Conjunt lineal de seients (mòdul)
4311040100
Definició
Sistema modular de seients.

Característiques
BÀSIQUES
• 50x60x85 cm h total (mides aprox)
• Alçada seient: 44 cm. Aprox.
• El seient i respatller contraxapat de
fusta natural envernissat amb
poliuretà i acabat sedós.
• Estructura metàl·lica pintada amb
epoxi.
• Tots els elements metàl·lics han
d'anar protegits contra l'oxidació.
• El punt de contacte amb el paviment
ha de ser de material flexible per tal
d'evitar el soroll de desplaçament i
de no deteriorar el paviment.
• El disseny del seient i respatller ha
de basar-se, principalment, en
criteris ergonòmics.
• Des d'aquest punt de vista, el
disseny del conjunt ha d'aconseguir
el màxim confort de l'usuari, evitar
accions nocives secundàries, tals
com deficiència circulatòria a les
cames, i procurar l'adequat repòs de
l'estructura òssia.
• El conjunt lineal de seients s'han de
basar en un sistema modular en el
qual cada mòdul tingui una
estructura independent que permeti
formar grups i variar-los d'acord
amb les necessitats funcionals i
arquitectòniques.
• La connexió del seient amb
l'estructura de suport, així com, el
mecanisme d'unió entre mòduls, és
un punt bàsic a tenir en compte de
cara a garantir la màxima durada
del conjunt, i ha de permetre la fàcil
substitució de qualsevol part
deteriorada.
• El conjunt s'ha de poder fixar al
paviment mitjançant un mecanisme
que garanteixi la estabilitat i faciliti la
mobilitat dels bancs per a la neteja.
Cal, però, que l'estructura de suport
tingui la mínima superfície de
contacte amb el paviment per tal de
facilitar-ne la neteja.
• En la mesura que sigui possible, el
conjunt ha de tenir formes rectes
amb acabats arrodonits i sense
racons, per tal de permetre una fàcil
neteja.
• Els acabats han de ser resistents a
la llum, a l'envelliment i al ratllat, i no
s'han d'alterar en contacte amb
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alcohols, detergents
productes.

i
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Altres
A CONSIDERAR
• Màxim Confort
• Carta de colors.
• Durabilitat i millor resistència dels
materials als impactes i als
fregaments.
• El
grau
d'inflamabilitat
dels
materials.

Normativa
OBLIGATÒRIA
• Legislació vigent i altres normes
aplicables obligatòriament.

