ÜRÜN STANDARDI

Cantata S0 Seminer Grubu

Cantata S0 Sandalyeler ;
Tasarım;

Malzeme & Bitişler;

Ev ve ofis kullanımı için tasarlanmıştır. istiflenebilir yapısı ile iç mekanda fonksiyonel
kullanımlar sağlar.
a-

Oturma fontu plastik beyaz , turuncu ve antrasit olarak üç seçeneği mevcuttur.

b-

Ayaklar ve metal aksamda; Krom kaplama, Antrasit ve Beyaz elektrostatik fırın boya
ile farklı renk seçenekleri sunulmuştur.

c-

Metal ayakların yer ile teması Plastik pabuçlar ile sağlanır.

Cantata S0 Bar Sandalyeleri ;
Tasarım;

Malzeme & Bitişler;

Eğlence ve Dinlenme mekanlarında kullanılmak için tasarlanmıştır.
a-

Oturma fontu plastik beyaz , turuncu ve antrasit olarak üç seçeneği mevcuttur.

b-

Ayaklar ve metal aksamda; Krom kaplama, Antrasit ve Beyaz elektrostatik fırın boya
ile farklı renk seçenekleri sunulmuştur.

c-

Metal ayakların yer ile teması Plastik pabuçlar ile sağlanır.

Cantata S0 Seminer Masası ;
Tasarım;

Eğitim Kurumları, Ofisler, Toplantı ve Seminer salonları vb. kullanımlar için
tasarlanmıştır.
Cantata S0 Seminer Masası istiflenebilir yapısı ile iç mekanda fonksiyonel kullanımlar sağlar .
Tek kişilik ideal kullanım ölçüleri ile hafif ve kompact bir üründür.

Malzeme & Bitişler;

a-

Masa tablası Huş kontraplak üzeri beyaz laminat kaplanmıştır.

b-

Taşıyıcı Kasa ; Sac ve Metal malzemeler ile üretilmiştir.

c-

Ayaklar; Antrasit elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır.

d-

Sac ön Pano ve Sac Rafta Ral 9006 Satin elektrostatik fırın boya ile boyanmıştır.

e-

Metal Ayakkların altında denge ayarı yapılmasına olanak veren Plastik pabuç kullanı lır.

f-

Masa her 2 sağ ve sol yanında kullanıcının çanta vb. eşyalarını asabileceği çift askı
uçlu askılıklar kasaya sabitlenmiştir.

Cantata S0 Seminer Sandalyeleri ;

Tasarım;

Eğitim Kurumları, Ofisler, Toplantı ve Seminer salonları, Okuma salonları ve
kütüphanelerde masaya gerek olmadan kullanılabilmesi vb. kullanımlar için tasarlanmıştır.
a- Yazı tablası sandaye etrafında ve kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilir,
b- Tek bir Yazı Tablasının sağ tarafta ve sol tarafta kullanımına olanak veren özel
mekanizmaları ile bireylere kullanım rahatlığı ve tek ürün il her 2 gruptaki kişilerede
hizmet vereme özelliği sunar.
c- Sandalye oturağı altında, kitap vb eşyaları koymak için metal raf bulunmaktadır.
d- Yazı tablası Sandalye merkezinde 360 derece dönebildiği için Sağ_Sol kullanım için
ayrı ayrı ürün yapmaya gerek olmaz.
e- Yazı tablası; Hem Sandalye oturağı altındaki merkezden, hemde Yazı tablasının bağlı
olduğu taşıyıcı kolun üst merkezinden özel 360 derece dönebilen yataklamalı montajlı
olduğu için; çalışırken kullanıcı kendini en rahat attiği konumda yazı tablasını
ayarlayabilir.
f- Yazı tablasınin rahatça dönebiliyor olması ile sandalyeye oturup kalkerken tabla
kullanıcıya engel olmaz.
g- Yazı tablası; Laptop vb. araçların rahatlıkla kullanılabileceği büyüklükte dir, özel
destekli taşıyıcıları ile sandalye ayak grubuna monte edilmiştir.
abc-

Malzeme & Bitişler;
de-

10.F.01/10 REV:02

Yazı tablası Huş kontraplak üzeri Beyaz laminat kaplıdır.
Plastik enjeksiyon özel formlu Oturma Fontu; Beyaz, Orange ve Antrasit olarak üç seçeneği vardır.
Plastik enjeksiyon Oturma Fontu; Özel formu ve kullanılan özel malzemeler sayesinde
amacına uygun normal kullanımlar ile kolay kolay kırılmayacak sağlamlıktadır.
Ayaklar ve metal aksamda; Antrasit ve Beyaz elektrostatik fırın boya ile farklı renk
seçenekleri sunulmuştur.
Metal ayakların yer ile teması nikel kaplı siperli tekerler ile sağlanır.
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Cantata S0 Seminer Grubu

Cantata S0 SG30 Sandalye;
Tasarım;

Malzeme & Bitişler;

10.F.01/10 REV:02

Eğlence ve Dinlenme mekânlarında kullanılmak için tasarlanmıştır.
d-

Oturma fontu plastik beyaz, turuncu ve antrasit olarak üç seçeneği mevcuttur.

e-

Ayaklar ve metal aksamda; Krom kaplama, Antrasit ve Beyaz elektrostatik fırın boya
ile farklı renk seçenekleri sunulmuştur.

f-

Metal ayakların yer ile teması Plastik pabuçlar ile sağlanır.
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