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Swing 57 75 + max.14 100 45 47 45 71 50 26,5

Swing Plus 57 75 + max.14 100 45 47 45 71 50 27 swing

TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

1. ÖLÇÜLER

Swing

2. MATERYALLER 

2.1. Konstrüksiyon

Oturak ve arkalık taşıyıcı metaller merkezdeki ayağa
kaynatılmıştır. Koltuk merkezdeki tek metal ayakta 
bulunan 4 noktadan zemine monte edilir.

2.2. Arkalık

Sırt ergonomisine uygun formda enjeksiyon poliü-
retandan üretilmiştir. Kayın ağacından yapılmış sırt 
tahtası soğuk sünger ile birleştirilir ve komple kumaş 
döşenir. Arkalığın max. 14 cm. ye kadar yatabilme 
özelliğini sağlayan, yüksek yoğunluklu ve özel bir 
karışım ile üretilen sünger parçadan oluşan bir meka-
nizma bulunmaktadır. 

Swing Plus modelinde de arkalığın yatabilme özelliği 
yüksek yoğunluklu ve özel bir karışım ile üretilen 
sünger parçalar kullanılarak sağlanmaktadır.

2.3. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon poliüretandan
üretilmiştir. Kayın ağacından yapılmış oturak tahtası 
soğuk sünger ile birleştirilir ve komple kumaş döşenir.

Swing Plus modelinde oturağın max. 3 cm. ye kadar 
ileriye hareket edebilme özelliğini sağlayan, bir 
mekanizma bulunmaktadır. 

2.4. Metal Aksamlar

Metal aksamları elektrostatik toz boya siyah (RAL 
9005) renktedir.

2.5. Süngerler

Enjeksiyon poliüretandır ve CFC (kloroflorokarbon)  
içermez.

Yoğunluk : 59 kg/m3  +/- 3
Oturak süngeri kalınlığı : 52 mm
Arkalık süngeri kalınlığı : 51mm

3. OPSIYONLAR

3.1. Kolçak Çeşitleri

Standart Kolçak: Ahşap karkas üzeri sünger ve 
kumaş döşemeli.

Bardaklıklı Kolçak: Ahşap karkas üzeri PP 
bardaklık bulunduran yekpare kolçak. Kolçak üstleri
siyah poliüretan ped veya sünger üzeri kumaş 
döşemeli olabilir.

3.2. Bardaklık

Güçlendirilmiş polyamitten üretilmiştir. Yaklaşık  
ø140 mm. çapındadır ve kolçak önüne bulunur.

3.3. Kumaş

Güvenlik açısından alev almaz kumaş çeşitleri
mevcuttur.

3.4. Nakış (Opsiyonel)

Logo için maksimum ölçüler 7 cm genişliğinde 
yapılabilir, en-boy doğru orantılı olarak ölçülendirilir. 
Nakış için % 100 polyester iplik kullanılmaktadır. 
Arkalık modeline göre ön kısmında veya sırt 
kısmında istenilen bölgeye uygulanabilir. Her logo 
için ayrı bir nakış çalışması yapılmaktadır. Logo 
rengine en yakın iplik rengi seçilir. Renk sayısında 
kısıtlama yoktur. 

4. TEKNIK KURALLAR, TESTLER VE 
KALITE ONAYLARI

- ISO 9001 sertifikalıdır.

- TS EN 12727 sertifikalıdır.
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