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Shark

 Concebida especialmente para dar resposta a linhas mais 

vanguardistas dos novos recintos desportivos, a cadeira SHARK 

surge como um design inovador neste segmento de mercado.

 Com a particularidade da sua área extremamente com-

pacta quando fechada, a cadeira SHARK permite um espaço de cir-

culação maior e torna-se portanto ideal, em bancadas de reduzida 

profundidade. 

 A alta resistência ao impacto é conferida através da técnica 

de injeção de polipropileno copolímero. 

 A facilidade de limpeza resulta da ausência de ranhuras ou 

nervuras e o sistema de rebatimento é automático, a partir de um 

contrapeso sobre injetado no assento.
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Opções
- Serviço de instalação 
- Aditivos UV para resistência aos raios solares 
- Aditivos para resistência ao fogo - Classe M2 
   (segundo norma NF P 92-507)
- Estofado com acabamento em napa ou tecido
- Apoios de braço em PP ou estofado
- Pé rebatível para aplicação em bancadas retráteis
- Identificação de lugar/fila 
   com etiqueta autocolante ou placa de alumínio rebitada
- Cores sob pedido (Padrão RAL)
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Dimensões

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

Opções
- Serviço de instalação 
- Aditivos UV para resistência aos raios solares 
- Aditivos para resistência ao fogo - Classe M2 , segundo norma NF P 92-507
- Estofado com acabamento em napa ou tecido
- Apoios de braço em PP ou estofado
- Pé rebatível para aplicação em bancadas retráteis
- Identificação de lugar/fila com etiqueta autocolante ou placa de alumínio rebitada
- Cores sob pedido (Padrão RAL)

Características
Assento / Encosto
- Polipropileno copolímero com textura macia e aditivos anti estáticos para fácil limpeza
- Espaços dedicados à numeração e publicidade

Mecanismo de rebatimento
- Por meio de casquilhos de rotação em nylon auto lubrificante
- Acionado por efeito de contrapeso embutido no assento

Resistência mecânica
- Grau 4 de acordo com a norma EN 12727

Fixação
- Mecânica ou química

Suporte metálico 
- Em consola ou ao chão
- Estrutura em aço pintado ou galvanizado

Unidade: mm

Assento: Largura 450 mm; Profundidade 400 mm
Encosto: Largura 450 mm; Altura 400 mm
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