria de teixit Trevita, amb implementació de barreta antifoc i 
malla, resultatnt el conjunt amb classificació M1 en la seva reacció al 
foc, segons normes UNE 23.727-90. Àmplia disponibilitat d'acabats i 
colors. 
 
Acabats de components metàl.lics en pintura poliéster de 60/70 
micres de gruix segons normes Iso 2808, amb una alta resistència a 
cops. Variada gamma de colors i textures. 
 
Acabats de fusta amb barnís de poliuretà a dues capes i classificació 
M1 en la seva reacció al foc, segons normes UNE 23727-90 i NF P 
92-507. Variada gamma de colors epr adaptar-se a ñes doferemts 
particularitats decoratives de l'entorn. 
 
Possibilitat de personalització de costadets, amb diverses formes 
disponibles. Opció accessòria de pala-escriptori abatible i 
escamotejable. 
 
Fixació al sol mitjançant anclatges d'alta resistència adequats a cada 
instal.lació. 
 
Bona relació qualitat / preu amb àmplies possiblitats de 
personalitzacio i dimensionats espescials sota demanda.  
 
Estudi particularitzat per a  configuracions especials.  


