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Konferencia és előadótermi program 

Omnia Evolution előadótermi szék
Design by Giovanni Baccolini

Műszaki jellemzők 
 
  Ülések tengelytávolsága 51cm vagy 55cm. 
  Az ülés és a támla 10 mm-es bükk rétegelt lemezből készül dekoritos, felületkezelt vagy kárpitrátétes 
formában. 
 
  Támla kivitelek: 
  A: bükk rétegelt lemez antracitszürke dekorittal, éleken látszó rétegelt lemez felülettel (egyéb dekoritszínek 
200 férőhely felett) 
  B: gőzölt bükk színre pácolt bükk rétegelt lemez (egyéb pácszínek 200 férőhely felett) 
  C: bükk rétegelt lemez, kárpitrátéttel 
  100 mm-nél magasabb lépcsők esetén a támla magasítást kap, mely látványában elkülönül a támlától. 
 
  Ülés kivitelek: 
  A: bükk rétegelt lemez antracitszürke dekorittal, éleken látszó rétegelt lemez felülettel (egyéb dekoritszínek 
200 férőhely felett) 
  B: gőzölt bükk színre pácolt bükk rétegelt lemez (egyéb pácszínek 200 férőhely felett) 
  C: bükk rétegelt lemez, kárpitrátéttel 
  D: telekárpitozott, öntött hab ülés  
 
  A fém alkatrészek RAL 9006 (szürke) színű porszórt felületkezelést kapnak, a nem látszó kis alkatrészek fehér 
horgany felületkezeléssel készülnek. A műanyag alkatrészek színe RAL 7040 (világosszürke). 
  Az írólap, melynek standard mélységi mérete 300 mm, vastagsága pedig 20mm, fix és ún. anti-pánik 
mechanikával ellátva készülhet. Írólapokon ezüstszínű ABS élzárás. Az írólapok anyaga sötétszürke vagy 
világosszürke laminált bútorlap, valamint natúr bükk laminált bútorlap lehet. 
  Az anti-pánik írólap egy extrudált alumínium sínhez csatlakozik. 
  A homloklap anyaga perforlát acéllemez (1 mm vastag, 570 mm magas). Egyenes sorkialakítás esetén, sík és 
maximum 350 mm-es lépcsőmagasságú termeknél rendelhető akusztikus homloklap is. 
  A láb ellipszis alakú hengerelt acélprofil (76x25x2 mm méretben), 2,5 mm vastagságú hengerelt acélprofilra 
hegesztve. Ezen a profilon lévő furatokon keresztül rögzíthető a láb a padlóhoz. 
  Az ülés automatikus billentését egy rézperselyezett mechanizmus biztosítja, az ülés a terhelés megszűnését 
követően az alaphelyzetbe visszaáll. 
  Az üléslemezt tartó idomok 4 mm vastag formára sajtolt fémlemezek. 
  Az irattartó kosár 6 mm vastag hegesztett fémhuzalból készül, amely a fix írólapok alá vízszintesen, vagy a 
lábak közé függőlegesen szerelhető. Gerendára szerelt kialakítással a függőleges irattartó nem szerelhető. 
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