
Estádios & Auditórios

Sophia

 O novo modelo de banco SOPHIA é imagem de uma linha 
moderna e elegante, pronta a equipar salas de conferências e au-
ditórios. 
 De design revolucionário, com linhas geométricas simples 
e múltiplas funcionalidades, oferece ao espectador padrões er-
gonómicos de alto conforto.
  Um vasto leque de escolha de cores e acabamentos per-
mite-lhe personalizar, materializar a imagem da sua cadeira no 
espaço pretendido. 
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Sophia

Opções
- Pé central ou suportes laterais
- Apoio de braço com porta-copos
- Apoio de braço com palmatória
- Multimédia/LCD
- Microfone
- Numeração de lugar/fila em autocolante aluminizado
- Logotipo bordado no encosto
- Cores sob pedido (padrão RAL)
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Dimensões

Unidade: mm

Características
Mecanismo de rebatimento
- Por meio de casquilhos de rotação, com o efeito de contrapeso auxiliado por mola, embutido no assento 

Fixação
- Mecânica

Comportamento ao fogo
Cumpre a norma AM18 (NF D 60 - 013), dotado de uma barreira anti-fogo 

Materiais
- Assento e encosto: Espuma de poliuretano de densidade 65kg/m3
                                        Revestimento em tecido/napa/pele
- Suportes laterais dos apoios de braço e Decor do assento e encosto: Estratificado 
- Apoio de braço: Integral Skin revestido a tecido/napa/pele
- Palmatória: Suporte metálico com Decor em estratificado de madeira 
- Estrutura do banco: Metálica com pintura a pó

Opções
- Pé central ou suportes laterais
- Apoio de braço com porta-copos
- Apoio de braço com palmatória
- Multimédia/LCD
- Microfone
- Numeração de lugar/fila em autocolante aluminizado
- Logotipo bordado no encosto
- Cores sob pedido (padrão RAL)

Assento: Largura 480 mm; Profundidade 450 mm
Encosto: Largura 480 mm; Altura 650 mm

Devido à política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar as características dos 
produtos aqui descritos sem aviso prévio.
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