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Technische specificatie

Relaxfunctie
In de stoel is een onzichtbare relaxfunctie ingebouwd. Door aan de
voorkant van de zitting te trekken kan de stoel in drie stappen
worden versteld.
De hoek tussen de rug en zitting kan maximaal 17 graden worden
versteld.
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Onderstel
Frame
De zitting en rug zijn opgehangen in een houten frame van diverse
verlijmde regels. Het frame kan worden uitgevoerd in:
- notenhout, matgelakt.
- eiken, wit geolied
- essen, zwart carbon gelakt.
In het onderstel is een metalen buis verlijmd waarop de zitting
steunt. Deze is mat zwart verchroomd.
De rug wordt opgehangen een twee ijzeren assen die ronddraaien in
een aluminium bus die teven mat zwart verchroomd zijn.
Het frame is aan de onderkant voorzien van 6 rubber (TPU) doppen.

Romp zitting-rug
Frame
Een beuken romp uit diverse regels samengesteld. Twee zamac
scharnieren tussen de rug en zitting zorgen er voor dat deze
onderling van elkaar kunnen bewegen.
Vering
In de zitting zijn stalen no-sag veren aangebracht.
Schuim zitting
Basis uit Polyurethaan HR-schuim met een soortelijk gewicht van
43kg/m3. Daarboven op is een laag zachter HR-schuim aangebracht
voor extra comfort.
Schuim rug
Basis uit Polyurethaan HR-schuim met een soortelijk gewicht van
30kg/m3. Op de rug is nog een zachter laag HR-schuim aangebracht
voor extra comfort.
Dacron
De complete romp is bedekt met 120 grams Dacron.

Lagering
De verstelling wordt in de zitting geregeld door een gefreesde
kunststof plaat van POM. De rug wordt gelagerd door twee polymeer
glijlagers.
Stoffering
Stof en leer
Optioneel
Speciaal voor de Dickens zijn er twee lederen tableau’s ontwikkeld.
Deze kunnen zonder enige beschadiging aan het houten frame op
elke willekeurige plek op de armen worden gemonteerd.

33x23cm
1: 33x23cm
2: 36x24cm

Brandveilig
De Dickens is te verkrijgen in British Standard 5852, part 1 en 2, en
CA, TB 117.
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