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Cunoscută în România pentru nivelul exigentelor faţã de calitatea 
portofoliului produselor şi a serviciilor sale, EURODIDACTICA lanseazã 

o nouã ofertã  destinată instituţiilor de învăţământ şi socio-culturale.

Produsele şi serviciile noastre sunt certificate: 

Eugen Ursu

Director General

Partenerilor noştri şi tuturor celor care ni
se alătură efortului de a dezvolta afaceri
bazate pe onoare şi respect.
Nimic nu valorează mai mult într-o
afacere decât satisfacţia reciprocă între
parteneri, precum şi bucuria de a reuşi
împreună.
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TABLE ªCOLARE
SISTEME INTERACTIVE ªI VIDEOPROIECTOARE

                              

HÃRÞI DE BIROU

HERALDICÃ

CUPRINS

3

PROIECTARE SI DESIGN SPECIALIZAT

        • Proiectare 3D
        • Proiectare PAC
        • Proiectare PE
        • Proiectare DDE
        • Elaborarea devizelor investiþionale
        • Întocmirea graficelor de execuþie

Produse fabricate ^n Germania, Fran]a, SUA, Polonia, Spania,

 Italia, Cehia, China, Belarus, Suedia, România, R. Moldova

Reabilitare [i dotare pentru universit\]i [i institu]ii culturale

 EURODIDACTICA  -  un concept  modern ºi progresist în amenajarea integralã a spaþiilor publice interioare.
Lansatã iniþial pe piaþa educaþionalã, unde s-a afirmat  în scurt timp  ca lider de vânzãri, compania noastrã îºi 
dezvoltã competenþele, lãrgindu-ºi oferta de la materiale didactice ºi mobilier ºcolar la amenajarea ºi dotarea 
cu mobilier ºi echipamente de ultimã generaþie a spaþiilor publice.

   INSTITUÞII CULTURALE

• Teatre
• Cinematografe
• Cãmine culturale

SERVICII COMPLEXE:

           • Expertizã tehnicã
           • Expertizã acusticã
           • Expertizã iluminare
           • Elaborare de rapoarte
           • Elaborare de grafice de execuþie

 EXPERTIZARE ªI CONSULTANÞÃ

REABILITARE ªI DOTARE PENTRU:

          • ªcoli
          • Licee
          • Universitãþi

INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT

LIVRARE ªI MONTARE

          • Mobilier ºcolar ºi universitar
           • Mobilier ºi echipamente pentru sãli de spectacol
          • Mobilier pentru sãli de consiliu ºi birouri
          • Echipamente ºi tehnicã de scenã
          • Sisteme de videoproiecþie
          • Sisteme de sonorizare
          • Sisteme de automatizare ?i control
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Premium 5

design Giovanni Baccolini

Seria Premium

CARACTERISTICI GENERALE seria  Premium 

IMPORTANT:
Produs certificat de cãtre I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezisten?a la ?ocuri mecanice. 

4

Mobilier pentru spatii publicey

STRUCTURA: 

SPÃTARUL:

ªEZUTUL:

COTIERE:

� Structura din o?el tubular; 
� Sablatã  ºi vopsitã  în câmp electrostatic;
� Tapiþata, la cerere, cu stofa din  fibre sintetice. 

� Suport din placaj multistrat;
� Acoperit  cu  spuma poliuretanica de înalta densitate, ergonomicã;
� Tapiþerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziþie.
      Opþiuni: spatarul poate fi tapiþat cu stofã sau placat cu lemn.  

 
� Suport din placaj multistrat, acoperit cu spumã poliuretanicã, 
ergonomicã; 
�   Cãptuºit cu o perna din spuma poliuretanica; 
� Mecanismul de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem amortizare cu gaz;
       Opþiuni: ºezutul poate fi tapiþat cu stofã sau placat cu lemn.  
  

� Fixe, facând parte din structura scaunului;
� Partea superioara acoperita cu lemn masiv, cu marginile rotunjite prin 
?lefuire. 

...

...

Gama Premium este o soluþie esteticã ºi tehnologicã ce îmbinã eleganþa ºi confortul într-o 
structurã uºor adaptabilã, în funcþie de nevoile multiple de optimizare a orcãrui tip de 
spaþiu.
Design-ul minimalist al acestei serii de mobilier, fãrã prea multe elemente decorative, oferã 
spaþiului funcþionalitate ergonomicã, echilibru ºi un aspect modern.
Conceputã de cãtre compania Ares Line, recunoscutã pentru originalitatea design-ului ºi 
detaliile de înaltã clasã, seria de mobilier Premium este acum disponibilã ºi utilizatorilor 
români.
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Dimensiuni:
Distanþa interax:            8  
Înãlþimea totalã:                 800  mm
Înãlþime ºezut:                    450  mm
Lã?ime ?ezut:                       500  mm
Înãlþime pupitru:                650  mm
Distan?a între rânduri:      900  mm

     5 0 mm
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Seria Premium

6

PREMIERE
Première
spectaculos ºi inovativ, ce î
tehnologicã.

Structura: 
- oþel tubular ºi aluminiu eloxat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- exteriorul scaunelor ?i spãtarul sunt finisate cu 
panouri curbate din lemn stratificat  de mesteacãn. 
Cotiera:
- cãptu?itã cu spumã poliuretanicã flexibilã cu 
densitatea medie, tapiþatã.
Piciorul:
- aluminiu turnat sub presiune, eloxat, fãrã ºuruburi 
vizibile.
Mecanism de închidere:
- silenþios, cu ajutorul unui mecanism de amortizare 
cu gaz, ce permite ºezutului sã se alinieze perfect cu 
spãtarul.

    Opþional: Masã de scris pliabilã în cotierã. Este 
fabricatã din HPL , cu margini rotunjite.

 este un model de fotoliu cu un design 
mbinã estetica cu soluþia 

.

.

.

32 80

65

8

50

58

45

80

Mobilier pentru spatii publicey
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ROYALE WOOD

Dimensiuni:
Distanþa interax:                     62
Înãlþimea totalã:                                    960 mm
Înãlþime ºezut:                                       450 mm
Lã?ime ?ezut:                                          530 mm
Înãlþime pupitru:                                  620 mm
Distan?a între rânduri:                        900 mm

    minim 0 mm

Seria Premium

Sistem interactiv cu touch screen 
încorporat în spãtarul scaunului

Royale reprezintã c
colecþiei de fotolii, îmbinând eleganþa clasicã a 
spãtarului cu liniile delicate ale ºezutului.

Structura:
-  oþel tubular ºi aluminiu eloxat;
-  formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
 Þezutul ºi spãtarul:
- / mesteacãn;
-  spumã poliuretanicã ignifugã;
-  tapiþate cu piele ecologicã.
Lateralele:
- o?el structural cãptu?it, cu panouri de închidere 
laterale sau panouri de lemn de fag lãcuit (la modelul 
Wood).
Cotiera:
 - lemn de fag tapiþat sau lãcuit. 

Caracteristici:
-  scaunul poate fi complet demontat; 
-  finisaje de lemn de mesteacãn, 15 mm grosime,
 multi-strat; 
- elementele metalice din partea de jos a modelului 
sunt lãcuite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi. 

   Opþional: 
1. Masã de scris pliabilã în cotierã, fabricatã din HPL , 
cu margini rotunjite.
2. Buzunar pentru ecran cu sistem interactiv, ataºat în 
partea exterioarã a spãtarului. 

ea mai importantã versiune a 

 lemn stratificat de fag

8

ROYALE

ROYALE PLUS

69

55

96

64

45

87

62

53

62/649/11

Mobilier pentru spatii publicey



9

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

ROYALE WOOD
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TEMPO EVO

Dimensiuni:
Distanþa interax:            54
Înãlþimea totalã:                               920 mm
Înãlþime ºezut:                                  440 mm
Lã?ime ?ezut:                                     470 mm
Înãlþime pupitru:                              620 mm
Distan?a între rânduri:                    800 mm

     minim  0 mm

Seria Premium

A

B

C

D

Tempo reprezintã soluþia idealã pentru optimizarea 
spaþiului, caracterizându-se prin robusteþe ºi eleganþã 
clasicã.

Structura:
-  oþel tubular ºi aluminiu eloxat;
-  formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
-  lemn stratificat de fag;
-  spumã poliuretanicã ignifugã;
-  tapiþate cu piele ecologicã.
Cotiera:
-  lemn de fag tapitat sau lacuit. 
Lateralele:
-  structurã din oþel;
- finisaje cu panouri decorative tapiþate sau panouri  
din lemn.    
Partea inferioarã a scaunului:
-  o?el vopsit sau din lemn de fag lãcuit;
-  pãr?ile de metal sau aluminiu  expuse sunt lãcuite cu 
negru sau gri, rezistente la zgârieturi.
    Opþional: 
1. Finisajele din lemn - la alegerea clientului;
2. Montajul unei mese de scris, ataºatã spãtarului;
3. Montajul unui sistem multimedia cu microfon ºi   
prizã, pe lateralã (fig.B). În piciorul scaunului se 
monteazã prizã de alimentare ºi de date (fig. A). 
4. Montajul unei mãsuþe pentru scris lateralã, cu 
suport din oþel ºtanþat, rabatabilã (fig. C, D).

Î n  v e r s i u n e a  P L U S  º i  E V O ,  l a t e r a l e l e  
dreptunghiulare se înlocuiesc cu laterale 
trapezoidale;

.

.

10

TEMPO PLUS

TEMPO

70/67 78/72

47/49

92

44
64

7
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Mobilier pentru spatii publicey
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-  lemn de fag tapitat sau lacuit. 
Lateralele:
-  structurã din oþel;
- finisaje cu panouri decorative tapiþate sau panouri  
din lemn.    
Partea inferioarã a scaunului:
-  o?el vopsit sau din lemn de fag lãcuit;
-  pãr?ile de metal sau aluminiu  expuse sunt lãcuite cu 
negru sau gri, rezistente la zgârieturi.
    Opþional: 
1. Finisajele din lemn - la alegerea clientului;
2. Montajul unei mese de scris, ataºatã spãtarului;
3. Montajul unui sistem multimedia cu microfon ºi   
prizã, pe lateralã (fig.B). În piciorul scaunului se 
monteazã prizã de alimentare ºi de date (fig. A). 
4. Montajul unei mãsuþe pentru scris lateralã, cu 
suport din oþel ºtanþat, rabatabilã (fig. C, D).

Î n  v e r s i u n e a  P L U S  º i  E V O ,  l a t e r a l e l e  
dreptunghiulare se înlocuiesc cu laterale 
trapezoidale;

.
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Mobilier pentru spatii publicey



13

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Seria Premium

Dimensiuni:
Distanþa interax:        54
Înãlþimea totalã:                 920 mm
Înãlþime ºezut:                    440 mm
Lã?ime ?ezut:                       470 mm
Înãlþime pupitru:                720 mm
Distan?a între rânduri:      800 mm

          0 mm

CONCERTO

12

Concerto este destinat sãlilor de spectacol, oferind 
eleganþã ºi confort.

Structura:
- oþel tubular;
-laterale dreptunghiulare uºor curbate ce oferã un spaþiu 
funcþional generos, ceea ce le face ideale pentru teatru si 
auditoriu.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn de fag multi-strat;
- umplutura din poliuretan rezistent la foc;
-dispun de finisaje din otel.
Cotiera:
- lemn de fag tapitat sau lacuit. 
Lateralele:
-structurã din oþel, finisate cu panouri decorative 
tapiþate;
-forma lateralelor continuã linia spãtarului oferind 
acestuia un aer exclusivist modern; 
Caracteristici:
- partea inferioarã a scaunului este din o?el vopsit sau din 
lemn de fag lãcuit;
-pãr?ile de metal sau aluminiu  expuse sunt lãcuite cu 
negru sau gri, rezistente la zgârieturi.

75
50

92

72

44

54/56

47/49

7

Mobilier pentru spatii publicey

Opþional:
1. Piesele de lemn expuse pot fi placate, alegerea finisajelor fiind a dumneavoastrã;
2. Montajul unei mese de scris, ataþatã spãtarului;
3. Montajul unei mãsuþe pentru scris lateralã, cu suport din oþel ºtanþat, rabatabilã.
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-structurã din oþel, finisate cu panouri decorative 
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-forma lateralelor continuã linia spãtarului oferind 
acestuia un aer exclusivist modern; 
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Opþional:
1. Piesele de lemn expuse pot fi placate, alegerea finisajelor fiind a dumneavoastrã;
2. Montajul unei mese de scris, ataþatã spãtarului;
3. Montajul unei mãsuþe pentru scris lateralã, cu suport din oþel ºtanþat, rabatabilã.
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Seria Premium

GENESIS EVOLUTION

Dimensiuni:
Distanþa interax:         450
Înãlþimea totalã:                    1100 mm
Înãlþime ºezut:                         450 mm
Lã?ime ?ezut:                            485 mm
Înãlþime pupitru:                     665 mm
Distan?a între rânduri:          850 mm

 minim  mm

GENESIS

14

Genesis este un model de fotoliu polivalent ideal 
pentru orice tip de spaþiu public. Are o structurã 
adaptabilã la cerinþele  clienþilor, cu multiple 
posibilitãþi  de optimizare a spaþiului.

Structura:
- oþel tubular ºi spãtar din fag stratificat;
- picior din oþel tubular, sudat pe o bazã circularã din 
oþel;
- grinda centralã triunghiularã din aluminiu extrudat. 
ªezutul ºi spãtarul:
- structurã din oþel ºi fag. În versiunea Wood - complet 
din fag. 
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie ignifugã.
Cotiera:
- tapiþatã/ fag stratificat. 
Lateralele:
- în funcþie de model: versiunea Evolution - oþel, cu 
panouri tapiþate, versiunea Wood - panouri de fag 
lãcuit. 

Mobilier pentru spatii publicey

Caracteristici:
- grinda de suport triunghiularã permite asamblarea fotoliului într-un mod sigur ºi rapid;
- baza picioarelor laterale din oþel; 
- pãr?ile din metal sau aluminiu  expuse - vopsite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi;

iesele din lemn expuse;
6. 

- asamblarea rapidã;
- flexibilitatea scaunului este asiguratã de distanþa reglabilã ºi de mãsuþa care poate fi extrasã lateral sau 
poziþionatã pe spãtar ºi repliatã;
- dotare cu mãsuþã, în douã variante: fixatã în cotierã sau separatã de scaun, cu rabatare rapidã;
- picior din oþel tubular sudat pe o bazã circularã cu 3 puncte de fixare în podea. 

Opþional: 
1. Spãtar cu 3 poziþii de înclinare. 
2. Sisteme diferite de fixare în podea: picior central cu bazã circularã (modelul Genesis), picior fix  în 
continuarea cotierei;
3. Picioare mobile disponibile în 3 variante: cu ventuze, cu picioare reglabile ºi role pivotante, cu picior 
reglabil.
4. Echiparea coloanei de fixare cu sistem de climatizare, la modelele cu picior central fixat pe bazã 
circularã;
5. Alegerea finisajelor pentru p

Numerotare loc ºi rând.
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Seria Premium

GENESIS EVOLUTION

Dimensiuni:
Distanþa interax:         450
Înãlþimea totalã:                    1100 mm
Înãlþime ºezut:                         450 mm
Lã?ime ?ezut:                            485 mm
Înãlþime pupitru:                     665 mm
Distan?a între rânduri:          850 mm

 minim  mm

GENESIS

14

Genesis este un model de fotoliu polivalent ideal 
pentru orice tip de spaþiu public. Are o structurã 
adaptabilã la cerinþele  clienþilor, cu multiple 
posibilitãþi  de optimizare a spaþiului.

Structura:
- oþel tubular ºi spãtar din fag stratificat;
- picior din oþel tubular, sudat pe o bazã circularã din 
oþel;
- grinda centralã triunghiularã din aluminiu extrudat. 
ªezutul ºi spãtarul:
- structurã din oþel ºi fag. În versiunea Wood - complet 
din fag. 
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie ignifugã.
Cotiera:
- tapiþatã/ fag stratificat. 
Lateralele:
- în funcþie de model: versiunea Evolution - oþel, cu 
panouri tapiþate, versiunea Wood - panouri de fag 
lãcuit. 

Mobilier pentru spatii publicey

Caracteristici:
- grinda de suport triunghiularã permite asamblarea fotoliului într-un mod sigur ºi rapid;
- baza picioarelor laterale din oþel; 
- pãr?ile din metal sau aluminiu  expuse - vopsite cu negru sau gri, rezistente la zgârieturi;

iesele din lemn expuse;
6. 

- asamblarea rapidã;
- flexibilitatea scaunului este asiguratã de distanþa reglabilã ºi de mãsuþa care poate fi extrasã lateral sau 
poziþionatã pe spãtar ºi repliatã;
- dotare cu mãsuþã, în douã variante: fixatã în cotierã sau separatã de scaun, cu rabatare rapidã;
- picior din oþel tubular sudat pe o bazã circularã cu 3 puncte de fixare în podea. 

Opþional: 
1. Spãtar cu 3 poziþii de înclinare. 
2. Sisteme diferite de fixare în podea: picior central cu bazã circularã (modelul Genesis), picior fix  în 
continuarea cotierei;
3. Picioare mobile disponibile în 3 variante: cu ventuze, cu picioare reglabile ºi role pivotante, cu picior 
reglabil.
4. Echiparea coloanei de fixare cu sistem de climatizare, la modelele cu picior central fixat pe bazã 
circularã;
5. Alegerea finisajelor pentru p

Numerotare loc ºi rând.
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METROPOLITAN CLASIC

Seria Premium

Dimensiuni:
Distanþa interax:          540
Înãlþimea totalã:               900 mm
Înãlþime ºezut:                  450 mm
Lã?ime ?ezut:                     470 mm
Înãlþime pupitru:              690 mm
Distan?a între rânduri:    880 mm

       mm

Seria de mobilier Metropolitan include o gamã largã de fotolii pentru sãli de 
conferinþã, auditoriu ºi spectacole, concepute pentru a oferi o flexibilitate mare 
de utilizare, asigurând un nivel înalt de confort ºi funcþionalitate.

Structura
 - oþel tubular ºi spãtar din lemn de fag multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul: 
-spumã poliuretanicã injectatã la rece;
-tapiþerie ignifugã;
- în cazul unor modele - detalii din lemn natural, care acoperã cotiera ºi partea 
exterioarã a spãtarului;
- partea de jos a spãtarului poate fi din oþel, lemn stratificat din fag sau, în 
versiunea Wood, în întregime din fag stratificat. 
Cotiera:
- poliuretan, lemn cãptuºit sau fag stratificat.  
Piciorul:
- oþel tubular eliptic sudat pe o bazã din acelaºi material. În versiunile Opera ºi 
Classic - ñu braþul lateral din oþel ºi panouri cãptuºite;
- talpa din oþel. 

:
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Mobilier pentru spatii publicey

Opþional:
1. Pãrþile din lemn vizibile pot fi furniruite cu o varietate de finisaje;
2. Pãrþile metalice se pot vopsi în negru;
3. Montarea mãsuþei pe spatele fotoliului, în cazul aliniamentelor paralele, fixate 
pe suprafaþã planã;
4. Montarea mãsuþei în interiorul lateralei, indiferent de tipul cotierelor;
5. Finisaje din lemn;
6. Montarea unui sistem de echipamente moderne audio-video, pe cotierã;
7. Picioare mobile, disponibile în 3 variante: cu ventuze, cu picioare reglabile ºi 
role pivotante, cu picior reglabil.
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Opþional:
1. Pãrþile din lemn vizibile pot fi furniruite cu o varietate de finisaje;
2. Pãrþile metalice se pot vopsi în negru;
3. Montarea mãsuþei pe spatele fotoliului, în cazul aliniamentelor paralele, fixate 
pe suprafaþã planã;
4. Montarea mãsuþei în interiorul lateralei, indiferent de tipul cotierelor;
5. Finisaje din lemn;
6. Montarea unui sistem de echipamente moderne audio-video, pe cotierã;
7. Picioare mobile, disponibile în 3 variante: cu ventuze, cu picioare reglabile ºi 
role pivotante, cu picior reglabil.



Seria Premium

EIDOS WOOD

Dimensiuni:
Distanþa interax:         520
Înãlþimea totalã:             1120 mm
Înãlþime ºezut:                  460 mm
Lã?ime ?ezut:                     470 mm
Înãlþime pupitru:              660 mm
Distan?a între rânduri:    830 mm

        mm
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Caracteristici:
- pãrþile metalice vopsite în  gri sau negru;
- dotarea cu mãsuþa montatã pe spatele fotoliului.  

 
Opþional: 
1.
2. Cotierele pot fi tapiþate sau pot fi realizate din acelaºi finisaj ca ºi partea exterioarã a spãtarului.
3. Mãsuþa de scris  poate fi pliatã în  interorul braþului lateral sau între ºezut ºi braþul lateral. 
4.

Picioare fixe sau mobile icioarele mobile pot fi dotate cu nivelatoare, ventuze sau cu un sistem complex de 
role pivotante cu nivelatoare; 
7. Echiparea lateralelor  cu prizã electricã ºi sursã de date;
8. Led la capãt de rând; 
9. Suport  din oþel vopsit, pentru pahare, montat pe lateralã. 

 Pãrþile din lemn vizibile pot fi furniruite cu o varietate de finisaje;

Echiparea coloanei de fixare cu sistem de climatizare, la modelele cu picior central fixat pe bazã circularã;
5. Numerotare loc ºi rând;
6. . P  

.

EIDOS

18

Colecþia Eidos se distinge prin flexibilitate ºi design 
inovativ ºi include o vastã gamã de modele, unele dintre 
acestea fiind prevãzute cu garinuturi din lemn de înaltã 
calitate.

Structura:
- oþel tubular ºi spãtar din lemn de fag multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- fag stratificat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie ignifugã;
- partea de jos a spãtarului poate fi din polipropilenã 
vopsitã gri, negru/ lemn de fag  stratificat sau în întregime 
din fag stratificat pentru versiunea Wood.
Cotiera:
- polipropilenã tapiþatã/  lemn de fag. 
Piciorul:
- oþel tubular oval, sudat pe o talpã din acelaºi material, cu 
panouri laterale cãptuºite. 
În versiunea Opportunities panourile laterale ºi piciorul 
sunt din oþel. 
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Mobilier pentru spatii publicey
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O linie complexã de fotolii destinate sãlilor de teatru ºi cinema, special concepute pentru a satisface 
cerinþele de funcþionalitate ºi confort.
Asigurã o gamã largã de modele, de la stilul clasic la cel modern. Fotoliile se caracterizeazã printr-un 
grad sporit de confort.

seria  Teatru CARACTERISTICI GENERALE

STRUCTURA: 
� Structura din o?el rectangular; 
� Sablatã  ºi vopsitã  în câmp electrostatic;
� Îmbinari realizate prin sudura în mediu de argon;
� Tapiþata, la cerere, cu stofa cu fibre sintetice. 

SPÃTARUL: 
� Suport din placaj multistrat;
� Acoperit  cu  spuma poliuretanica de înalta densitate, ergonomicã;
� Tapiþerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziþie.
     Opþiuni: mascarea spatarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.  

ªEZUTUL: 
� Suport din placaj multistrat, acoperit cu spumã poliuretanicã, 
ergonomicã; 
� Cãptuºit cu o perna din spuma poliuretanica; 
� Tapiþerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziþie;
� Mecanismul de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem hidraulic de frânare 
ºi amortizare;
       Opþiuni: mascarea ºezutului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

               COTIERE:
� Fixe, facând parte din structura scaunului;
� Partea superioara acoperita cu lemn masiv / MDF lacuit, cu marginile 
rotunjite prin ?lefuire. 

ACCESORII: 
� Numerotarea rândurilor ?i a fotoliilor.
� Iluminarea extremitã?ilor rândurilor.

SISTEMUL DE MONTARE:
� În linie sau arc, pe suprafaþã planã sau în trepte.

...

...

IMPORTANT:
Produs certificat cu gradul V de rezisten?a la ?ocuri mecanice conform normelor 
SREN12727:2004 de catre I.N.L.

Teatru
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O linie complexã de fotolii destinate sãlilor de teatru ºi cinema, special concepute pentru a satisface 
cerinþele de funcþionalitate ºi confort.
Asigurã o gamã largã de modele, de la stilul clasic la cel modern. Fotoliile se caracterizeazã printr-un 
grad sporit de confort.

seria  Teatru CARACTERISTICI GENERALE

STRUCTURA: 
� Structura din o?el rectangular; 
� Sablatã  ºi vopsitã  în câmp electrostatic;
� Îmbinari realizate prin sudura în mediu de argon;
� Tapiþata, la cerere, cu stofa cu fibre sintetice. 

SPÃTARUL: 
� Suport din placaj multistrat;
� Acoperit  cu  spuma poliuretanica de înalta densitate, ergonomicã;
� Tapiþerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziþie.
     Opþiuni: mascarea spatarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.  

ªEZUTUL: 
� Suport din placaj multistrat, acoperit cu spumã poliuretanicã, 
ergonomicã; 
� Cãptuºit cu o perna din spuma poliuretanica; 
� Tapiþerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziþie;
� Mecanismul de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem hidraulic de frânare 
ºi amortizare;
       Opþiuni: mascarea ºezutului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

               COTIERE:
� Fixe, facând parte din structura scaunului;
� Partea superioara acoperita cu lemn masiv / MDF lacuit, cu marginile 
rotunjite prin ?lefuire. 

ACCESORII: 
� Numerotarea rândurilor ?i a fotoliilor.
� Iluminarea extremitã?ilor rândurilor.

SISTEMUL DE MONTARE:
� În linie sau arc, pe suprafaþã planã sau în trepte.

...

...

IMPORTANT:
Produs certificat cu gradul V de rezisten?a la ?ocuri mecanice conform normelor 
SREN12727:2004 de catre I.N.L.

Teatru
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Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Cod: MB SF - SP 9029
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Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                  minim 530mm
Înãlþime totalã:                                               1000 mm
Înãlþime ºezut:                                                  450 mm
Distan?a între rânduri:                      minim 900 mm
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Seria Teatru

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              580 mm
Înãlþimea totalã:                                              970 mm
Înãlþime ºezut:                                                 450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              600 mm
Înãlþimea totalã:                                              990 mm
Înãlþime ºezut:                                                 450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              550 mm
Înãlþimea totalã:                                            1025 mm
Înãlþime ºezut:                                                 435 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm
Înãl?imea treptei:                              maxim 120 mm

Mobilier pentru spatii publicey
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Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Cod: MB SF - SP 9029

Cod: MB SF - SP 9016
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Cod: MB SF - SP 9005

Cod: MB SF HJ 06B
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Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                  minim 530mm
Înãlþime totalã:                                               1000 mm
Înãlþime ºezut:                                                  450 mm
Distan?a între rânduri:                      minim 900 mm
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Seria Teatru

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              580 mm
Înãlþimea totalã:                                              970 mm
Înãlþime ºezut:                                                 450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              600 mm
Înãlþimea totalã:                                              990 mm
Înãlþime ºezut:                                                 450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              550 mm
Înãlþimea totalã:                                            1025 mm
Înãlþime ºezut:                                                 435 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm
Înãl?imea treptei:                              maxim 120 mm

Mobilier pentru spatii publicey



Cod: MB SF - HJ 09A

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                               580 mm
Înãlþimea totalã:                                               995 mm
Înãlþime ºezut:                                                  450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Cod: MB SF - HJ 09B
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                               580 mm
Înãlþimea totalã:                                               965 mm
Înãlþime ºezut:                                                  430 mm
Distan?a între rânduri:                      minim 900 mm
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Cod: MB SF - HJ 9801

Seria Teatru

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              580 mm
Înãlþimea totalã:                                              995 mm
Înãlþime ºezut:                                                 450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Dimensiuni: 
Lãþime ºezut:                                                  550 mm
Înãlþimea totalã:                                           950 mm
Înãlþime ºezut:                                               450 mm
Înaltime cotierã:                                            632 mm

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Cod: MB SF - HJ 66

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- lemn , cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- lemn , cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn , cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Mobilier pentru spatii publicey



Cod: MB SF - HJ 09A

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                               580 mm
Înãlþimea totalã:                                               995 mm
Înãlþime ºezut:                                                  450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Cod: MB SF - HJ 09B
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                               580 mm
Înãlþimea totalã:                                               965 mm
Înãlþime ºezut:                                                  430 mm
Distan?a între rânduri:                      minim 900 mm
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Cod: MB SF - HJ 9801

Seria Teatru

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              580 mm
Înãlþimea totalã:                                              995 mm
Înãlþime ºezut:                                                 450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Dimensiuni: 
Lãþime ºezut:                                                  550 mm
Înãlþimea totalã:                                           950 mm
Înãlþime ºezut:                                               450 mm
Înaltime cotierã:                                            632 mm

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Cod: MB SF - HJ 66

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- lemn , cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- lemn , cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel rectangular.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn , cu despãr?itoare pline ?i tapi?ate.
Sistem de rabatare automat (gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Mobilier pentru spatii publicey



Structura:
- lemn masiv, întãrit cu profile metalice. 
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare pline din lemn.
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    cu  
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Cod: MB SF - HJ 98

Cod: MB SF - HJ 9109

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                            580 mm
Înãlþimea totalã:                                          1040 mm
Înãlþime ºezut:                                                475 mm
Distan?a între rânduri:                    minim 900 mm
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                            580 mm
Înãlþimea totalã:                                          1077 mm
Înãlþime ºezut:                                                450 mm
Distan?a între rânduri:                   minim 900 mm

Cod: MB SF - HJ 9301
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                minim 560 mm
Înãlþimea  totalã:                                             935 mm
Înãlþime ºezut:                                                 470 mm
Distan?a între rânduri:                    minim 900 mm

Seria Teatru

Structura:
- lemn masiv, întãrit cu profile metalice. 
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv,  

espãr?itoare pline din lemn.
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    cu  
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Op?ional: 
1.

lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire. 
D

 Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare 
pentru fiecare scaun în parte;
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              550 mm
Înãlþimea totalã:                                            1000 mm
Înãlþime ºezut:                                                 460 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Structura:
- lemn masiv, susþinut pe un picior central de oþel.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv,  

espãr?itoare pline din lemn decorate cu motive clasice.
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    cu  
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Op?ional: 
1.

. lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire. 
D

 Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare 
pentru fiecare scaun în parte;
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- lemn masiv, susþinut pe un picior central de oþel.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv,  

espãr?itoare pline din lemn.
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    cu  
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Op?ional: 
1.

lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire. 
D

 Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare 
pentru fiecare scaun în parte;
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.

Mobilier pentru spatii publicey

Cod: MB SF - HJ 806



Structura:
- lemn masiv, întãrit cu profile metalice. 
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare pline din lemn.
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    cu  
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Cod: MB SF - HJ 98

Cod: MB SF - HJ 9109

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                            580 mm
Înãlþimea totalã:                                          1040 mm
Înãlþime ºezut:                                                475 mm
Distan?a între rânduri:                    minim 900 mm
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                            580 mm
Înãlþimea totalã:                                          1077 mm
Înãlþime ºezut:                                                450 mm
Distan?a între rânduri:                   minim 900 mm

Cod: MB SF - HJ 9301
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                minim 560 mm
Înãlþimea  totalã:                                             935 mm
Înãlþime ºezut:                                                 470 mm
Distan?a între rânduri:                    minim 900 mm

Seria Teatru

Structura:
- lemn masiv, întãrit cu profile metalice. 
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv,  

espãr?itoare pline din lemn.
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    cu  
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Op?ional: 
1.

lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire. 
D

 Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare 
pentru fiecare scaun în parte;
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                              550 mm
Înãlþimea totalã:                                            1000 mm
Înãlþime ºezut:                                                 460 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm

Structura:
- lemn masiv, susþinut pe un picior central de oþel.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv,  

espãr?itoare pline din lemn decorate cu motive clasice.
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    cu  
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Op?ional: 
1.

. lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire. 
D

 Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare 
pentru fiecare scaun în parte;
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- lemn masiv, susþinut pe un picior central de oþel.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv,  

espãr?itoare pline din lemn.
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    cu  
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Op?ional: 
1.

lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire. 
D

 Prin piciorul central se poate monta un sistem de ventilare 
pentru fiecare scaun în parte;
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.

Mobilier pentru spatii publicey

Cod: MB SF - HJ 806
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Cod: MB SF - HJ 8013A

Structura:
- oþel rectangular
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã; 
Cotiera:
- lemn de stejar, cu despãrþitoare din acelaºi 
material.
Suport pentru picioare din aliaj de aluminiu
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu 
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Cod: MB SF - HK 1061

Cod: MB SF - HK 1095

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                             550 mm
Înãlþimea totalã:                                            1050 mm
Înãlþime ºezut:                                                  450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                      590mm
Înãlþimea totalã:                                      880mm
Înãlþime ºezut:    450mm/ 610 mm (?ezut rabatat)
Distanþa între rânduri:                    minim 900mm
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Seria Teatru

Structura:
- aluminiu, în forma de “H”.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare din lemn.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem 
hidraulic de frânare ºi amortizare.

Structura:
- lemn masiv.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare din acelaºi material.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem 
hidraulic de frânare ºi amortizare.

Dimensiuni: 
Lãþime scaun:                                               580 mm
Înãlþimea totalã:                                        1000 mm
Înãlþime ºezut:                                              451 mm
Înãlþime cotierã:                                           650 mm

Mobilier pentru spatii publicey
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Cod: MB SF - HJ 8013A

Structura:
- oþel rectangular
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã; 
Cotiera:
- lemn de stejar, cu despãrþitoare din acelaºi 
material.
Suport pentru picioare din aliaj de aluminiu
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu 
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Cod: MB SF - HK 1061

Cod: MB SF - HK 1095

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                             550 mm
Înãlþimea totalã:                                            1050 mm
Înãlþime ºezut:                                                  450 mm
Distan?a între rânduri:                     minim 900 mm
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                      590mm
Înãlþimea totalã:                                      880mm
Înãlþime ºezut:    450mm/ 610 mm (?ezut rabatat)
Distanþa între rânduri:                    minim 900mm
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Seria Teatru

Structura:
- aluminiu, în forma de “H”.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare din lemn.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem 
hidraulic de frânare ºi amortizare.

Structura:
- lemn masiv.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despãr?itoare din acelaºi material.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem 
hidraulic de frânare ºi amortizare.

Dimensiuni: 
Lãþime scaun:                                               580 mm
Înãlþimea totalã:                                        1000 mm
Înãlþime ºezut:                                              451 mm
Înãlþime cotierã:                                           650 mm

Mobilier pentru spatii publicey
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Cod: MB SF - BJ 6310

Cod: MB SF - BJ 6320

Cod: MB SF - HJ 8011A

Cod: MB SF - HJ 9805

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 580 mm
Înãlþimea totalã:                 958 mm
Înãlþime ºezut:                    455 mm
Lãþime ºezut:                       580 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 555 mm
Înãlþimea totalã:                 910 mm
Înãlþime ºezut:                    460 mm
Înaltime cotierã:                 600 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 560 mm
Înãlþimea totalã:                 900 mm
Înãlþime ºezut:                    480 mm
Înaltime cotierã:                 620 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 540 mm
Înãlþimea totalã:                 970 mm
Înãlþime ºezut:                    450 mm
Înaltime cotierã:                 630 mm
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Seria Teatru

Structura:
- aluminiu, în forma de “H”.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- cotiera se ridicã automat împreunã cu scaunul;
- lemn masiv, cu despãr?itoare din lemn.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu 
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru de oþel, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã( anti-poluare ?i anti-decolorare);
Cotiera: 
- lemn de stejar.
Mecanism de rabatare silenþios.

Structura:
- cadru de oþel, lemn multi-strat
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera:
- lemn MDF lãcuit pe o structurã metalicã îmbracatã in 
material. 
Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:

.

Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru de oþel, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã (anti-poluare ?i anti-decolorare);
Cotiera: 
- lemn MDF, lãcuit, pe structurã metalicã
Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenþios.

.

Mobilier pentru spatii publicey

741
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Cod: MB SF - BJ 6310

Cod: MB SF - BJ 6320

Cod: MB SF - HJ 8011A

Cod: MB SF - HJ 9805

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 580 mm
Înãlþimea totalã:                 958 mm
Înãlþime ºezut:                    455 mm
Lãþime ºezut:                       580 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 555 mm
Înãlþimea totalã:                 910 mm
Înãlþime ºezut:                    460 mm
Înaltime cotierã:                 600 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 560 mm
Înãlþimea totalã:                 900 mm
Înãlþime ºezut:                    480 mm
Înaltime cotierã:                 620 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 540 mm
Înãlþimea totalã:                 970 mm
Înãlþime ºezut:                    450 mm
Înaltime cotierã:                 630 mm
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Seria Teatru

Structura:
- aluminiu, în forma de “H”.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- cotiera se ridicã automat împreunã cu scaunul;
- lemn masiv, cu despãr?itoare din lemn.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu 
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru de oþel, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã( anti-poluare ?i anti-decolorare);
Cotiera: 
- lemn de stejar.
Mecanism de rabatare silenþios.

Structura:
- cadru de oþel, lemn multi-strat
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera:
- lemn MDF lãcuit pe o structurã metalicã îmbracatã in 
material. 
Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:

.

Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru de oþel, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã (anti-poluare ?i anti-decolorare);
Cotiera: 
- lemn MDF, lãcuit, pe structurã metalicã
Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenþios.

.

Mobilier pentru spatii publicey

741
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Cod: MB SF - BJ 6324

Cod: MB SF - BJ 6342

Cod: MB SF - BJ 6307

Cod: MB SF - BJ 6303

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 540 mm
Înãlþimea totalã:                 970 mm
Înãlþime ºezut:                    450 mm
Înaltime cotierã:                 630 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                   650 mm
Lãþime scaun:                       550 mm
Înãlþime ºezut:                     450 mm
Înaltime cotierã:                  610 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                   660 mm
Lãþime scaun:                       550 mm
Înãlþime ºezut:                     454 mm
Înaltime cotierã:                  626 mm
Înaltime totalã:                    935 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 540 mm
Înãlþimea totalã:                 960 mm
Înãlþime ºezut:                    440 mm
Înaltime cotierã:                 620 mm

33
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Seria Teatru

Structura:
- cadru metalic, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Lateraele din MDF cu tablã perforatã.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru metalic, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Lateraele din MDF cu tablã perforatã.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru metalic trapezoidal, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru de oþel, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din pânzã de înaltã calitate;
- mascate pe spate cu un capac din lemn multi-strat.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenþios.

Mobilier pentru spatii publicey
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Cod: MB SF - BJ 6324

Cod: MB SF - BJ 6342

Cod: MB SF - BJ 6307

Cod: MB SF - BJ 6303

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 540 mm
Înãlþimea totalã:                 970 mm
Înãlþime ºezut:                    450 mm
Înaltime cotierã:                 630 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                   650 mm
Lãþime scaun:                       550 mm
Înãlþime ºezut:                     450 mm
Înaltime cotierã:                  610 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                   660 mm
Lãþime scaun:                       550 mm
Înãlþime ºezut:                     454 mm
Înaltime cotierã:                  626 mm
Înaltime totalã:                    935 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 540 mm
Înãlþimea totalã:                 960 mm
Înãlþime ºezut:                    440 mm
Înaltime cotierã:                 620 mm
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Seria Teatru

Structura:
- cadru metalic, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Lateraele din MDF cu tablã perforatã.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru metalic, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Lateraele din MDF cu tablã perforatã.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru metalic trapezoidal, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- cadru de oþel, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din pânzã de înaltã calitate;
- mascate pe spate cu un capac din lemn multi-strat.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Suport picioare: aluminiu turnat, electrostatic.
Mecanism de rabatare silenþios.

Mobilier pentru spatii publicey
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Cod: MB SF - BJ 6317

Cod: MB SF - HJ 803C

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 560 mm
Înãlþimea totalã:                 980 mm
Înãlþime ºezut:                    450 mm
Înaltime cotierã:                 610 mm
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Dimensiuni: 
Lungime scaun:                   730 mm
Înãlþime ºezut:                     465 mm
Înaltime cotierã:                  627 mm
Înaltime totalã:                    945 mm

Seria Teatru

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                  590 mm
Înãlþimea totalã:                1101 mm
Înãlþime ºezut:                      458 mm
Înaltime cotierã:                   616 mm

Cod: MB HJ 820

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                  550 mm
Înãlþimea totalã:                  975 mm
Înãlþime ºezut:                     450 mm
Înaltime cotierã:                  620 mm

Cod: MB HJ 808

Mobilier pentru spatii publicey

Structura:
- oþel rectangular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel tubular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv fag sau stejar lãcuit.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu 
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Opþional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte;
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel rectangular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit, cu marginile rotunjite prin 
ºlefuire.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel tubular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit, cu marginile rotunjite prin 
ºlefuire.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.
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Cod: MB SF - BJ 6317

Cod: MB SF - HJ 803C

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                 560 mm
Înãlþimea totalã:                 980 mm
Înãlþime ºezut:                    450 mm
Înaltime cotierã:                 610 mm

35

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                   730 mm
Înãlþime ºezut:                     465 mm
Înaltime cotierã:                  627 mm
Înaltime totalã:                    945 mm

Seria Teatru

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                  590 mm
Înãlþimea totalã:                1101 mm
Înãlþime ºezut:                      458 mm
Înaltime cotierã:                   616 mm

Cod: MB HJ 820

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                  550 mm
Înãlþimea totalã:                  975 mm
Înãlþime ºezut:                     450 mm
Înaltime cotierã:                  620 mm

Cod: MB HJ 808

Mobilier pentru spatii publicey

Structura:
- oþel rectangular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel tubular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv fag sau stejar lãcuit.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu 
sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

Opþional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte;
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel rectangular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit, cu marginile rotunjite prin 
ºlefuire.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel tubular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masiv lãcuit, cu marginile rotunjite prin 
ºlefuire.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.
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Cod: MB SF - BJ 6325
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Cod: MB SF - HJ 805

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                      590 mm
Înãlþimea  totalã:                   1165 mm
Înãlþime ºezut:                         470 mm
Înaltime cotierã:                      615 mm

Cod: MB SF - HJ 803

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                      590 mm
Înãlþimea  totalã:                   1165 mm
Înãlþime ºezut:                         470 mm
Înaltime cotierã:                      615 mm

7580

Dimensiuni: 
Lãþime scaun:                     580 mm
Înãlþimea totalã:        1080 mm
Înãlþime ºezut:             450 mm
Înãlþime cotierã:                  620 mm

Seria TeatruMobilier pentru spatii publicey

Structura:
- oþel rectangular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masivde stejar.
Mecanism de rabatare silenþios.
Suport pentru picioare din oþel.

Opþional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- metal rectangular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
Cotiera: 
- lemn masiv, tapiþerie din stofã.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                                   530 mm
Înãlþime totalã:                                                      938 mm
Înãlþime ºezut:                                    450 mm/ 630 mm
Distanþa între rânduri:                                         900 mm

Structura:
- oþel, lemn masiv.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
-lemn masiv, lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem 
hidraulic de fânare ºi amortizare.

Opþional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel, lemn masiv.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
-lemn masiv, lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem 
hidraulic de fânare ºi amortizare.

Opþional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                      590 mm
Înãlþimea  totalã:                   1165 mm
Înãlþime ºezut:                         470 mm
Înaltime cotierã:                      615 mm

Cod: MB SF - HJ 803

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                      590 mm
Înãlþimea  totalã:                   1165 mm
Înãlþime ºezut:                         470 mm
Înaltime cotierã:                      615 mm

7580

Dimensiuni: 
Lãþime scaun:                     580 mm
Înãlþimea totalã:        1080 mm
Înãlþime ºezut:             450 mm
Înãlþime cotierã:                  620 mm

Seria TeatruMobilier pentru spatii publicey

Structura:
- oþel rectangular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
- lemn masivde stejar.
Mecanism de rabatare silenþios.
Suport pentru picioare din oþel.

Opþional:
1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã).

2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- metal rectangular, lemn multi-strat.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
Cotiera: 
- lemn masiv, tapiþerie din stofã.
Mecanism de rabatare silenþios.

Opþional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2. Culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                                   530 mm
Înãlþime totalã:                                                      938 mm
Înãlþime ºezut:                                    450 mm/ 630 mm
Distanþa între rânduri:                                         900 mm

Structura:
- oþel, lemn masiv.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
-lemn masiv, lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem 
hidraulic de fânare ºi amortizare.

Opþional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura:
- oþel, lemn masiv.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;
- mascate pe spate cu un capac din lemn.
Cotiera: 
-lemn masiv, lãcuite, cu marginile rotunjite prin ?lefuire.
Mecanism de rabatare silenþios, prevãzut cu sistem 
hidraulic de fânare ºi amortizare.

Opþional:
1. Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte.
2.  Culoarea stofei - la cererea clientului.
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Cod: MB SF - VERDI

Cod: MB SF - SALIERI

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                          400 mm
Lãþime scaun:                       410 mm
Înãlþime ºezut scaun:              480 mm
Înãlþime totalã scaun:              930 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                          470 mm
Lãþime scaun:                        420 mm
Înãlþime ºezut scaun:                 470 mm
Înãlþime totalã scaun:               950 mm

Dimensiuni: 
Lungime taburet:                        480 mm
Lãþime taburet:                         440 mm
Înãlþime ºezut taburet:               800 mm
Înãlþime totalã taburet:             980 mm

Dimensiuni: 
Lungime taburet:                   470 mm
Lãþime taburet:                    420 mm
Înãlþime ºezut taburet:           800 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:              470 mm
Lãþime scaun:            400 mm
Înãlþime ºezut scaun:   470 mm
Înãlþime totalã scaun:   800 mm

Dimensiuni: 
Lungime taburet:             380 mm
Lãþime taburet:              350 mm
Înãlþime ºezut taburet:    470 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:              450 mm
Lãþime scaun:            400 mm
Înãlþime ºezut scaun:   470 mm
Înãlþime totalã scaun:   880 mm

Dimensiuni: 
Lungime canapea:          1130 mm
Lãþime canapea:               400 mm
Înãlþime canapea:                 470 mm

Seria TeatruMobilier pentru spatii publicey

Scaun ?i taburet înalt, pentru loje, 
inspirat de stilul "Louis al XVI-lea"
Structura:
- lemn masiv de paltin sau fag.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Scaun ?i canapea pentru loje amfiteatru, inspirat de un stil 
din anii 1800.
Structura:
- lemn masiv de paltin sau fag, lãcuit în culoare naturalã sau alte 
culori.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã sau catifea.

Opþional:
Culoarea stofei ºi a lemnului - la cererea clientului.

Scaun ?i taburet înalt, pentru loje 
amfiteatru.
Structura:
- lemn masiv de arþar sau fag, lãcuit natural 
sau în alte culori.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã sau catifea.

Opþional:
Culoarea stofei ºi a lemnului - la cererea 
clientului.

Scaun ?i taburet pentru loje amfiteatru, inspirate de stilul 
"Louis Filip"
Structura:
- lemn masiv de arþar sau fag, lãcuit natural sau în alte culori.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã sau catifea.

Opþional:
Culoarea stofei ºi a lemnului - la cererea clientului.
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Cod: MB SF - VERDI

Cod: MB SF - SALIERI

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                          400 mm
Lãþime scaun:                       410 mm
Înãlþime ºezut scaun:              480 mm
Înãlþime totalã scaun:              930 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:                          470 mm
Lãþime scaun:                        420 mm
Înãlþime ºezut scaun:                 470 mm
Înãlþime totalã scaun:               950 mm

Dimensiuni: 
Lungime taburet:                        480 mm
Lãþime taburet:                         440 mm
Înãlþime ºezut taburet:               800 mm
Înãlþime totalã taburet:             980 mm

Dimensiuni: 
Lungime taburet:                   470 mm
Lãþime taburet:                    420 mm
Înãlþime ºezut taburet:           800 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:              470 mm
Lãþime scaun:            400 mm
Înãlþime ºezut scaun:   470 mm
Înãlþime totalã scaun:   800 mm

Dimensiuni: 
Lungime taburet:             380 mm
Lãþime taburet:              350 mm
Înãlþime ºezut taburet:    470 mm

Dimensiuni: 
Lungime scaun:              450 mm
Lãþime scaun:            400 mm
Înãlþime ºezut scaun:   470 mm
Înãlþime totalã scaun:   880 mm

Dimensiuni: 
Lungime canapea:          1130 mm
Lãþime canapea:               400 mm
Înãlþime canapea:                 470 mm

Seria TeatruMobilier pentru spatii publicey

Scaun ?i taburet înalt, pentru loje, 
inspirat de stilul "Louis al XVI-lea"
Structura:
- lemn masiv de paltin sau fag.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã;

Opþional:
Culoarea stofei - la cererea clientului.

Scaun ?i canapea pentru loje amfiteatru, inspirat de un stil 
din anii 1800.
Structura:
- lemn masiv de paltin sau fag, lãcuit în culoare naturalã sau alte 
culori.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã sau catifea.

Opþional:
Culoarea stofei ºi a lemnului - la cererea clientului.

Scaun ?i taburet înalt, pentru loje 
amfiteatru.
Structura:
- lemn masiv de arþar sau fag, lãcuit natural 
sau în alte culori.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã sau catifea.

Opþional:
Culoarea stofei ºi a lemnului - la cererea 
clientului.

Scaun ?i taburet pentru loje amfiteatru, inspirate de stilul 
"Louis Filip"
Structura:
- lemn masiv de arþar sau fag, lãcuit natural sau în alte culori.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- spumã poliuretanicã injectatã la rece;
- tapiþerie din stofã sau catifea.

Opþional:
Culoarea stofei ºi a lemnului - la cererea clientului.



      CERTIFICATE:
� 
� Raport de evaluare privind rezistenþa scaunelor, nivelul V de severitate al impactului, conform 
EN 1728:2000, EN 1729-2/2003;
� Raport de evaluare privind rezisten?a ?i durabilitatea, conform EN12727:2004;
� Raport de evaluare privind absorb?ia acusticã din straturile  de  materiale, conform EN ISO 10354-
2:2005

Tapiþerie ignifugatã conform normelor europene EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006;

41

OP}IUNI Material textil pentru fotolii:

SPECIFICA? II TEHNICE:
� 

EN 1021-2:2006 & BS 5852 PART 1:1979;
� Tratarea ºi vopsirea tapiþeriei exclud  substan?ele nocive (culori AZO);
� Rezisten?ã la frecare: EN ISO 12947-2:1999? 70.000 cicluri.

Tapi?erie din fibre sintetice, rezistentã la uzurã, cu ardere întârziatã conform EN 1021-1:2006 & 

Culori cotiere

001 002 003 004

HM-01 HB-03 H13-07 H17-07H31-02

HM-02 HB-04 H13-08 H17-08H31-03

HM-03 HB-05 H13-09 H17-09H31-04

HM-04 HB-06 H13-10 H18-01H31-05

HM-05 H13-01 H17-01 H18-02 H31-06

40

Materiale textileMobilier pentru spatii publicey
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Folie cu opacitate reglabilã 

  Caracteristici:

- folia nu permite trecerea radia?iilor electromagnetice sau corpusculare;

- are o opacitate reglabilã, controlând cantitatea de luminã ?i cãldurã care intrã în spa?iul unde e plasatã;

- oferã un plus de discre?ie ?i elegan?ã  spa?iului: prin acþionarea unui comutator conectat la sursa de curent 

electric, folia devine opacã.

- poate fi prinsã pe geam sau pe orice altã suprafa?ã,

   Utilizãri:

- Poate fi folositã ?i ca ecran de proiec?ie, când este opacã, transformându-se în ecran high definition pentru 

proiectarea imaginii, oferind soluþia idealã pentru sãlile de conferin?ã/expozi?ii/ standuri expozi?ionale .

- Poate fi folositã pentru compartimentarea spa?iului.

  Specifica?ii:

Lã?imea foliei e de maxim 1 metru

Dimmer – op?ional
2Suprafa?a maximã a foliei/ transformator: 5 m

2Transformator: 48 V pentru o suprafa?a maximã de 5 m

2
Fereastra 1   1m

2
Fereastra 2   1m

2
Fereastra 3   1m

43

Instalarea sistemului "Aisle Light"

Caracteristici: Modelul este u?or ?i rapid de instalat, reprezentând solu?ia idealã pentru economisirea 

consumului de energie electricã. Sistemul este realizat dintr-un PVC de cea mai bunã calitate. 

Instruc?iuni: 

1. Trasa?i o linie pe podea pentru a indica locul unde va fi instalat sistemul.

2. Da?i gãuri pe podea cu diametrul de 6ø la fiecare 250 mm, insera?i un tub cu diametrul de 6ø.

3. Da?i gãuri în partea de jos a culoarului de luminã cu diametrul de 4ø la fiecare 250 mm folosind ?uruburi 

M4x40.

4. Insera?i banda de leduri în gãurile date astfel încât sã nu vinã în contact cu materiale inflamabile.

5. Realiza?i ?i testa?i conexiunea electricã.

6. Distan?a trebuie sã fie mai mare de 7 mm.

Instrucþiuni privind instalarea ledurilor din PVC:

1. Tãia?i PVC-ul astfel încât sã fie cu 130 mm mai scurt decât lungimea propriu-zisã a treptei.

2. Plasa?i extrudarea din PVC la 65 mm de la marginea scãrii, distan?ã ce o marca?i înainte pe suprafa?a scãrii.

3. Da?i gãuri cu diametrul de 4ø la o distan?ã de 250 mm, insera?i un tub extensibil cu diametrul de 6ø folosind 

?uruburi M4x40.

4. Pune?i capacele pe extrudarea din PVC folosind ?uruburi M4x40, lipiþi autocolantele negre ?i apoi insera?i 

plãcu?a cu numãrul. În cele din urmã a?eza?i carpeta.

5. Ledul poate fi inserat ?i pe partea verticalã a treptei, dacã înãl?imea acesteia este de 50 mm. 

6. Insera?i banda de leduri în gãurile date astfel încât sã nu vinã în contact cu materiale inflamabile.

7. Realiza?i ?i testa?i conexiunea electricã.

Profile trepte

     Spoturile sistemului pot fi încorporate în scãrile din sãlile de cinema 

?i cele de teatru. Produsele au un design elegant ?i sunt manufacturate 

din materiale de cea mai bunã calitate. 

42
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Instalarea sistemului "Aisle Light"

Caracteristici: Modelul este u?or ?i rapid de instalat, reprezentând solu?ia idealã pentru economisirea 

consumului de energie electricã. Sistemul este realizat dintr-un PVC de cea mai bunã calitate. 

Instruc?iuni: 

1. Trasa?i o linie pe podea pentru a indica locul unde va fi instalat sistemul.

2. Da?i gãuri pe podea cu diametrul de 6ø la fiecare 250 mm, insera?i un tub cu diametrul de 6ø.

3. Da?i gãuri în partea de jos a culoarului de luminã cu diametrul de 4ø la fiecare 250 mm folosind ?uruburi 

M4x40.

4. Insera?i banda de leduri în gãurile date astfel încât sã nu vinã în contact cu materiale inflamabile.

5. Realiza?i ?i testa?i conexiunea electricã.

6. Distan?a trebuie sã fie mai mare de 7 mm.

Instrucþiuni privind instalarea ledurilor din PVC:

1. Tãia?i PVC-ul astfel încât sã fie cu 130 mm mai scurt decât lungimea propriu-zisã a treptei.

2. Plasa?i extrudarea din PVC la 65 mm de la marginea scãrii, distan?ã ce o marca?i înainte pe suprafa?a scãrii.

3. Da?i gãuri cu diametrul de 4ø la o distan?ã de 250 mm, insera?i un tub extensibil cu diametrul de 6ø folosind 

?uruburi M4x40.

4. Pune?i capacele pe extrudarea din PVC folosind ?uruburi M4x40, lipiþi autocolantele negre ?i apoi insera?i 

plãcu?a cu numãrul. În cele din urmã a?eza?i carpeta.

5. Ledul poate fi inserat ?i pe partea verticalã a treptei, dacã înãl?imea acesteia este de 50 mm. 

6. Insera?i banda de leduri în gãurile date astfel încât sã nu vinã în contact cu materiale inflamabile.

7. Realiza?i ?i testa?i conexiunea electricã.

Profile trepte

     Spoturile sistemului pot fi încorporate în scãrile din sãlile de cinema 

?i cele de teatru. Produsele au un design elegant ?i sunt manufacturate 

din materiale de cea mai bunã calitate. 
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seria   Orchestrã

STRUCTURA:  
� Cadru din o r, realizat prin turnare în forme vidate;
� Structura  sablatã  ºi eloxatã în nuan?e de negru;
� Picior - pivot din oþel tubular cromat;

               SPÃTARUL: 
� Structurã din lemn de fag;
� Cãptu?it cu  spuma poliuretanica, ergonomicã;
� Tapi?erie  din  þesãturã sau catifea.
�   Mecanism de reglare.
 

ªEZUTUL: 
� Structurã din lemn de fag;
� Cãptu?it cu  spuma poliuretanica, ergonomicã; 
� Tapi?erie  din  þesãturã sau catifea.
�   Mecanism de reglare dotat cu sistem hidraulic.

þel tubula

CARACTERISTICI GENERALE

IMPORTANT:
Produs certificat de cãtre I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezisten?a la ?ocuri mecanice. 

             Orchestrã

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro
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Seria Orchestrã

  Seria de mobilier Orchestra cuprinde o gamã complexã de modele de scaun, adaptate cerinþelor de 
amplasament ºi funcþionalitate specifice fiecãrui artist - instrumentist în cadrul orchestrei.
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amplasament ºi funcþionalitate specifice fiecãrui artist - instrumentist în cadrul orchestrei.
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Scaun Drummer B1 

Scaun Kettle Drummer TK-1 

Dimensiuni:                                       
Înãlþimea totalã:          710-711-713 mm
Înãlþime ºezut:             460-470-490 mm
Adâncime ºezut:                            440 mm

Scaun Musician M1

Scaun Double bassist C-D1 

Dimensiuni:                                       
Înãlþimea totalã:                     890-103 mm
Înãlþime ºezut:                        640-780 mm
Adâncime ºezut:                              400 mm

Dimensiuni:                                       
Înãlþimea totalã:                   900-103 mm
Înãlþime ºezut:                      650-780 mm
Adâncime ºezut:                            400 mm

Dimensiuni:                                       
Înãlþimea totalã:                   890-103 mm
Înãlþime ºezut:                      640-780 mm
Adâncime ºezut:                            400 mm
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Structura: 
- oþel tubular, lemn de fag profilat.
-  formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
-.lemn de fag, profilat, lãcuit natural sau cãptuºit cu 
spumã poliuretanicã turnatã in forme prefabricate 
ergonomice, acoperiã cu þesãturã sau catifea ignifugã;
-.partea exterioarã a spãtarului realizatã integral din 
poliuretan negru. 
-.spãtarul reglabil în înãlþime ºi adâncime orizontalã.
Piciorul:
- mecanism  pivotant de reglare a înalþimii. Ridicare de cca. 150 
cm de la sol;

Structura: 
-  oþel tubular, lemn de fag profilat.
-  formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
-
spumã poliuretanicã 

;
- p

Piciorul:
- m

.

.

lemn de fag, profilat, lãcuit natural sau cãptuºit cu 
turnatã in forme prefabricate 

ergonomice, acoperiã cu þesãturã sau catifea ignifugã
artea exterioarã a spãtarului realizatã integral din 

poliuretan negru. 
- spãtarul reglabil în înãlþime ºi adâncime orizontalã.

ecanism  pivotant de reglare a înalþimii. Ridicare de cca. 
150 cm de la sol;

. 1,5 m de la sol.

.

- inel de 65 cm ø. cu ridicare cca

Structura: 
- oþel tubular, lemn de fag profilat.
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
-.lemn de fag, profilat, lãcuit natural sau cãptuºit cu 
spumã poliuretanicã turnatã in forme prefabricate 
ergonomice, acoperiã cu þesãturã sau catifea ignifugã;
-.partea exterioarã a spãtarului realizatã integral din 
poliuretan negru. 
-.spãtarul reglabil în înãlþime ºi adâncime orizontalã.
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artea exterioarã a spãtarului realizatã integral din 

poliuretan negru. 
- spãtarul reglabil în înãlþime ºi adâncime orizontalã.

ecanism  pivotant de reglare a înalþimii. Ridicare de cca. 60 
cm de la sol;
- suporturi pentru picioare cu înãl?ime ?i rota?ie reglabile.

.
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O gamã de fotolii cu cotiere mobile pentru sãli de conferinþã, auditorii, sãli de cinema ºi spectacole, caracterizatã 
printr-o serie de accesorii funcþionale care permit individualizarea fiecãrui spaþiu.
Design deosebit ce oferã un nivel ridicat de confort ergonomic. 
Fotoliile pot fi montate pe suprafeþe plane sau în trepte, cu înãlþimea treptei recomandatã între 120 ºi 320 mm.
Posibilitatea de a fi dotate cu un pupitru pliabil/rabatabil, fixat de spatar.  

seria  Cinema CARACTERISTICI GENERALE

STRUCTURA: 
� O?el rectangular, rezistent la ?ocurile mecanice; 
� Fixatã  în pardoseala multipunct  cu dibluri metalice tip conexpand.

SPÃTAR: 
� Suport din placaj multistrat;
� Acoperit cu spuma poliuretanica, ergonomica;
� Tapiþerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziþie;
   Opþiuni: mascarea spatarului se poate face cu închideri din placaj 
decorativ.

ªEZUTUL: 
� Suport din placaj multistrat;
� Acoperit cu spuma poliuretanica, ergonomica; 
� Tapiþerie din stofa, cu fibre sintetice în compoziþie;
� Mecanismul de ridicare  automat (gravita?ional), dotat cu opritori de 
cauciuc .
     Opþiuni: mascarea ºezutului se poate face cu elemente decorative din 
placaj sau PVC.

COTIERE:
� Rabatabile, din lemn masiv, MDF sau PVC, cu margini rotunjite. 
� Pot fi dotate cu suporturi pentru pahare.

SISTEMUL DE MONTARE:
� În linie sau arc, pe suprafaþã planã sau în trepte.

IMPORTANT:
Produs certificat de cãtre I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezisten?a la ?ocuri mecanice. 

Cinema 4948
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Cod: MB SF - HK 1013

Cod: MB SF - HK 1012

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                          560 mm
Înãlþimea totalã:                                          980 mm
Înãlþime ºezut:                                             430 mm
Distan?a între rânduri:                 minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                            560 mm
Înãlþimea totalã:                                             980 mm
Înãlþime ºezut:                                                430 mm
Distan?a între rânduri:                    minim 900 mm
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Cod: MB SF - HJ 9504
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                             600 mm
Înãlþimea totalã:                                           1050 mm
Înãlþime ºezut:                                                470 mm
Distan?a între rânduri:                    minim 900 mm
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Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                          580 mm
Înãlþimea totalã:                                        1035 mm
Înãlþime ºezut:                                              452 mm
Distan?a între rânduri:                 minim 900 mm

Seria Cinema

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un cadru 
de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã. 
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

    Opþional:

.

- rabatabilã cu suport pahar, din PVC.

1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã) ºi suport pentru pahar,  pe cotiere;
2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.
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- rabatabilã din PVC.

1. Scaunul poate fi dotat cu masã de lucru (pliabilã sau 
rabatabilã) ºi suport pentru pahar,  pe cotiere;
2. Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un cadru 
de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

    Opþional:

.

- rabatabilã cu suport pahar, din PVC.

Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un cadru 
de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

    Opþional:

.

- rabatabilã cu suport pahar, din PVC.

Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Mobilier pentru spatii publicey
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Cod: MB SF - HJ 815B

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                           580 mm
Înãlþimea totalã:                                         1035 mm
Înãlþime ºezut:                                               452 mm
Distan?a între rânduri:                  minim 900 mm

Cod: MB SF - HK 1203

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                           570 mm
Înãlþimea totalã:                                         1030 mm
Înãlþime ºezut:                                               440 mm
Distan?a între rânduri:                   minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                            580 mm
Înãlþimea totalã:                                          1010 mm
Înãlþime ºezut:                                                447 mm
Distan?a între rânduri:                   minim 900 mm

Dimensiuni: 
Lãþime spãtar:                                                580 mm
Înãlþimea totalã:             1010 /1090 /  1170 mm
Înãlþime ºezut:                                               447 mm
Înaltime cotierã:                                            624 mm

Cod: MB SF - HJ 813D

Cod: MB SF - HJ 813

Cod: MB SF - HJ 813G

HJ-813G HJ-813 HJ-813D

1
0

9
0

1
0

1
0

1
0

9
0

Cod: MB SF - HJ 9804

Seria Cinema

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

    Opþional:

.

- rabatabilã cu suport pahar, din PVC.

Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu þesãturã acrilicã.  
Cotiera:

Piciorul:
- placã de oþel laminat la rece de înaltã calitate

Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    
cu  sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

.

- rabatabilã cu suport pahar, din ABS.

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un cadru 
de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã;
- spãtar mobil.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

    Opþional:

.

- rabatabilã cu suport pahar, din PVC.

Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura: 
- oþel rectangular, ;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- ;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un cadru 
de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã sau piele.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

Mecanism silenþios de retractare.

polipropilenã

polipropilenã
.

- rabatabilã cu suport pahar, din ABS.

Mobilier pentru spatii publicey
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Cod: MB SF - HJ 815B

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                           580 mm
Înãlþimea totalã:                                         1035 mm
Înãlþime ºezut:                                               452 mm
Distan?a între rânduri:                  minim 900 mm

Cod: MB SF - HK 1203

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                           570 mm
Înãlþimea totalã:                                         1030 mm
Înãlþime ºezut:                                               440 mm
Distan?a între rânduri:                   minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                            580 mm
Înãlþimea totalã:                                          1010 mm
Înãlþime ºezut:                                                447 mm
Distan?a între rânduri:                   minim 900 mm

Dimensiuni: 
Lãþime spãtar:                                                580 mm
Înãlþimea totalã:             1010 /1090 /  1170 mm
Înãlþime ºezut:                                               447 mm
Înaltime cotierã:                                            624 mm

Cod: MB SF - HJ 813D

Cod: MB SF - HJ 813

Cod: MB SF - HJ 813G

HJ-813G HJ-813 HJ-813D

1
0

9
0

1
0

1
0

1
0

9
0

Cod: MB SF - HJ 9804

Seria Cinema

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

    Opþional:

.

- rabatabilã cu suport pahar, din PVC.

Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu þesãturã acrilicã.  
Cotiera:

Piciorul:
- placã de oþel laminat la rece de înaltã calitate

Mecanism     de    rabatare    silenþios,   prevãzut    
cu  sistem hidraulic de frânare ºi amortizare.

.

- rabatabilã cu suport pahar, din ABS.

Structura: 
- oþel rectangular, placaj multistrat;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multi-strat;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un cadru 
de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã;
- spãtar mobil.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

    Opþional:

.

- rabatabilã cu suport pahar, din PVC.

Tipul ?i culoarea stofei - la cererea clientului.

Structura: 
- oþel rectangular, ;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- ;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un cadru 
de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã sau piele.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular

Mecanism silenþios de retractare.

polipropilenã

polipropilenã
.

- rabatabilã cu suport pahar, din ABS.
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Dimensiuni: 
Lãþime spãtar:                                   580 mm
Înãlþimea totalã:                             1080 mm
Înãlþime ºezut:                                  460 mm
Înaltime cotierã:                               610 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                   600 mm
Înãlþimea totalã:           1112/1032/952 mm
Înãlþime ºezut:                                      459 mm
Înaltime cotierã:                                   617 mm

Cod: MB SF - HJ 9910A

Cod: MB SF - HJ 9910B

Cod: MB SF - HJ 811G

Cod: MB SF - HJ 811

Cod: MB SF - HJ 811D

Cod: MB SF - HJ 812G
Cod: MB SF - HJ 812

Cod: MB SF - HJ 812D

Seria Cinema

Structura: 
- oþel rectangular, PVC.
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- PVC;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular
ªuruburi pentru fixare anti-ruginã.

    

.

- rabatabilã; suport pahar, din PVC.

Structura: 
- oþel rectangular, PVC.
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- PVC;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular
ªuruburi pentru fixare anti-ruginã.

    

.

- rabatabilã; suport pahar, din PVC.

Dimensiuni: 
Lãþime spãtar:                                   580 mm
Înãlþimea totalã:                             1080 mm
Înãlþime ºezut:                                  460 mm
Înaltime cotierã:                               610 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                          580 mm
Înãlþimea totalã:                  1116/1036/956 mm
Înãlþime ºezut:                                              459 mm
Înaltime cotierã:                                           629 mm

Structura: 
- oþel rectangular, multistrat.
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- PVC;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   
prevãzut    cu  sistem hidraulic de frânare ºi 
amortizare.

    

.

- rabatabilã; suport pahar, din PVC;
- despãrþitoare pline tapiþate.

Structura: 
- oþel rectangular, multistrat.
-formã ergonomicã, confortabilã ºi 
elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- PVC;
- spumã poliuretanicã ignifugã , 
susþinutã pe un cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular
Mecanism     de    rabatare    
silenþios,   prevãzut    cu  sistem 
hidraulic de frânare ºi amortizare.

.

- rabatabilã; suport pahar, din PVC;
- despãrþitoare pline tapiþate.
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Dimensiuni: 
Lãþime spãtar:                                   580 mm
Înãlþimea totalã:                             1080 mm
Înãlþime ºezut:                                  460 mm
Înaltime cotierã:                               610 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                   600 mm
Înãlþimea totalã:           1112/1032/952 mm
Înãlþime ºezut:                                      459 mm
Înaltime cotierã:                                   617 mm

Cod: MB SF - HJ 9910A

Cod: MB SF - HJ 9910B

Cod: MB SF - HJ 811G

Cod: MB SF - HJ 811

Cod: MB SF - HJ 811D

Cod: MB SF - HJ 812G
Cod: MB SF - HJ 812

Cod: MB SF - HJ 812D

Seria Cinema

Structura: 
- oþel rectangular, PVC.
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- PVC;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular
ªuruburi pentru fixare anti-ruginã.

    

.

- rabatabilã; suport pahar, din PVC.

Structura: 
- oþel rectangular, PVC.
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- PVC;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular
ªuruburi pentru fixare anti-ruginã.

    

.

- rabatabilã; suport pahar, din PVC.

Dimensiuni: 
Lãþime spãtar:                                   580 mm
Înãlþimea totalã:                             1080 mm
Înãlþime ºezut:                                  460 mm
Înaltime cotierã:                               610 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                          580 mm
Înãlþimea totalã:                  1116/1036/956 mm
Înãlþime ºezut:                                              459 mm
Înaltime cotierã:                                           629 mm

Structura: 
- oþel rectangular, multistrat.
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- PVC;
- spumã poliuretanicã ignifugã, susþinutã pe un 
cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular
Mecanism     de    rabatare    silenþios,   
prevãzut    cu  sistem hidraulic de frânare ºi 
amortizare.

    

.

- rabatabilã; suport pahar, din PVC;
- despãrþitoare pline tapiþate.

Structura: 
- oþel rectangular, multistrat.
-formã ergonomicã, confortabilã ºi 
elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- PVC;
- spumã poliuretanicã ignifugã , 
susþinutã pe un cadru de o?el;
- mascat pe spate cu un capac din PVC;
- tapiþat cu stofã.  
Cotiera:

Piciorul:
- oþel rectangular
Mecanism     de    rabatare    
silenþios,   prevãzut    cu  sistem 
hidraulic de frânare ºi amortizare.

.

- rabatabilã; suport pahar, din PVC;
- despãrþitoare pline tapiþate.

Mobilier pentru spatii publicey



  O linie elegantă destinată sǎlilor  de festivităţi, amfiteatrelor,  sălilor  de spectacol.  
 Scaune cu cotiere fixe pe structură de aluminiu, ce pot fi montate pe suprafeţe plane, înclinate sau în trepte, cu 
distanța interax  între 550 și 580 mm şi înălţimea treptei  între 120 şi 320 mm.

seria  Academic 
STRUCTURA:  

† Cadru de aluminiu, realizat prin turnare în forme vidate, cu sec iunea T 
sau H;
† Structura  sablată  şi eloxată în nuanțe de negru sau gri;
† Fixare de pardoseală prin conexpanduri.

SPĂTARUL: 
† Placaj multistrat;
† Căptușit cu  spumǎ poliuretanicǎ, ergonomică;
† Tapiṭerie  din  stofǎ,  cu  fibre  sintetice.
†   Mecanism automat de ridicare (gravitaţional)
    Opţiuni: mascarea spǎtarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

ŞEZUTUL: 

† Suport de placaj multistrat;
† Căptușit  din spumă poliuretanică, ergonomică; 
† Tapiṭerie din stofă, cu fibre sintetice; 
†   Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic 
şi opritori de cauciuc.
     Opţiuni:  mascarea şezutului se poate face cu închideri din lemn sau PVC. 

                COTIERE:
† Cotiere fixe, încastrate în structura scaunului;
† Partea superioară acoperitǎ cu lemn masiv / MDF  lăcuit;
† Margini rotunjite prin șlefuire.
      Opţiuni: la cerere, scaunele pot fi echipate cu pupitre prinse sub cotiere 
cu un sistem pliabil rotativ.

SISTEMUL DE MONTARE
† În linie sau arc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

ţ

CARACTERISTICI GENERALE

IMPORTANT:
Produs certificat de către I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezistențǎ la șocuri mecanice. 

Academic
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  O linie elegantă destinată sǎlilor  de festivităţi, amfiteatrelor,  sălilor  de spectacol.  
 Scaune cu cotiere fixe pe structură de aluminiu, ce pot fi montate pe suprafeţe plane, înclinate sau în trepte, cu 
distanța interax  între 550 și 580 mm şi înălţimea treptei  între 120 şi 320 mm.

seria  Academic 
STRUCTURA:  

† Cadru de aluminiu, realizat prin turnare în forme vidate, cu sec iunea T 
sau H;
† Structura  sablată  şi eloxată în nuanțe de negru sau gri;
† Fixare de pardoseală prin conexpanduri.

SPĂTARUL: 
† Placaj multistrat;
† Căptușit cu  spumǎ poliuretanicǎ, ergonomică;
† Tapiṭerie  din  stofǎ,  cu  fibre  sintetice.
†   Mecanism automat de ridicare (gravitaţional)
    Opţiuni: mascarea spǎtarului se poate face cu închideri din lemn sau PVC.

ŞEZUTUL: 

† Suport de placaj multistrat;
† Căptușit  din spumă poliuretanică, ergonomică; 
† Tapiṭerie din stofă, cu fibre sintetice; 
†   Mecanism automat de ridicare (gravitațional), dotat cu sistem hidraulic 
şi opritori de cauciuc.
     Opţiuni:  mascarea şezutului se poate face cu închideri din lemn sau PVC. 

                COTIERE:
† Cotiere fixe, încastrate în structura scaunului;
† Partea superioară acoperitǎ cu lemn masiv / MDF  lăcuit;
† Margini rotunjite prin șlefuire.
      Opţiuni: la cerere, scaunele pot fi echipate cu pupitre prinse sub cotiere 
cu un sistem pliabil rotativ.

SISTEMUL DE MONTARE
† În linie sau arc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

ţ

CARACTERISTICI GENERALE

IMPORTANT:
Produs certificat de către I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezistențǎ la șocuri mecanice. 

Academic
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Delta 
Cod: MB SF 6219

Omega

Cod: MB SF 6206

 

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                               minim 550 mm
Înălţimea totală:                                           1050 mm
Înălţime şezut:                                                450 mm
Distanța între rânduri:                    minim 900 mm

Min. 900 Min. 900 740
850 560

63
0

Min.550 75

45
0

240

10
50

Min.550 75
Min. 900 Min. 900 760

860 560

63
0

45
0

416

10
50

Min.550 75
Min. 900 Min. 900 760

860 560

63
0

45
0

416

10
50

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                              minim 550 mm
Înălţimea totală:                                         1050 mm
Înălţime şezut:                                               450 mm
Distanța între rânduri:                  minim 900 mm

Alfa

Cod: MB SF 6118

Beta

Cod: MB SF 6119

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                        550 mm
Înălţimea totală:                                      1050 mm
Înălţime şezut:                                            450 mm
Distanța între rânduri:               minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                   535 mm
Înălţimea totală:                                 1050 mm
Înălţime şezut:                                      430 mm
Distanța între rânduri:          minim 900 mm

Min. 900 Min. 900 740

850 560

62
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Seria Academic

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în 
diverse nuanţe.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.
3. 

.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mobilier pentru spatii publicey
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Delta 
Cod: MB SF 6219

Omega

Cod: MB SF 6206

 

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                               minim 550 mm
Înălţimea totală:                                           1050 mm
Înălţime şezut:                                                450 mm
Distanța între rânduri:                    minim 900 mm
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                              minim 550 mm
Înălţimea totală:                                         1050 mm
Înălţime şezut:                                               450 mm
Distanța între rânduri:                  minim 900 mm

Alfa

Cod: MB SF 6118

Beta

Cod: MB SF 6119

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                        550 mm
Înălţimea totală:                                      1050 mm
Înălţime şezut:                                            450 mm
Distanța între rânduri:               minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                   535 mm
Înălţimea totală:                                 1050 mm
Înălţime şezut:                                      430 mm
Distanța între rânduri:          minim 900 mm
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5958

Seria Academic

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în 
diverse nuanţe.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.
3. 

.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Prin piciorul central se poate monta un sistem de 
ventilare pentru fiecare scaun în parte

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mobilier pentru spatii publicey
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                           535 mm
Înălţimea totală:                                         1050 mm
Înălţime şezut:                                               430 mm
Distanța între rânduri:                  minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                           550 mm
Înălţimea totală:                                         1050 mm
Înălţime şezut:                                              450 mm
Distanța între rânduri:                  minim 900 mm
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Cod: MB HJ8101B

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                            550mm
Înălţime totală:                                               975mm
Înălţime şezut:                                                450mm
Distanţa între rânduri:                                 900mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                                 560mm
Înălţimea totală:                                                 990 mm
Înălţime şezut:                                                    450 mm
Distanța între rânduri:                        minim 900 mm

6160

Seria Academic

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în 
diverse nuanţe.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de 

Opțional: 
1.
2. Culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

rabatare automată şi frânare 
pneumatică.

 Scaunul poate fi prevăzut  cu pupitru rabatabil. 

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie cu piele de înaltă rezistenţă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în 
diverse nuanţe.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mobilier pentru spatii publicey
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                           535 mm
Înălţimea totală:                                         1050 mm
Înălţime şezut:                                               430 mm
Distanța între rânduri:                  minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                           550 mm
Înălţimea totală:                                         1050 mm
Înălţime şezut:                                              450 mm
Distanța între rânduri:                  minim 900 mm
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Cod: MB HJ8101B

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                            550mm
Înălţime totală:                                               975mm
Înălţime şezut:                                                450mm
Distanţa între rânduri:                                 900mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                                 560mm
Înălţimea totală:                                                 990 mm
Înălţime şezut:                                                    450 mm
Distanța între rânduri:                        minim 900 mm

6160

Seria Academic

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în 
diverse nuanţe.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).
2. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de 

Opțional: 
1.
2. Culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

rabatare automată şi frânare 
pneumatică.

 Scaunul poate fi prevăzut  cu pupitru rabatabil. 

Structura:
- aluminiu turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie cu piele de înaltă rezistenţă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în 
diverse nuanţe.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional).

Opțional: 
Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mobilier pentru spatii publicey



Cod: MB BJ6321F
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Cod: MB HJ809

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          565 mm
Înălţimea totală:                                        1020 mm
Înălţime şezut:                                              430 mm
Distanța între rânduri:                 minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          580 mm
Înălţimea totală:                                          968 mm
Înălţime şezut:                                             612 mm
Distanța între rânduri:                minim 900 mm
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Cod: MB BJ9303F

Cod: MB BJ6316C

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                     minim 580-600 mm
Înălţimea totală:                                          1000 mm
Înălţime şezut:                                                450 mm
Distanța între rânduri:                 minim 1000 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          610 mm
Înălţimea totală:                                        1040 mm
Înălţime şezut:                                              450 mm
Distanța între rânduri:                  minim 900 mm

6362

Seria Academic

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă, piele naturală sau piele ecologică.
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în 
diverse nuanţe.
Cotiera: 
- stejar sau fag, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.
Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.
Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Mobilier pentru spatii publicey



Cod: MB BJ6321F
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Cod: MB HJ809

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          565 mm
Înălţimea totală:                                        1020 mm
Înălţime şezut:                                              430 mm
Distanța între rânduri:                 minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          580 mm
Înălţimea totală:                                          968 mm
Înălţime şezut:                                             612 mm
Distanța între rânduri:                minim 900 mm
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Cod: MB BJ9303F

Cod: MB BJ6316C

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                     minim 580-600 mm
Înălţimea totală:                                          1000 mm
Înălţime şezut:                                                450 mm
Distanța între rânduri:                 minim 1000 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          610 mm
Înălţimea totală:                                        1040 mm
Înălţime şezut:                                              450 mm
Distanța între rânduri:                  minim 900 mm

6362

Seria Academic

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- MDF sau lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă, piele naturală sau piele ecologică.
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit în 
diverse nuanţe.
Cotiera: 
- stejar sau fag, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.
Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.
Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Mobilier pentru spatii publicey



Cod: MB HJ810

Cod: MB BJ9301F

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                        580 mm
Înălţimea totală:                                        960 mm
Înălţime şezut:                                           447 mm
Distanța între rânduri:               minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                    minim 580-600mm
Înălţimea totală:                                        1000 mm
Înălţime şezut:                                              450 mm
Distanța între rânduri:               minim 1000 mm
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Cod: MB HJ9126B

Cod: MB HJ9601

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                      580mm
Înălţimea totală:                                     990 mm
Înălţime şezut:                                        445 mm
Distanța între rânduri:         minim 1000 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                               580mm
Înălţimea totală:                                               990 mm
Înălţime şezut:                                                  445 mm
Distanța între rânduri:                   minim 1000 mm

6564

Seria Academic

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă, piele naturală sau piele ecologică;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate;
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.
Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit 
în diverse nuanţe.
Cotiera: 
- stejar sau fag, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.
Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

Opțional: 
1. Spătarul scaunului poate fi dotat cu masă de lucru 
(pliabilă sau rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Opțional: 
1. Spătarul scaunului poate fi dotat cu masă de lucru 
(pliabilă sau rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Mobilier pentru spatii publicey



Cod: MB HJ810

Cod: MB BJ9301F

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                        580 mm
Înălţimea totală:                                        960 mm
Înălţime şezut:                                           447 mm
Distanța între rânduri:               minim 900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                    minim 580-600mm
Înălţimea totală:                                        1000 mm
Înălţime şezut:                                              450 mm
Distanța între rânduri:               minim 1000 mm
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Cod: MB HJ9126B

Cod: MB HJ9601

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                      580mm
Înălţimea totală:                                     990 mm
Înălţime şezut:                                        445 mm
Distanța între rânduri:         minim 1000 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                               580mm
Înălţimea totală:                                               990 mm
Înălţime şezut:                                                  445 mm
Distanța între rânduri:                   minim 1000 mm

6564

Seria Academic

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă, piele naturală sau piele ecologică;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- lemn masiv, cu despărțitoare pline și tapițate;
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.
Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din lemn lăcuit vopsit 
în diverse nuanţe.
Cotiera: 
- stejar sau fag, cu despărțitoare pline și tapițate.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.
Piciorul:
- realizat din oţel prevăzut cu sistem de ventilare.

Opțional: 
1. Spătarul scaunului poate fi dotat cu masă de lucru 
(pliabilă sau rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Opțional: 
1. Spătarul scaunului poate fi dotat cu masă de lucru 
(pliabilă sau rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Mobilier pentru spatii publicey



Cod: MB HJ 818B
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Cod: MB HJ9115

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                            580mm
Înălţimea totală:                                         1080 mm
Înălţime şezut:                                              450 mm
Distanța între rânduri:               minim 1000 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          580mm
Înălţimea totală:                                          970 mm
Înălţime şezut:                                             450 mm
Distanța între rânduri:              minim 1000 mm

Cod: MB HJ6805

6766

Seria Academic

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                            560mm
Înălţimea totală:                                         1042 mm
Înălţime şezut:                                               445 mm
Înălţime cotieră:                                            642 mm

Cod: MB HJ 88B

560 845 900 700
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                           560mm
Înălţimea totală:                                        1035 mm
Înălţime şezut:                                              430 mm
Înălţime cotieră:                                           635 mm

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- metal, acoperit cu acril;
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.
Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- metal, acoperit cu lemn masiv de fag sau stejar.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.
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Cod: MB HJ 818B
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Cod: MB HJ9115

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                            580mm
Înălţimea totală:                                         1080 mm
Înălţime şezut:                                              450 mm
Distanța între rânduri:               minim 1000 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          580mm
Înălţimea totală:                                          970 mm
Înălţime şezut:                                             450 mm
Distanța între rânduri:              minim 1000 mm

Cod: MB HJ6805

6766

Seria Academic

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                            560mm
Înălţimea totală:                                         1042 mm
Înălţime şezut:                                               445 mm
Înălţime cotieră:                                            642 mm

Cod: MB HJ 88B

560 845 900 700
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                           560mm
Înălţimea totală:                                        1035 mm
Înălţime şezut:                                              430 mm
Înălţime cotieră:                                           635 mm

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- metal, acoperit cu acril;
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.
Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- tapiţerie din stofă;
- mascate pe spate cu un capac din PVC.
Cotiera: 
- metal, acoperit cu lemn masiv de fag sau stejar.
Mecanism de rabatare automat (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.

Structura:
- metal turnat, placaj multisrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat;
- spumă poliuretanică 

- mascate pe spate cu un capac din PVC;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera: 
- metal, acoperită cu lemn masiv.

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu masă de lucru (pliabilă sau 
rabatabilă).

. turnată în forme prefabricate 
ergonomice;

Mecanism  automat de ridicare (gravitațional), 
dotat cu sistem hidraulic.
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CARACTERISTICI GENERALE seria  1 
STRUCTURÃ: 

� Profil de o?el cu secþiunea elipsoidalã, tubular  sau rectangular ;
� Grosimea profilului:  între 2- 2,5 mm;
� Sudatã în mediu protector de argon;
� Sablatã ºi vopsitã în câmp electrostatic; 
� Fixatã în pardoseala cu sistem multipunct.
 

SPÃTARUL: 
� Tabla de o?el perforat sau placaj multistrat;
� Ambutisat, ºtan?at ºi curbat în forme ergonomice, în cazul tablei 

perforate ºi curbat  în doua planuri în cazul lemnului stratificat.
        Opþiuni:  poate fi tapi?at cu stofa sau piele ecologica.

ªEZUTUL: 
� Lemn stratificat ºi curbat în doua planuri pentru un confort sporit, cu  

grosimea de minim 10 mm; 
� Prevãzut cu  mecanism de rabatare automat, fie cu arc, fie cu piston 

hidraulic; 
� Margini rotunjite prin ?lefuire; 
       Opþiuni: poate fi tapi?at cu stofa sau piele ecologica.

PUPITRU:
� Placaj multistrat sau MDF;  
� Marginile  rotunjite prin ?lefuire ;
� Culoarea asortatã cu ?ezutul sau spatarul; 
      Opþiuni: pot fi rabatabile, culisabile, pliabile sau fixe.

SISTEMUL DE MONTARE
� În linii paralele sau arc de cerc,  pe suprafaþã planã sau în trepte.

ã ã

Concepute cu un design minimalist - linii simple dar cu o structurã robustã - produsele din Seria Practic vin sa 
satisfaca, la un pre? avantajos, necesarul de dotare al institu?iilor ce pun  accentul pe eficien?a, spirit  practic 

ºi Sistemul este compus din scaune rabatabile cu º , fixate pe structura 
metalica cu ajutorul unor profile elipsoidale, tubulare sau rectangulare, dispuse în rânduri drepte paralele 
sau în arc de cerc, montate pe suprafeþe orizontale plane  sau în trepte ( tip gradena).

 economic. ezut din lemn stratificat

IMPORTANT:
Produs certificat de cãtre I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezisten?a la ?ocuri mecanice. 

82
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CARACTERISTICI GENERALE seria  1 
STRUCTURÃ: 

� Profil de o?el cu secþiunea elipsoidalã, tubular  sau rectangular ;
� Grosimea profilului:  între 2- 2,5 mm;
� Sudatã în mediu protector de argon;
� Sablatã ºi vopsitã în câmp electrostatic; 
� Fixatã în pardoseala cu sistem multipunct.
 

SPÃTARUL: 
� Tabla de o?el perforat sau placaj multistrat;
� Ambutisat, ºtan?at ºi curbat în forme ergonomice, în cazul tablei 

perforate ºi curbat  în doua planuri în cazul lemnului stratificat.
        Opþiuni:  poate fi tapi?at cu stofa sau piele ecologica.

ªEZUTUL: 
� Lemn stratificat ºi curbat în doua planuri pentru un confort sporit, cu  

grosimea de minim 10 mm; 
� Prevãzut cu  mecanism de rabatare automat, fie cu arc, fie cu piston 

hidraulic; 
� Margini rotunjite prin ?lefuire; 
       Opþiuni: poate fi tapi?at cu stofa sau piele ecologica.

PUPITRU:
� Placaj multistrat sau MDF;  
� Marginile  rotunjite prin ?lefuire ;
� Culoarea asortatã cu ?ezutul sau spatarul; 
      Opþiuni: pot fi rabatabile, culisabile, pliabile sau fixe.

SISTEMUL DE MONTARE
� În linii paralele sau arc de cerc,  pe suprafaþã planã sau în trepte.

ã ã

Concepute cu un design minimalist - linii simple dar cu o structurã robustã - produsele din Seria Practic vin sa 
satisfaca, la un pre? avantajos, necesarul de dotare al institu?iilor ce pun  accentul pe eficien?a, spirit  practic 

ºi Sistemul este compus din scaune rabatabile cu º , fixate pe structura 
metalica cu ajutorul unor profile elipsoidale, tubulare sau rectangulare, dispuse în rânduri drepte paralele 
sau în arc de cerc, montate pe suprafeþe orizontale plane  sau în trepte ( tip gradena).

 economic. ezut din lemn stratificat

IMPORTANT:
Produs certificat de cãtre I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezisten?a la ?ocuri mecanice. 
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COPERNIC 

Cod: MB AMF - TC 930

84

Dimensiuni:
H totalã este în func?ie de înãl?imea gradenei: de la 800 -920mm
Înãl?imea lapupitru: 750mm
Înãl?ime ?ezut: 440mm
Distan?a interax pentru picioare: 1050mm (pentru modulul de 2 
locuri ) ?i 1580 mm (pentru modulul de 3 locuri).

PALADE                              

Cod: MB AMF – 2802

66

Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat fix/rabatabil ?i suport din plasã metalicã pentru mapã, fixat în partea de jos;
2. Scaun central cu ?ezut pliabil ?i pupitru rabatabil/fix, cu suport din plasã metalicã pentru mapã, fixat 
în partea de jos;
3. Scaun spate cu sezut rabatabil.

Structura: 
- profil rectangular din o?el cu laturile mici ovale
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat 10 mm
- spãtar din tablã metalicã perforatã, ºtanþatã, cu formã ergonomicã.
Mecanism de rabatare cu arc
Întregul ansamblu este montat rigid în pardosealã, fiind compus din rânduri monobloc, fãrã dublarea 
picioarelor. 

Op?ional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                     510 mm
Înãlþimea totalã:                                     850 mm
Înãlþime ºezut:                                        445 mm
Distan?a între rânduri:            minim 900 mm
Înãl?imea treptei:                                   120 mm

12
0
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85

Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat fix ?i suport din plasã metalicã pentru mapã;
2. Scaun central cu ?ezut pliabil ?i pupitru cu blat fix, cu suport din plasã metalicã pentru mapã;
3. Scaun spate cu ?ezut rabatabil.

Structura: 
- portantã din o?el aliat
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat 10 mm, curbat  ergonomic
Piciorul:
- oþel tubular

Montare liniarã pe structurã comunã din profile de o?el, prevãzutã cu sistem de fixare rigidã în 
pardosealã, pe suprafa?ã planã sau în gradene de 120mm înãl?ime. Distan?a interax este fixã de 530mm. 
Distan?a de montare între rânduri – min.900mm.

.
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COPERNIC 

Cod: MB AMF - TC 930

84

Dimensiuni:
H totalã este în func?ie de înãl?imea gradenei: de la 800 -920mm
Înãl?imea lapupitru: 750mm
Înãl?ime ?ezut: 440mm
Distan?a interax pentru picioare: 1050mm (pentru modulul de 2 
locuri ) ?i 1580 mm (pentru modulul de 3 locuri).

PALADE                              

Cod: MB AMF – 2802

66

Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat fix/rabatabil ?i suport din plasã metalicã pentru mapã, fixat în partea de jos;
2. Scaun central cu ?ezut pliabil ?i pupitru rabatabil/fix, cu suport din plasã metalicã pentru mapã, fixat 
în partea de jos;
3. Scaun spate cu sezut rabatabil.

Structura: 
- profil rectangular din o?el cu laturile mici ovale
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat 10 mm
- spãtar din tablã metalicã perforatã, ºtanþatã, cu formã ergonomicã.
Mecanism de rabatare cu arc
Întregul ansamblu este montat rigid în pardosealã, fiind compus din rânduri monobloc, fãrã dublarea 
picioarelor. 

Op?ional:
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                     510 mm
Înãlþimea totalã:                                     850 mm
Înãlþime ºezut:                                        445 mm
Distan?a între rânduri:            minim 900 mm
Înãl?imea treptei:                                   120 mm
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Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat fix ?i suport din plasã metalicã pentru mapã;
2. Scaun central cu ?ezut pliabil ?i pupitru cu blat fix, cu suport din plasã metalicã pentru mapã;
3. Scaun spate cu ?ezut rabatabil.

Structura: 
- portantã din o?el aliat
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat 10 mm, curbat  ergonomic
Piciorul:
- oþel tubular

Montare liniarã pe structurã comunã din profile de o?el, prevãzutã cu sistem de fixare rigidã în 
pardosealã, pe suprafa?ã planã sau în gradene de 120mm înãl?ime. Distan?a interax este fixã de 530mm. 
Distan?a de montare între rânduri – min.900mm.

.
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CONNEXION LC

Cod: MB AMF - IR

Dimensiuni: 
Înãl?ime totalã:                                  910 mm
Înãl?ime ?ezut:                                   460 mm
Adâncime pupitru:                           300 mm
Adâncime totalã :                              780 mm

Modulul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat rabatabil
2. Scaun central cu ?ezut rabatabil
3. Scaun spate cu ?ezut rabatabil.

Structura: 
- portantã din o?el tubular;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat.
Piciorul:
- oþel rectangular

Sistemul de ancorare în pardosealã are la bazã o 
placã din o?el cu grosimea de 8 mm ?i se fixeazã 
rigid în pardosealã pe suprafa?a planã sau 
gradene cu H max = 320 mm.

.
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Placaj Spatar Structura o?el Structura aluminiu

Op?iuni:

87
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Pupitru rabatabil

OMNIA

Cod: MB AMF OM510

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                  510 mm
Înãlþimea totalã:                   845 mm
Înãlþime pupitru:                  750 mm
Înãlþime ?ezut:                       440 mm
Distan?a între rânduri:       850-900 mm

Modulul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat rabatabil
2. Scaun central cu ?ezut rabatabil
3. Scaun spate cu ?ezut rabatabil.

Structura: 
- portantã din o?el tubular;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat.
Piciorul:
- oþel rectangular

Sistemul de ancorare în pardosealã are la bazã o 
placã din o?el cu grosimea de 8 mm ?i se fixeazã 
rigid în pardosealã pe suprafa?a planã sau 
gradene cu H max = 320 mm.

.
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CONNEXION LC

Cod: MB AMF - IR

Dimensiuni: 
Înãl?ime totalã:                                  910 mm
Înãl?ime ?ezut:                                   460 mm
Adâncime pupitru:                           300 mm
Adâncime totalã :                              780 mm

Modulul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat rabatabil
2. Scaun central cu ?ezut rabatabil
3. Scaun spate cu ?ezut rabatabil.

Structura: 
- portantã din o?el tubular;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat.
Piciorul:
- oþel rectangular

Sistemul de ancorare în pardosealã are la bazã o 
placã din o?el cu grosimea de 8 mm ?i se fixeazã 
rigid în pardosealã pe suprafa?a planã sau 
gradene cu H max = 320 mm.

.

86

Placaj Spatar Structura o?el Structura aluminiu

Op?iuni:
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Pupitru rabatabil

OMNIA

Cod: MB AMF OM510

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                  510 mm
Înãlþimea totalã:                   845 mm
Înãlþime pupitru:                  750 mm
Înãlþime ?ezut:                       440 mm
Distan?a între rânduri:       850-900 mm

Modulul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat rabatabil
2. Scaun central cu ?ezut rabatabil
3. Scaun spate cu ?ezut rabatabil.

Structura: 
- portantã din o?el tubular;
- formã ergonomicã, confortabilã ºi elegantã.
ªezutul ºi spãtarul:
- placaj multistrat.
Piciorul:
- oþel rectangular

Sistemul de ancorare în pardosealã are la bazã o 
placã din o?el cu grosimea de 8 mm ?i se fixeazã 
rigid în pardosealã pe suprafa?a planã sau 
gradene cu H max = 320 mm.

.
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Cod: MB AMF 2230

PLATON

PLATON

Cod: MB AMF - 2228

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                          525 mm
Înãlþimea totalã:                                           850 mm
Înãlþime ºezut:                                              445 mm
Distan?a între rânduri:                  minim 900 mm
Înãl?imea treptei:                                         120 mm
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Euclid

Cod: MB AMF - TC 980

Dimensuni:
Distanþa interax:                            520 mm
Înãlþime totalã:                    850 mm 
Înãlþime þezut:                    430 mm
Platforma de fixare:                    314 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                      530 mm
Înãlþimea totalã:                      800 mm
Înãlþime spãtar:                       860 mm
Lã?ime ?ezut:                            440 mm
Adâncime ?ezut:                      430 mm
Adâncime pupitru:                 350 mm
Distan?a între rânduri:          900 mm
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DOGUS

Cod: MB AMF 0101

Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat fix
2. Scaun central cu ?ezut rabatabil ?i blat fix
3. Scaun spate cu ?ezut rabatabil.
Structura:
- profil elipsoidal din oþel.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
Montare liniarã pe structurã comunã din profile 
de o?el elipsoidale de 500 mm ?i 200 mm.

Structura:
- profil rectangular din oþel .
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- pupitrul ataºat spãtarului - din pal sau placaj 
multistrat.
Cotiera: 
-  lemn masiv pe structurã din oþel

Fiecare loc este prevãzut cu un sistem de depozitare a 
lucrurilor personale,  situat imediat sub pupitru, 
realizat din tablã perforatã borduratã.

Întregul ansamblu este montat rigid în pardosealã ?i se 
compune din rânduri monobloc, fãrã dublarea 
picioarelor.

.

Structura:
- metalicã elipsoidalã
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã ºtanþatã;
 -ºezut din placaj multistrat.
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                      525 mm
Înãlþimea totalã:                                      850 mm
Înãlþime ºezut:                                         445 mm
Distan?a între rânduri:             minim 900 mm
Înãl?imea treptei:                                    120 mm

Structura:
- metalicã elipsoidalã
ªezutul ºi spãtarul:
 -ºezut din placaj multistrat.
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.
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Cod: MB AMF 2230

PLATON

PLATON

Cod: MB AMF - 2228

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                          525 mm
Înãlþimea totalã:                                           850 mm
Înãlþime ºezut:                                              445 mm
Distan?a între rânduri:                  minim 900 mm
Înãl?imea treptei:                                         120 mm
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Euclid

Cod: MB AMF - TC 980

Dimensuni:
Distanþa interax:                            520 mm
Înãlþime totalã:                    850 mm 
Înãlþime þezut:                    430 mm
Platforma de fixare:                    314 mm

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                      530 mm
Înãlþimea totalã:                      800 mm
Înãlþime spãtar:                       860 mm
Lã?ime ?ezut:                            440 mm
Adâncime ?ezut:                      430 mm
Adâncime pupitru:                 350 mm
Distan?a între rânduri:          900 mm
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DOGUS

Cod: MB AMF 0101

Sistemul este format din 3 elemente distincte:
1. Pupitru frontal cu blat fix
2. Scaun central cu ?ezut rabatabil ?i blat fix
3. Scaun spate cu ?ezut rabatabil.
Structura:
- profil elipsoidal din oþel.
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
Montare liniarã pe structurã comunã din profile 
de o?el elipsoidale de 500 mm ?i 200 mm.

Structura:
- profil rectangular din oþel .
ªezutul ºi spãtarul:
- lemn masiv;
- pupitrul ataºat spãtarului - din pal sau placaj 
multistrat.
Cotiera: 
-  lemn masiv pe structurã din oþel

Fiecare loc este prevãzut cu un sistem de depozitare a 
lucrurilor personale,  situat imediat sub pupitru, 
realizat din tablã perforatã borduratã.

Întregul ansamblu este montat rigid în pardosealã ?i se 
compune din rânduri monobloc, fãrã dublarea 
picioarelor.

.

Structura:
- metalicã elipsoidalã
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã ºtanþatã;
 -ºezut din placaj multistrat.
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

Dimensiuni: 
Distanþa interax:                                      525 mm
Înãlþimea totalã:                                      850 mm
Înãlþime ºezut:                                         445 mm
Distan?a între rânduri:             minim 900 mm
Înãl?imea treptei:                                    120 mm

Structura:
- metalicã elipsoidalã
ªezutul ºi spãtarul:
 -ºezut din placaj multistrat.
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.
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STRUCTURÃ:  
�  cu sec?iunea sub forma de ‘’T’’ sau ‘’H 
turnare în forme vidate;
� Sablata ?i vopsita, în nuan?e de negru sau gri;
� Cadrele se asambleaza între ele prin elemente de legatura;
� Întreg ansamblul se fiixeazã în pardoseala prin sistem multipunct;

Opþiuni:   cu sau fara cotiere ºi plasã pentru bagaje.

SPÃTARUL: 
� Tabla de o?el perforata, ambutisata ?i ramforsata/placaj multistrat 
melaminat pe ambele feþe/PAL melaminat;
� Curbat în una sau doua planuri cu forme ergonomice;
� Rigidizat prin forma ?i asamblari demontable; 

Opþiuni:  poate fi tapi?at cu stofa sau piele ecologica.

ªEZUTUL: 
� Placaj multistrat, curbat ergonomic,  cu o grosime de minim 10 mm; 
� Fixat pe mecanismul de rabatare cu elemente de asamblare 

demontabile cu aspect decorativ; 
� Marginile rotunjite prin ?lefuire, întarite cu ra?ini epoxitice incolore ºi 
lacuite;
� Sistemul de rabatare automat (gravita?ional sau mecanic cu arc).

Opþiuni: poate fi tapi?at cu stofa sau piele ecologica.

PUPITRU:
�  MDF melamnat sau PAL melaminat în culori identice cu ?ezutul sau 

spatarul; 
�  Margini ºlefuite,  fixate pe structuri de aluminiu eloxat.

Opþiuni: pot fi rabatabile, culisabile, pliabile sau fixe.

SISTEMUL DE MONTARE
� În linii paralele sau arc de cerc,  pe suprafaþã planã sau în trepte.

Cadre de aluminiu realizate prin 

CARACTERISTICI GENERALE seria  2 
Sistemul este compus din scaune rabatabile cu ezut din lemn stratificat, montate pe structura din 
aluminiu turnat cu sec?iunea sub forma de ‘’T’’ sau ‘’H”, dispuse în rânduri drepte paralele sau în arc 
de cerc, montate pe suprafeþe orizontale plane sau în trepte(tip gradena).
Concepute pentru a servi unei lungi periode de exploatare, mobilierul seriei Clasic oferã în egalã 
mãsurã confort ºi siguranþã. 

º

IMPORTANT:
Produs certificat de cãtre I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezisten?a la ?ocuri mecanice. 

90 Clasic
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STRUCTURÃ:  
�  cu sec?iunea sub forma de ‘’T’’ sau ‘’H 
turnare în forme vidate;
� Sablata ?i vopsita, în nuan?e de negru sau gri;
� Cadrele se asambleaza între ele prin elemente de legatura;
� Întreg ansamblul se fiixeazã în pardoseala prin sistem multipunct;

Opþiuni:   cu sau fara cotiere ºi plasã pentru bagaje.

SPÃTARUL: 
� Tabla de o?el perforata, ambutisata ?i ramforsata/placaj multistrat 
melaminat pe ambele feþe/PAL melaminat;
� Curbat în una sau doua planuri cu forme ergonomice;
� Rigidizat prin forma ?i asamblari demontable; 

Opþiuni:  poate fi tapi?at cu stofa sau piele ecologica.

ªEZUTUL: 
� Placaj multistrat, curbat ergonomic,  cu o grosime de minim 10 mm; 
� Fixat pe mecanismul de rabatare cu elemente de asamblare 

demontabile cu aspect decorativ; 
� Marginile rotunjite prin ?lefuire, întarite cu ra?ini epoxitice incolore ºi 
lacuite;
� Sistemul de rabatare automat (gravita?ional sau mecanic cu arc).

Opþiuni: poate fi tapi?at cu stofa sau piele ecologica.

PUPITRU:
�  MDF melamnat sau PAL melaminat în culori identice cu ?ezutul sau 

spatarul; 
�  Margini ºlefuite,  fixate pe structuri de aluminiu eloxat.

Opþiuni: pot fi rabatabile, culisabile, pliabile sau fixe.

SISTEMUL DE MONTARE
� În linii paralele sau arc de cerc,  pe suprafaþã planã sau în trepte.

Cadre de aluminiu realizate prin 

CARACTERISTICI GENERALE seria  2 
Sistemul este compus din scaune rabatabile cu ezut din lemn stratificat, montate pe structura din 
aluminiu turnat cu sec?iunea sub forma de ‘’T’’ sau ‘’H”, dispuse în rânduri drepte paralele sau în arc 
de cerc, montate pe suprafeþe orizontale plane sau în trepte(tip gradena).
Concepute pentru a servi unei lungi periode de exploatare, mobilierul seriei Clasic oferã în egalã 
mãsurã confort ºi siguranþã. 

º

IMPORTANT:
Produs certificat de cãtre I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezisten?a la ?ocuri mecanice. 

90 Clasic
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KRUSENTERN

Cod : MB AMF - TC 902

Dimensiuni:
Înãl?imea totalã:                                    877 mm
Înãl?ime sezut:                                       436 mm
Distan?a interax ?ezut:                        530 mm
Înãl?imea treptei:                                  100 mm
Distan?a între rânduri:           minim 900 mm
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Structura:
- portantã monolit, aluminiu, placaj multistrat
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã metalicã;
 - ºezut din placaj multistrat
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- portantã monolit, aluminiu, placaj multistrat
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã metalicã;
 - ºezut din placaj multistrat
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- portantã monolit, aluminiu, placaj multistrat
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã metalicã;
 - ºezut din placaj multistrat
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

Dimensiuni:
Înãl?imea totalã:                                   877 mm
Înãl?ime ?ezut:                                      436 mm
Distan?a interax ?ezut:                        530 mm
Înãl?imea treptei:                                 120 mm
Distan?a între rânduri:           minim 900 mm

KRUSENTERN

Cod: MB AMF - TC 905

KRUSENTERN

Cod: MB AMF - TC 901

Dimensiuni:
Înãl?imea totalã:                                    877 mm
Înãl?ime ?ezut:                                       436 mm
Distan?a interax ?ezut:                         530 mm
 Înãl?imea treptei:                                  120 mm
Distan?a între rânduri:            minim 900 mm

Dimensiuni:
Înãl?imea totalã:                                   793 mm
Înãl?ime ?ezut:                                      450 mm
Distan?a interax ?ezut:                        530 mm
 Înãl?imea treptei:                                120 mm
 Distan?a între rânduri:          minim 900 mm
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Structura:
- portantã monolit, aluminiu, placaj multistrat
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã metalicã;
 - ºezut din placaj multistrat
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

KRUSENTERN

Cod: MB AMF - TC 904
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KRUSENTERN

Cod : MB AMF - TC 902

Dimensiuni:
Înãl?imea totalã:                                    877 mm
Înãl?ime sezut:                                       436 mm
Distan?a interax ?ezut:                        530 mm
Înãl?imea treptei:                                  100 mm
Distan?a între rânduri:           minim 900 mm
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Structura:
- portantã monolit, aluminiu, placaj multistrat
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã metalicã;
 - ºezut din placaj multistrat
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- portantã monolit, aluminiu, placaj multistrat
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã metalicã;
 - ºezut din placaj multistrat
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- portantã monolit, aluminiu, placaj multistrat
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã metalicã;
 - ºezut din placaj multistrat
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

Dimensiuni:
Înãl?imea totalã:                                   877 mm
Înãl?ime ?ezut:                                      436 mm
Distan?a interax ?ezut:                        530 mm
Înãl?imea treptei:                                 120 mm
Distan?a între rânduri:           minim 900 mm

KRUSENTERN

Cod: MB AMF - TC 905

KRUSENTERN

Cod: MB AMF - TC 901

Dimensiuni:
Înãl?imea totalã:                                    877 mm
Înãl?ime ?ezut:                                       436 mm
Distan?a interax ?ezut:                         530 mm
 Înãl?imea treptei:                                  120 mm
Distan?a între rânduri:            minim 900 mm

Dimensiuni:
Înãl?imea totalã:                                   793 mm
Înãl?ime ?ezut:                                      450 mm
Distan?a interax ?ezut:                        530 mm
 Înãl?imea treptei:                                120 mm
 Distan?a între rânduri:          minim 900 mm
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Structura:
- portantã monolit, aluminiu, placaj multistrat
ªezutul ºi spãtarul:
- spãtar din tablã metalicã;
 - ºezut din placaj multistrat
Mecanism de rabatare automatã a ?ezutului 
(gravita?ional).

Op?ional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) ?i plasã pentru bagaje.
2. Culoarea ?ezutului ?i a pupitrului - la cererea 
clientului.

KRUSENTERN

Cod: MB AMF - TC 904
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ARISTOTEL

Cod: MB AMF 2304
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ARISTOTEL

Cod: MB AMF 2302

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                    520 mm
Înălţimea totală:                                    870 mm
Înălţime şezut:                                        440 mm
Distanța între rânduri:           minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                   120 mm
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                    520 mm
Înălţimea totală:                                    870 mm
Înălţime şezut:                                       440 mm
Distanța între rânduri:           minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                  120 mm

Herodot tip 4A

Cod: MB AMF 2314
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Min. 900Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                     520 mm
Înălţimea totală:                                     870 mm
Înălţime şezut:                                        440 mm
Distanța între rânduri:            minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                    120 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                     520 mm
Înălţimea totală:                                     870 mm
Înălţime şezut:                                        440 mm
Distanța între rânduri:            minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                    120 mm
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Herodot tip 4B.

Cod: MB AMF 2312A 
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Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Prinderea în pardoseală se face în 4 puncte stabilite pe 
diagonală față de axul structurii, sub unghi de minim 

010 .

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.
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ARISTOTEL

Cod: MB AMF 2304
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Cod: MB AMF 2302

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                    520 mm
Înălţimea totală:                                    870 mm
Înălţime şezut:                                        440 mm
Distanța între rânduri:           minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                   120 mm

520

8
7
0

6
5
0

4
4
0

7
5
0

7
5
0

7
8
0

565

425

200234

300

Min. 900

Max. 120

50

94

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                    520 mm
Înălţimea totală:                                    870 mm
Înălţime şezut:                                       440 mm
Distanța între rânduri:           minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                  120 mm

Herodot tip 4A

Cod: MB AMF 2314
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Min. 900Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                     520 mm
Înălţimea totală:                                     870 mm
Înălţime şezut:                                        440 mm
Distanța între rânduri:            minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                    120 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                     520 mm
Înălţimea totală:                                     870 mm
Înălţime şezut:                                        440 mm
Distanța între rânduri:            minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                    120 mm

Min.520

8
7
0

4
4
0

7
5
0

7
8
0

300

Max. 120

50

6
5
0

565

425

200 234

Min. 900

Herodot tip 4B.

Cod: MB AMF 2312A 
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Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Prinderea în pardoseală se face în 4 puncte stabilite pe 
diagonală față de axul structurii, sub unghi de minim 

010 .

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.
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Arhimede 

Cod: MB AMF 2312

96
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Arhimede 

Cod: MB AMF 2322

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                  540 mm
Înălţimea totală:                                   870 mm
Înălţime şezut:                                      445 mm
Distanța între rânduri:         minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                 120 mm

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte;
- tapţerie din piele ecologică sau stofă
Cotiere:
- fixe, aluminiu monolit.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Tipul şi culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.
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Min. 900
Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                   520 mm
Înălţimea totală:                                   870 mm
Înălţime şezut:                                      440 mm
Distanța între rânduri:          minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                 120 mm

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte;
- tapţerie din piele ecologică sau stofă
Cotiere:
- fixe, aluminiu monolit.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Tipul şi culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.
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Arhimede 

Cod: MB AMF 2312

96
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Arhimede 

Cod: MB AMF 2322

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                  540 mm
Înălţimea totală:                                   870 mm
Înălţime şezut:                                      445 mm
Distanța între rânduri:         minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                 120 mm

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte;
- tapţerie din piele ecologică sau stofă
Cotiere:
- fixe, aluminiu monolit.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Tipul şi culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                   520 mm
Înălţimea totală:                                   870 mm
Înălţime şezut:                                      440 mm
Distanța între rânduri:          minim 900 mm
Înălțimea treptei:                                 120 mm

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte;
- tapţerie din piele ecologică sau stofă
Cotiere:
- fixe, aluminiu monolit.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Tipul şi culoarea tapiţeriei - la cererea clientului.

Mobilier pentru spatii publicey Seria Universitar



STRUCTURA:  
† , turnate, asamblate cu elemente din 

oțel laminat 
† Montaj pe grinzi de aluminiu de 80x80 mm ramforsate pe interior; 
† Picioare conice din oțel laminat, sudate cu tălpi de prindere;
† Fixare în pardoseală prin  sistem multipunct.

SPĂTARUL:
† Elemente de aluminiu (bare rectangulare) sau panouri din MDF / 
placaj (bordate cu profile de aluminiu). 
        Opţiuni:  Culoarea - la cererea clientului.

ŞEZUTUL:
† Placaj multistrat, de culoarea pupitrului şi a spătarului; 
† Structură  rigidizată pe sistem de  grinzi cu prindere prin șuruburi;
† Suporturi din oțel;
† Arcuri și opritori  de cauciuc pentru eliminarea zgomotului;
†  Ansamblul mecanic mascat cu un capac din oțel laminat îndoit, vopsit 
în câmp electrostatic;
† Sistem automat de rabatare (arc); 
† Distanța între șezuturi poate fi variabilǎ (minim 510 mm).
       Opţiuni:  Culoarea -  la cererea clientului.

PUPITRU: 
† Montat pe profilul superior cu un sistem culisant, cu adâncimea 
minimă de 300 mm;
† Realizat din PAL sau MDF melaminat.
      Opţiuni:  Culoarea - la cererea clientului.

SISTEMUL DE MONTARE
† În linie sau arc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

Profile din aluminiu extrudate
 și eloxate;

seria  3 CARACTERISTICI GENERALE

Sistem modular integral de scaune cu pupitre pentru spații de studiu (nivel preuniversitar și universitar) şi 
săli de conferinţe, proiectat şi creat după un concept nou, practic şi modern, ce permite, prin operaţiuni simple 
de asamblare, o gamă largă de posibilităţi de compoziţie. 
Mobilierul este executat din profile de aluminiu eloxat, elemente din oţel laminat şi elemente din lemn . 

IMPORTANT:
Produs certificat de către I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezistențǎ la șocuri mecanice. 

98 Modern
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STRUCTURA:  
† , turnate, asamblate cu elemente din 

oțel laminat 
† Montaj pe grinzi de aluminiu de 80x80 mm ramforsate pe interior; 
† Picioare conice din oțel laminat, sudate cu tălpi de prindere;
† Fixare în pardoseală prin  sistem multipunct.

SPĂTARUL:
† Elemente de aluminiu (bare rectangulare) sau panouri din MDF / 
placaj (bordate cu profile de aluminiu). 
        Opţiuni:  Culoarea - la cererea clientului.

ŞEZUTUL:
† Placaj multistrat, de culoarea pupitrului şi a spătarului; 
† Structură  rigidizată pe sistem de  grinzi cu prindere prin șuruburi;
† Suporturi din oțel;
† Arcuri și opritori  de cauciuc pentru eliminarea zgomotului;
†  Ansamblul mecanic mascat cu un capac din oțel laminat îndoit, vopsit 
în câmp electrostatic;
† Sistem automat de rabatare (arc); 
† Distanța între șezuturi poate fi variabilǎ (minim 510 mm).
       Opţiuni:  Culoarea -  la cererea clientului.

PUPITRU: 
† Montat pe profilul superior cu un sistem culisant, cu adâncimea 
minimă de 300 mm;
† Realizat din PAL sau MDF melaminat.
      Opţiuni:  Culoarea - la cererea clientului.

SISTEMUL DE MONTARE
† În linie sau arc, pe suprafaţă plană sau în trepte.

Profile din aluminiu extrudate
 și eloxate;

seria  3 CARACTERISTICI GENERALE

Sistem modular integral de scaune cu pupitre pentru spații de studiu (nivel preuniversitar și universitar) şi 
săli de conferinţe, proiectat şi creat după un concept nou, practic şi modern, ce permite, prin operaţiuni simple 
de asamblare, o gamă largă de posibilităţi de compoziţie. 
Mobilierul este executat din profile de aluminiu eloxat, elemente din oţel laminat şi elemente din lemn . 

IMPORTANT:
Produs certificat de către I.N.L. conform normelor  SREN12727:2004 cu gradul V de 
rezistențǎ la șocuri mecanice. 

98 Modern
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Dimensiuni:
Înălțimea la pupitru:                     751 mm
Înălțime șezut:                                454 mm
Distanța interax șezut:                  530 mm
Distanța între 2 rânduri:              900 mm

Cod: MB AMF TC 954

 Pascal

Dimensiuni:
Înălțimea la pupitru:                           751 mm
Înălțime șezut:                                      454 mm
Distanța interax șezut:                        530 mm
Distanța între 2 rânduri:                     900 mm

100

Cod: MB AMF  TC 962

Hippasos

Dimensiuni:
Înălțimea la pupitru:                    751 mm
Înălțime șezut:                               454 mm
Distanța interax șezut:                 530 mm
Distanța între 2 rânduri:              900 mm

Dimensiuni:
Înălțimea la pupitru:                      751 mm
Înălțime șezut:                                 454 mm
Distanța interax șezut:                   530 mm
Distanța între 2 rânduri:                900 mm

Cod: MB AMF TC 961

Thales

Cod: MB AMF TC 953

Bernini
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Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, 
în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii 

0sub unghi de minim 10 , pentru asigurarea dispersiei 
forțelor de forfecare. 

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, 
în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii 

0sub unghi de minim 10 , pentru asigurarea dispersiei 
forțelor de forfecare. 

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în 
pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală față de 

0axul structurii sub unghi de minim 10 , pentru 
asigurarea dispersiei forțelor de forfecare. 

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, 
în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii 

0sub unghi de minim 10 , pentru asigurarea dispersiei 
forțelor de forfecare. 

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.
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Dimensiuni:
Înălțimea la pupitru:                     751 mm
Înălțime șezut:                                454 mm
Distanța interax șezut:                  530 mm
Distanța între 2 rânduri:              900 mm

Cod: MB AMF TC 954

 Pascal

Dimensiuni:
Înălțimea la pupitru:                           751 mm
Înălțime șezut:                                      454 mm
Distanța interax șezut:                        530 mm
Distanța între 2 rânduri:                     900 mm

100

Cod: MB AMF  TC 962

Hippasos

Dimensiuni:
Înălțimea la pupitru:                    751 mm
Înălțime șezut:                               454 mm
Distanța interax șezut:                 530 mm
Distanța între 2 rânduri:              900 mm

Dimensiuni:
Înălțimea la pupitru:                      751 mm
Înălțime șezut:                                 454 mm
Distanța interax șezut:                   530 mm
Distanța între 2 rânduri:                900 mm

Cod: MB AMF TC 961

Thales

Cod: MB AMF TC 953

Bernini
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Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, 
în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii 

0sub unghi de minim 10 , pentru asigurarea dispersiei 
forțelor de forfecare. 

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, 
în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii 

0sub unghi de minim 10 , pentru asigurarea dispersiei 
forțelor de forfecare. 

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în 
pardoseală, în 4 puncte stabilite pe diagonală față de 

0axul structurii sub unghi de minim 10 , pentru 
asigurarea dispersiei forțelor de forfecare. 

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- aluminiu monolit, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar din tablă metalică perforată şi ştanţată;
 - şezut din placaj multistrat, fixat în minim 6 puncte.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Montare liniară, cu sistem de fixare rigidă în pardoseală, 
în 4 puncte stabilite pe diagonală față de axul structurii 

0sub unghi de minim 10 , pentru asigurarea dispersiei 
forțelor de forfecare. 

Opțional: 
1. Scaunul poate fi dotat cu pupitru (fix, pliabil sau 
rabatabil) și plasă pentru bagaje.
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.
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Cod: MB AMF - TC 915
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Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu 
posibilitatea culisării stânga-dreapta.
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          550 mm
Înălţimea totală:                                          825 mm
Înălţime şezut:                                             470 mm
Distanța între rânduri:                 minim 900 mm
Înălțimea treptei:          min. 200 - max. 350 mm

Cod: MB AMF - TC 913

Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu 
posibilitatea culisării stânga-dreapta.

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                            550 mm
Înălţimea totală:                                            825 mm
Înălţime şezut:                                                470 mm
Distanța între rânduri:                   minim 900 mm
Înălțimea treptei:            min. 200 - max. 350 mm
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Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat
Pupitru glisant, căntuit cu profile de aluminiu.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte 
fixe/picior.

Opțional: 
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat
Pupitru glisant, căntuit cu profile de aluminiu.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte 
fixe/picior.

Opțional: 
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.
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Cod: MB AMF - TC 915

102

Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu 
posibilitatea culisării stânga-dreapta.
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                          550 mm
Înălţimea totală:                                          825 mm
Înălţime şezut:                                             470 mm
Distanța între rânduri:                 minim 900 mm
Înălțimea treptei:          min. 200 - max. 350 mm

Cod: MB AMF - TC 913

Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu 
posibilitatea culisării stânga-dreapta.

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                            550 mm
Înălţimea totală:                                            825 mm
Înălţime şezut:                                                470 mm
Distanța între rânduri:                   minim 900 mm
Înălțimea treptei:            min. 200 - max. 350 mm
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Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat
Pupitru glisant, căntuit cu profile de aluminiu.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte 
fixe/picior.

Opțional: 
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat
Pupitru glisant, căntuit cu profile de aluminiu.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte 
fixe/picior.

Opțional: 
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.
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Cod: MB AMF – TC 914

Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu 
posibilitatea culisării stânga-dreapta.

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                                   550 mm
Înălţimea totală:                                                   825 mm
Înălţime şezut:                                                      470 mm
Distanța între rânduri:                          minim 900 mm
Înălțimea treptei:                   min. 200 - max. 350 mm
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Cod: MB AMF - BJ 2502C
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                               520 mm
Lungime pupitru:                             350 mm
Înălţime totală:                                 780 mm
Înălţime şezut:                                  445 mm
Distanţa între rânduri:                   900 mm

MODEL LANSAT    

2013
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Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat
Pupitru glisant, căntuit cu profile de aluminiu.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte 
fixe/picior.

Opțional: 
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat de minim 12 mm
Pupitru glisant cu alunecare pe şine montate rigid pe 
părţile laterale ale pupitrului
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte 
fixe/picior.

Opțional: 
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.
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Cod: MB AMF – TC 914

Distanţa dintre scaune este reglabilă, cu 
posibilitatea culisării stânga-dreapta.

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                                   550 mm
Înălţimea totală:                                                   825 mm
Înălţime şezut:                                                      470 mm
Distanța între rânduri:                          minim 900 mm
Înălțimea treptei:                   min. 200 - max. 350 mm
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Cod: MB AMF - BJ 2502C
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                               520 mm
Lungime pupitru:                             350 mm
Înălţime totală:                                 780 mm
Înălţime şezut:                                  445 mm
Distanţa între rânduri:                   900 mm

MODEL LANSAT    

2013
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Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat
Pupitru glisant, căntuit cu profile de aluminiu.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte 
fixe/picior.

Opțional: 
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat de minim 12 mm
Pupitru glisant cu alunecare pe şine montate rigid pe 
părţile laterale ale pupitrului
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).
Sistem de prindere în pardoseală prin 3 puncte 
fixe/picior.

Opțional: 
1. Pupitrul poate fi din placaj multistrat sau MDF;
2. Culoarea șezutului și a pupitrului - la cererea 
clientului.

.

Mobilier pentru spatii publicey Seria Universitar



Cod: MB AMF - BJ 2602R
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                        520 mm
Lungime pupitru:                                      350 mm
Înălţime totală:                                           910 mm
Înălţime şezut:                                            460 mm
Distanţa între rânduri:                             900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                         560 mm
Lungime pupitru:                                       350 mm
Înălţime totală:                                           910 mm
Înălţime şezut:                                            445 mm
Distanţa între rânduri:                             900 mm

MODEL LANSAT 

2013

MODEL LANSAT 

2013

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat, 
Pupitru din lemn
Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn sau pot 
rămâne din aluminiu vopsit negru.

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                     520 mm
Lungime pupitru:                                   350 mm
Înălţime totală:                                       910 mm
Înălţime şezut:                                        445 mm
Distanţa între rânduri:                         900 mm

Structura:
- aluminiu, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar rabatabil, ergonomic din aluminiu;
- şezut rabatabil  din placaj multistrat. 
Pupitru frontal cu blat rabatabil.
Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn sau pot 
rămâne din aluminiu vopsit negru.

Dimensiuni: 
Înălțimea totală:                                910 mm 
Înălțimea la pupitru:                        750 mm
Înălțime șezut:                                   445 mm
Distanța interax șezut:                     520 mm
Distanţa între rânduri:                     950 mm

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat, 
Pupitru din lemn
Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.
Mecanism de rabatare automată a 
șezutului (gravitațional).

Opțional: 
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn 
sau pot rămâne din aluminiu vopsit negru.

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din tablă ambutisată, 
cu profil “S”.
 - şezut prevăzut cu arc, fixat pe grinzi.
Pupitru adaptat pentru treptele de 150 şi 
300mm.
Mecanism de rabatare automată a 
șezutului (gravitațional).

Opțional: 
Pupitrul poate fi rabatabil sau culisabil.
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                        520 mm
Lungime pupitru:                                      350 mm
Înălţime totală:                                           910 mm
Înălţime şezut:                                            460 mm
Distanţa între rânduri:                             900 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                         560 mm
Lungime pupitru:                                       350 mm
Înălţime totală:                                           910 mm
Înălţime şezut:                                            445 mm
Distanţa între rânduri:                             900 mm

MODEL LANSAT 

2013

MODEL LANSAT 

2013

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat, 
Pupitru din lemn
Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn sau pot 
rămâne din aluminiu vopsit negru.

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                                     520 mm
Lungime pupitru:                                   350 mm
Înălţime totală:                                       910 mm
Înălţime şezut:                                        445 mm
Distanţa între rânduri:                         900 mm

Structura:
- aluminiu, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar rabatabil, ergonomic din aluminiu;
- şezut rabatabil  din placaj multistrat. 
Pupitru frontal cu blat rabatabil.
Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.
Mecanism de rabatare automată a șezutului 
(gravitațional).

Opțional: 
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn sau pot 
rămâne din aluminiu vopsit negru.

Dimensiuni: 
Înălțimea totală:                                910 mm 
Înălțimea la pupitru:                        750 mm
Înălțime șezut:                                   445 mm
Distanța interax șezut:                     520 mm
Distanţa între rânduri:                     950 mm

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din aluminiu
 - şezut din placaj multistrat, 
Pupitru din lemn
Cotiera:
- dotată cu măsuţă rabatabilă spre interor.
Mecanism de rabatare automată a 
șezutului (gravitațional).

Opțional: 
Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn 
sau pot rămâne din aluminiu vopsit negru.

Structura:
- grinzi aluminiu eloxat, placaj multistrat
Şezutul şi spătarul:
- spătar ergonomic din tablă ambutisată, 
cu profil “S”.
 - şezut prevăzut cu arc, fixat pe grinzi.
Pupitru adaptat pentru treptele de 150 şi 
300mm.
Mecanism de rabatare automată a 
șezutului (gravitațional).

Opțional: 
Pupitrul poate fi rabatabil sau culisabil.
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Dimensiuni: 
Înălțime totală:       1060 mm
Înălțime la pupitru:         750 mm
Adâncime pupitru:                                             320 mm
Adâncime talpă picior:                                      250 mm
Adâncime totală:                                                 600 mm
Distanța minimală  între rânduri:                  800 mm

109

Dimensiuni: 
Distanţa interax fără cotiere:                         500 mm
Distanţa interax cu cotiere:                            550 mm
Înălţime totală:                         1070 mm
Lățime șezut:                                                      410 mm
Distanţa între rânduri, fără pupitru:           850 mm
Distanţa între rânduri, cu pupitru:              950 mm   

Cod: MB AMF - FIGUERAS 13107
disponibil cu şi fără tapițerie

MODEL LANSAT 

2014

Cod: MB AMF - ERGO S

Structura:
- portantă, executată din 

 , placaj multistrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat
- spătarul - dotat cu măsuţă pentru scris din placaj 
multistrat lăcuit.
Pupitru din placaj multistrat, fixat de picior şi spătar.
Piciorul:

Poate fi montat în rânduri liniare, cât şi în seturi 
separate, în spaţiu plan şi în gradene. 

Opțional: 
1. Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn din fag, 
mesteacăn, arţar, nuc, wenge;
2. Tapiţerie rezistentă la apă;
3. Scaunul poate fi dotat cu prize electrice, sursă de 
date, coşuri, cârlige pentru genţi.

construcții tubulare și 
lamele de oțel foarte rigide, eloxate și vopsite în câmp 
electrostatic

- structură din plăci de oțel, la bază sudat pe o placă cu 
găuri pentru fixare în pardoseală. 

Cod: MB AMF - ERGO T

Structura:
- aluminiu turnat, lemn masiv.
Şezutul şi spătarul:
- spumă poliuretanică
- placaj multistrat/PAL melaminat.

Mecanism de rabatare cu opritor și bucşe de 
cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a 
șezutului.
Formă ergonomică, oferă cea mai bună soluție de 
optimizare a spațiului, ocupând doar 36 cm în 
poziția “închis”.
Montare liniară, pe structură executată din 
elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem 
de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană 
sau în gradene cu H max 120mm.

Opţional: 
1. Spătarul şi şezutul pot fi tapițate cu stofă sau 
piele ecologică; 
2. Scaunul poate fi prevăzut cu cotiere fixe;
3. Scaunul poate fi prevăzut cu pupitru.
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Dimensiuni: 
Înălțime totală:       1060 mm
Înălțime la pupitru:         750 mm
Adâncime pupitru:                                             320 mm
Adâncime talpă picior:                                      250 mm
Adâncime totală:                                                 600 mm
Distanța minimală  între rânduri:                  800 mm

109

Dimensiuni: 
Distanţa interax fără cotiere:                         500 mm
Distanţa interax cu cotiere:                            550 mm
Înălţime totală:                         1070 mm
Lățime șezut:                                                      410 mm
Distanţa între rânduri, fără pupitru:           850 mm
Distanţa între rânduri, cu pupitru:              950 mm   

Cod: MB AMF - FIGUERAS 13107
disponibil cu şi fără tapițerie

MODEL LANSAT 

2014

Cod: MB AMF - ERGO S

Structura:
- portantă, executată din 

 , placaj multistrat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat
- spătarul - dotat cu măsuţă pentru scris din placaj 
multistrat lăcuit.
Pupitru din placaj multistrat, fixat de picior şi spătar.
Piciorul:

Poate fi montat în rânduri liniare, cât şi în seturi 
separate, în spaţiu plan şi în gradene. 

Opțional: 
1. Spătarul şi şezutul pot fi placate cu lemn din fag, 
mesteacăn, arţar, nuc, wenge;
2. Tapiţerie rezistentă la apă;
3. Scaunul poate fi dotat cu prize electrice, sursă de 
date, coşuri, cârlige pentru genţi.

construcții tubulare și 
lamele de oțel foarte rigide, eloxate și vopsite în câmp 
electrostatic

- structură din plăci de oțel, la bază sudat pe o placă cu 
găuri pentru fixare în pardoseală. 

Cod: MB AMF - ERGO T

Structura:
- aluminiu turnat, lemn masiv.
Şezutul şi spătarul:
- spumă poliuretanică
- placaj multistrat/PAL melaminat.

Mecanism de rabatare cu opritor și bucşe de 
cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a 
șezutului.
Formă ergonomică, oferă cea mai bună soluție de 
optimizare a spațiului, ocupând doar 36 cm în 
poziția “închis”.
Montare liniară, pe structură executată din 
elemente turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem 
de fixare rigidă în pardoseală, pe suprafață plană 
sau în gradene cu H max 120mm.

Opţional: 
1. Spătarul şi şezutul pot fi tapițate cu stofă sau 
piele ecologică; 
2. Scaunul poate fi prevăzut cu cotiere fixe;
3. Scaunul poate fi prevăzut cu pupitru.
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Dimensiuni: 
Înălțime pupitru :                               740 mm
Diametru țeavă picior:                           80 mm
Diametru talpă:                                     210 mm
Înălțime până la panou frontal:         480 mm
Lungime pupitru (monobancă):       820 mm
Lungime pupitru (2 posturi):          1340 mm
Înălțime șezut:                                      440 mm
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Dimensiuni: 
Distanţa interax:                          550 mm
Înălţime totală: 800 mm
Lățime pupitru:                            300 mm
Înălţime șezut:                             450 mm
Înălţime pupitru:                         740 mm
Distanţa între rânduri:               850 mm

Dimensiuni: 
Distanţa interax:                          500 mm
Înălţime totală: 810 mm
Lățime pupitru:                            300 mm
Înălţime șezut:                             450 mm
Înălţime pupitru:                         780 mm
Distanţa între rânduri:               830 mm

MODEL LANSAT 2014

Cod: MB AMF - THESI Cod: MB AMF - EVOLUTION

Cod: MB AMF - CAMPUS
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Structura: 
- oţel tubular şi aluminiu eloxat;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.
Şezutul:
- monoplacă multistrat tip 'monoscocca' din fag de 
12  mm grosime;
- brațul articulat, pe care este fixat șezutul, executat 
din aluminiu, are funcția de  revenire a scaunului în 
poziția “repaus”;
-spumă poliuretanică injectată la rece. 
Pupitrul:
- placaj din lemn masiv, acoperit din ambele părți cu 
melamină “antigraffio”; 
- marginile căntuite cu ABS.
Panoul frontal: 
- tablă de oțel microperforată pe întreaga suprafață 
.
- pe partea interioară a panoului sunt montate 
galerii pentru cabluri, componentele fiind realizate 
din aluminiu eloxat.  
Piciorul:
- oţel tubular, sudat pe o talpă din acelaşi material, 
cu 3 găuri de fixare la sol.

Suprafeţele metalice sunt vopsite în câmp 
electrostatic de culoare gri-aluminiu.
 
Opţional:
- Banca, în acest caz, poate fi dotată cu sistem de 
conexiune la rețea electrică și LAN.

.

.

.

.

.

.

Structura:
- portantă monolit, aluminiu, placaj multistrat/PAL 
melaminat.
Şezutul şi spătarul:
- placaj multistrat/ PAL melaminat.
Montare liniară, pe structură executată din elemente 
turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă 
în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 
120mm.
Mecanismul de rabatare cu opritor și bucse de 
cauciuc, pentru rabatarea silențioasă a șezutului.

Opțional: 
Spătarul şi şezutul pot fi tapițate cu stofă sau piele 
ecologică.

.

Structura:
- portantă monolit, aluminiu, placaj de fag lăcuit.
Şezutul şi spătarul:
- placaj de fag lăcuit, pe o structură din aluminiu
Montare liniară, pe structură executată din elemente 
turnate din aluminiu, prevăzută cu sistem de fixare rigidă 
în pardoseală, pe suprafață plană sau în gradene cu H max 
120mm.
Piciorul:
-oţel, sudat de o talpă prevăzută cu 3 găuri pentru fixarea 
în podea. 

Opțional: 
Spătarul şi şezutul pot fi tapițate cu stofă în diferite culori.

.
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Proiect realizat

Sala de conferinţă a Universităţii „Iuliu Haţieganu" 
din Cluj face parte din portofoliul proiectelor 
Eurodidactica, caracterizându-se prin sobrietate şi 
eleganţă. Spaţiul a fost mobilat cu fotolii tapiţate cu 
stofă rezistentă, de culoarea vişinei putrede. 
Designul mobilierului a fost determinat de 
arhitectura imobilului, obiectivul proiectului fiind 
cel de a imprima nobleţe şi solemnitate sălii de 
conferinţă.

112

Sală de conferințe, UMF „Iuliu Hațieganu“, Cluj

Sala de festivităţi a Universităţii „Dunărea de Jos" din 
Galaţi a fost mobilată ţinând cont de stilul clasicist al 
sălii, designul mobilierului imprimând spaţiului 
accente moderne prin sistemul Hab încorporat în 
masa de prezidiu. Eleganţa şi confortul sălii este 
asigurată de calitatea deosebită a materialelor 
folosite: lemn masiv cu tapiţerie din catifea decorată.

Proiect realizat
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Elaborarea şi conceperea acestui proiect au fost 
gândite plecând de la aspectul sălii, scopul fiind cel 
de a îmbina modernul şi confortul. Prin folosirea 
mobilierului ergonomic - comod, uşor de utilizat, ce 
îmbină materialele clasice cu cele moderne (stofă, 
aluminiu, lemn matur), am reuşit amenajarea unui 
spaţiu destinat cu adevărat tinerei generaţii.

Proiect realizat
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Sală de conferințe, Universitatea Eftimie Murgu, Reșița
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Sala de festivităţi a oraşului Glina este un model de 
adaptare a companiei noastre la cerinţele 
beneficiarului în ceea ce priveşte conceperea şi 
proiectarea mobilierului. Combinarea materialelor 
clasice şi a celor moderne (aluminiu, oţel, inox) a dat 
o notă de modernitate spaţiului, fără a pierde din 
vedere confortul utilizatorilor.

Proiect realizat

Sală de festivități, oraș Glina, Ilfov
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Dotarea cu mobilier a noului sediu al Facultăţii de 
Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea Craiova, a fost 
o adevărată provocare pentru echipa Eurodidactica. 
Spaţiile extrem de generoase, amplasate într-un 
imobil futurist, au fost proiectate urmând specificul 
multiplelor activităţi desfăşurate într-o instituţie de 
învăţământ superior: instruire, cercetare, arhivare, 
manageriere. Astfel ne-am adaptat cerinţelor 
moderne privind mobilarea sălilor de curs, 
amfiteatrelor, birourilor, bibliotecii şi arhivei. 
Rezultatul este pe măsura celor mai înalte 
standarde, făcând concurenţă oricărui edificiu de 
profil din UE.

Proiect realizat
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Conceperea şi elaborarea mobilierului au fost 
adaptate fiecărui spaţiu, în funcţie de destinaţia 
acestuia. Rezultatul a fost unul pe potriva 
aşteptărilor beneficiarului, echipa Eurodidactica 
reuşind să imprime originalitate fiecărei săli. Au 
fost îmbinate mai multe materiale (lemn, 
aluminiu, inox, tapiţerie), asigurându-se astfel o 
combinaţie reuşită între clasic şi modern, fără a 
pierde din vedere linia cromatică şi de design a 
proiectului. 

Proiect realizat

Sală de curs, Universitatea Craiova

Model de birouSală de curs
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Proiectul dotării Universităţii Tehnice de 
Construcţii din Bucureşti a prevăzut dotarea şi 
modernizarea spaţiilor de studiu - amfiteatre şi săli 
de curs - accentul punându-se pe eficienţă şi spirit 
practic. Dificultatea proiectului a fost de a găsi o 
formulă tehnică optimă, pornind de la cerinţa 
beneficiarului privind distanţa mică dintre rânduri 
(cca 75 cm), pentru a asigura utilizarea la maxim a 
spaţiului de studiu.
În ceea ce priveşte sala de conferinţe, tapiţeria din 
fibre sintetice de înaltă rezistenţă a adus o notă de 
eleganţă în plus spaţiului de festivităţi.

Sala de conferinţă Aula Magna a Universităţii 
Europei de Sud-Est Lumina din Bucureşti, cu o 
capacitate de 300 locuri, reprezintă un model de 
îmbinare a unui design clasic, cu note de 
modernitate, ce conferă întregului spaţiu un aer 
solemn şi elegant. 

Proiect realizat Proiect realizat
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Amfiteatru, UTCB

Sală de conferinţe, Universitatea Lumina, Bucureşti

Amenajarea noului bloc de studiu al Şcolii Naţionale 
de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti a 
fost precedată de un studiu amănunţit privind 
specificul fiecărui spaţiu şi destinaţia acestuia. 
Astfel, au fost elaborate şi efectuate randări 3D 
p e n t r u  a m f i te a t re,  b i b l i o te c ă  ş i  a r h ivă ,  
implementarea proiectului fiind pe măsura 
aşteptărilor.
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Casa de culturã Târgu Lãpu[, Maramure[

Casa de culturã Titu, Dâmbovi]a

Casa de culturã Huedin, Cluj

Casa de culturã Glina, Ilfov

Casa de culturã {imleul Silvaniei, Sãlaj

Lista selectivã a proiectelor executate Lista selectivã a proiectelor executate

Universitatea Tehnicã de Construc]ii Bucure[ti

Drept [i Stiin]e Sociale, Universitatea Craiova

SNSPA Bucure[ti

Universitatea de Vest "Vasile Goldi[", Arad

Casa de culturã {omcuta Mare, jud. Maramure[

Universitatea "Eftimie Murgu", Re[i]a

Biserica Penticostalã Maieru, Bistri]a Nãsãud

Casa de culturã Seini, jud. Maramure[
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Universitatea Lumina, Bucure[ti

Universitatea de Arte "George Enescu", Ia[i

Universitatea "Dun\rea de Jos", Gala]i

Casa de culturã Horezu, jud. Vâlcea
Universitatea "Valahia", Târgovi[te

Casa de culturã Jimbolia, Timi[

UMF "Iuliu Ha]ieganu" Cluj, salã de conferin]e

Proiecte realizate Proiecte realizate
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Sistemul este compus din scaune fixe sau mobile, montate pe structurǎ metalicǎ cu profil elipsoidal sau 
rectangular. Montajul se poate face pe suprafeţe plane, precum şi pe cele înclinate. 
Opțional structura poate fi prevăzutǎ cu sisteme de fixare pentru cotiere și pupitre pliabile sau 
rabatabile. 
Se pretează spațiilor publice, de divertisment, de grup, recepții și sǎli de așteptare. 

seria  Multifunctional CARACTERISTICI GENERALE

STRUCTURA: 
†
† Îmbinări realizate prin sudurǎ, în mediu argonic;
† Fixată în pardosealǎ cu sistem multipunct;
† Sablată și vopsită în câmp electrostatic.

SPĂTARUL:
†  Spătar în 2 variante: din tablă metalicǎ perforatǎ, ștanṭatǎ şi curbatǎ 
sau PAL / placaj  multistrat;
† Ergonomic;
†  Îmbinări realizate prin sudurǎ multipunct.
      Opțional: Culoarea - la cererea clientului.

        ŞEZUT: 
†  Din tablă metalicǎ ștanṭatǎ, PAL / placaj multistrat si PVC;
†  Poate fi fix sau rabatabil. 
      Opțional: Culoarea - la crerea clientului.

               COTIERE: 

† Din profile metalice de formǎ dreptunghiularǎ sau rotundǎ.
†   Cotierele pot fi ajustate la cerere. 

 Profil metalic de formǎ dreptunghiularǎ sau rotundǎ;
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Multifun tionalc 123122

Mobilier pentru spatii publicey



Sistemul este compus din scaune fixe sau mobile, montate pe structurǎ metalicǎ cu profil elipsoidal sau 
rectangular. Montajul se poate face pe suprafeţe plane, precum şi pe cele înclinate. 
Opțional structura poate fi prevăzutǎ cu sisteme de fixare pentru cotiere și pupitre pliabile sau 
rabatabile. 
Se pretează spațiilor publice, de divertisment, de grup, recepții și sǎli de așteptare. 

seria  Multifunctional CARACTERISTICI GENERALE

STRUCTURA: 
†
† Îmbinări realizate prin sudurǎ, în mediu argonic;
† Fixată în pardosealǎ cu sistem multipunct;
† Sablată și vopsită în câmp electrostatic.

SPĂTARUL:
†  Spătar în 2 variante: din tablă metalicǎ perforatǎ, ștanṭatǎ şi curbatǎ 
sau PAL / placaj  multistrat;
† Ergonomic;
†  Îmbinări realizate prin sudurǎ multipunct.
      Opțional: Culoarea - la cererea clientului.

        ŞEZUT: 
†  Din tablă metalicǎ ștanṭatǎ, PAL / placaj multistrat si PVC;
†  Poate fi fix sau rabatabil. 
      Opțional: Culoarea - la crerea clientului.

               COTIERE: 

† Din profile metalice de formǎ dreptunghiularǎ sau rotundǎ.
†   Cotierele pot fi ajustate la cerere. 

 Profil metalic de formǎ dreptunghiularǎ sau rotundǎ;
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MB ZERO 9

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                              820 mm
Înălțime șezut:                                 450 mm
Adâncime şezut:                              560 mm
Distanța între rânduri:                  mm
Distanța între rânduri:                   550  mm

   600 
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MB ZERO 9 FILO

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                               830 mm
Înălțime șezut:                                  450 mm
Adâncimeșezut:                                560 mm
Distanța între rânduri:                    550 mm

125124

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.
Şezutul şi spătarul:
- aluminiu;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- suport de auto-reglare. 
 Cotiere:
- pliabile, pentru a îmbunătaţi stivuirea.
Opţional:
1. Cu sau fără cotiere;
2. Spătarul disponibil în patru materiale: polipropilenă, 
tapițerie, fag și  plasă.
3. Suport pentru scris, din aluminiu, ce poate fi ataşat 
ulterior. 

.

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.
Şezutul şi spătarul:
- aluminiu;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- suport de auto-reglare. 
 Cotiere:
- pliabile, pentru a îmbunătaţi stivuirea.
Opţional:
1. Cu sau fără cotiere;
2. Spătarul disponibil în patru materiale: polipropilenă, 
tapițerie, fag și  plasă.

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional



MB ZERO 9

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                              820 mm
Înălțime șezut:                                 450 mm
Adâncime şezut:                              560 mm
Distanța între rânduri:                  mm
Distanța între rânduri:                   550  mm

   600 
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MB ZERO 9 FILO

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                               830 mm
Înălțime șezut:                                  450 mm
Adâncimeșezut:                                560 mm
Distanța între rânduri:                    550 mm

125124

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.
Şezutul şi spătarul:
- aluminiu;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- suport de auto-reglare. 
 Cotiere:
- pliabile, pentru a îmbunătaţi stivuirea.
Opţional:
1. Cu sau fără cotiere;
2. Spătarul disponibil în patru materiale: polipropilenă, 
tapițerie, fag și  plasă.
3. Suport pentru scris, din aluminiu, ce poate fi ataşat 
ulterior. 

.

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.
Şezutul şi spătarul:
- aluminiu;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
- suport de auto-reglare. 
 Cotiere:
- pliabile, pentru a îmbunătaţi stivuirea.
Opţional:
1. Cu sau fără cotiere;
2. Spătarul disponibil în patru materiale: polipropilenă, 
tapițerie, fag și  plasă.

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional
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MB PAPILLON

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                      880 mm
Înălțime șezut:                         450 mm
Adâncime şezut:                      565 mm

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                     880 mm
Înălțime șezut:                        450 mm
Adâncime şezut:                     565 mm

MB HIP UP

127126

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
-

Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
 Cotiere:
- PVC , lemn masiv de fag, tapiţate sau lăcuite. 
Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu roţi pivotante, picioare fixe sau 
ventuze pentru o fixare stabilă pe podea. 
2. Scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din 
PVC.

.închiderea scaunului este asugurată de un sistem de 
balamale şi cârlig, ambele din oţel de 2mm grosime.(fig.1)

Structura: 
- oţel tubular cromat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC,
 Cotiere:
- PVC acoperit cu spumă poliuretanică turnată in forme 
prefabricate ergonomice.  
Cotiere :
- oţel cromat.

Opţional:
1. La alegerea clientului, scaunul poate avea încorporat un 
suport pentru scris din PVC.

.

fig.1

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional
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MB PAPILLON

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                      880 mm
Înălțime șezut:                         450 mm
Adâncime şezut:                      565 mm

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                     880 mm
Înălțime șezut:                        450 mm
Adâncime şezut:                     565 mm

MB HIP UP

127126

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
-

Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- spumă poliuretanică injectată la rece;
 Cotiere:
- PVC , lemn masiv de fag, tapiţate sau lăcuite. 
Opţional:
1. Scaunul poate fi dotat cu roţi pivotante, picioare fixe sau 
ventuze pentru o fixare stabilă pe podea. 
2. Scaunul poate avea încorporat un suport pentru scris din 
PVC.

.închiderea scaunului este asugurată de un sistem de 
balamale şi cârlig, ambele din oţel de 2mm grosime.(fig.1)

Structura: 
- oţel tubular cromat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC,
 Cotiere:
- PVC acoperit cu spumă poliuretanică turnată in forme 
prefabricate ergonomice.  
Cotiere :
- oţel cromat.

Opţional:
1. La alegerea clientului, scaunul poate avea încorporat un 
suport pentru scris din PVC.

.

fig.1

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional
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Dimensiuni:
Înălțimea totală:                     830 mm
Înălțime șezut:                        450 mm
Adâncime şezut:                     580 mm

MB WOODY FILO

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                     820 mm
Înălțime șezut:                        450 mm
Adâncime şezut:                     550 mm

129128

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- placaj multistrat, acoperite cu PVC laminat sau piele 
ecologică;
 Cotiere:
- oţel tubular cromat.

Opţional:
La opţiunea clientului, scaunul poate avea încorporat un 
suport pentru scris din PVC.

.

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- placaj multistrat, acoperite cu PVC laminat sau piele 
ecologică;
 Cotiere:
- oţel tubular cromat.

Opţional:
La opţiunea clientului, scaunul poate avea încorporat un 
suport pentru scris din PVC.

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional



MB WOODY ELITE
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Dimensiuni:
Înălțimea totală:                     830 mm
Înălțime șezut:                        450 mm
Adâncime şezut:                     580 mm

MB WOODY FILO

Dimensiuni:
Înălțimea totală:                     820 mm
Înălțime șezut:                        450 mm
Adâncime şezut:                     550 mm

129128

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- placaj multistrat, acoperite cu PVC laminat sau piele 
ecologică;
 Cotiere:
- oţel tubular cromat.

Opţional:
La opţiunea clientului, scaunul poate avea încorporat un 
suport pentru scris din PVC.

.

Structura: 
- oţel tubular cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- oţel;
- placaj multistrat, acoperite cu PVC laminat sau piele 
ecologică;
 Cotiere:
- oţel tubular cromat.

Opţional:
La opţiunea clientului, scaunul poate avea încorporat un 
suport pentru scris din PVC.

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional
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Cod: MBSP02

Cod: NF-126

Cod: NF-126A

Cod: NF-218-1

Cod: NF-127

131130

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă;
Cotiera:
- plastic;
- are ataşată o măsuţă pliabilă pentru scris.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă;

Cotiera:
- plastic;
- are ataşată o măsuţă pliabilă pentru scris.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din piele ecologică;
Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
Culoarea tapiţeriei  - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   565 mm 
Adâncime șezut:                      565 mm
Înălţime totală:                        840 mm

Structura: 
- oţel cromat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- şezutul acoperit cu spumă poliuretanică;
- spătar din PVC perforat;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
1. Culoarea tapiţeriei  - la alegerea clientului;
2. Culoarea spătarului - la cererea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Cod: G090A Structura: 
- aluminiu cu secţiune elipsoidală, prevăzut cu cotiere;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC
- tapiţerie din stofă.
Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
1. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional



Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 , 

Cod: MBSP02

Cod: NF-126

Cod: NF-126A

Cod: NF-218-1

Cod: NF-127

131130

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă;
Cotiera:
- plastic;
- are ataşată o măsuţă pliabilă pentru scris.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din stofă;

Cotiera:
- plastic;
- are ataşată o măsuţă pliabilă pentru scris.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- spumă poliuretanică;
- tapiţerie din piele ecologică;
Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
Culoarea tapiţeriei  - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   565 mm 
Adâncime șezut:                      565 mm
Înălţime totală:                        840 mm

Structura: 
- oţel cromat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- şezutul acoperit cu spumă poliuretanică;
- spătar din PVC perforat;
- tapiţerie din stofă.
Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
1. Culoarea tapiţeriei  - la alegerea clientului;
2. Culoarea spătarului - la cererea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm

Cod: G090A Structura: 
- aluminiu cu secţiune elipsoidală, prevăzut cu cotiere;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC
- tapiţerie din stofă.
Cotiera:
- oţel eloxat, acoperit parţial cu elemente decorative din PVC.

Opţional:
1. Tipul și culoarea stofei - la cererea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   530 mm 
Adâncime șezut:                      530 mm
Înălţime totală:                        790 mm
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Cod:   MB BJ-5123B

Cod:   MB BJ-5123C

Scaunul dispune de o construc
o serie de beneficii (performanţă, ergonomie). 
Spătarul liniar îi asigură scaunului o flexibilitate ridicată. 
Această liniaritate a spătarului permite şezutului să se 
adapteze mişcărilor şi poziţiei corpului utilizatorului, 
asigurând un confort ridicat. 

ţie inovativă, care însumează 

MB BJ-5123A  

MB BJ-5122  

Scaunul este multifunc
structură superioră şi performantă. Simplitatea formei, 
inovativitatea construcţiei, se adaptează cu uşurinţă 
birourilor, hotelurilor, locuinţelor. 
Scaunul este dispus pe o structură rigidă, ergonomică şi 
confortabilă, are un cadru elastic, special plasat în 
interiorul carcasei poliuretanice. 
Este disponibil într-o gamă largă de culori, cu sau fără 
cotiere, ambele variante putând fi stivuite. 

ţional, cu un design aparte, 

133132

Sistemul de scaune pliabile este soluţia perfectă pentru 
locurile de muncă, sălile de studiu şi sălile de divertisment, 
fiind uşor de depozitat. 
Scaunul are o construcţie inovativă, în conformitate cu  
ultimele standarde, rezistentă, durabilă, confortabilă şi uşor 
de asamblat. 
Modelul scaunului este inconfundabil, modern, fiind 
disponibil în mai multe versiuni.

Opţional:
Culoarea, finisajele şi accesoriile pot fi personalizate în 
funcţie de cerinţele beneficiarului.

Structura: 
- aluminiu;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- polipropilenă;
- şezutul este o unitate separată, disponibil într-o variantă 
rabatabilă;
- suprafeţele sunt finisate, mate, aderente, netede, iar 
speteaza este lustruită.

Opţional:
Scaunul este disponibil în 2 culori.

.
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Cod:   MB BJ-5123B

Cod:   MB BJ-5123C

Scaunul dispune de o construc
o serie de beneficii (performanţă, ergonomie). 
Spătarul liniar îi asigură scaunului o flexibilitate ridicată. 
Această liniaritate a spătarului permite şezutului să se 
adapteze mişcărilor şi poziţiei corpului utilizatorului, 
asigurând un confort ridicat. 

ţie inovativă, care însumează 

MB BJ-5123A  

MB BJ-5122  

Scaunul este multifunc
structură superioră şi performantă. Simplitatea formei, 
inovativitatea construcţiei, se adaptează cu uşurinţă 
birourilor, hotelurilor, locuinţelor. 
Scaunul este dispus pe o structură rigidă, ergonomică şi 
confortabilă, are un cadru elastic, special plasat în 
interiorul carcasei poliuretanice. 
Este disponibil într-o gamă largă de culori, cu sau fără 
cotiere, ambele variante putând fi stivuite. 

ţional, cu un design aparte, 

133132

Sistemul de scaune pliabile este soluţia perfectă pentru 
locurile de muncă, sălile de studiu şi sălile de divertisment, 
fiind uşor de depozitat. 
Scaunul are o construcţie inovativă, în conformitate cu  
ultimele standarde, rezistentă, durabilă, confortabilă şi uşor 
de asamblat. 
Modelul scaunului este inconfundabil, modern, fiind 
disponibil în mai multe versiuni.

Opţional:
Culoarea, finisajele şi accesoriile pot fi personalizate în 
funcţie de cerinţele beneficiarului.

Structura: 
- aluminiu;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- polipropilenă;
- şezutul este o unitate separată, disponibil într-o variantă 
rabatabilă;
- suprafeţele sunt finisate, mate, aderente, netede, iar 
speteaza este lustruită.

Opţional:
Scaunul este disponibil în 2 culori.

.
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Cod: 905D

Cod: 905B

Cod: 905C

Cod: 905A

135134

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de 
mascare din PVC,  rabatabil.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   552 mm 
Adâncime șezut:                      575 mm
Înălţime totală:                        450 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de 
mascare din PVC,  rabatabil.

Opţional:
1. Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.
2. Scaunul poate fi dotat cu măsuţă rabatabilă.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   605 mm 
Adâncime șezut:                      575 mm
Înălţime totală:                        450 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac 
de mascare din PVC,  rabatabil.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                  605 mm 
Adâncime șezut:                      575 mm
Înălţime totală:                        450 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
- prevăzut cu rotile.
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de 
mascare din PVC,  rabatabil.
Cotiera din PVC

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                  605 mm 
Adâncime șezut:                      575 mm
Înălţime totală:                        650 mm

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional
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Cod: 905D

Cod: 905B

Cod: 905C

Cod: 905A

135134

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de 
mascare din PVC,  rabatabil.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   552 mm 
Adâncime șezut:                      575 mm
Înălţime totală:                        450 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de 
mascare din PVC,  rabatabil.

Opţional:
1. Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.
2. Scaunul poate fi dotat cu măsuţă rabatabilă.

Dimensiuni:
Lăţime:                                   605 mm 
Adâncime șezut:                      575 mm
Înălţime totală:                        450 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac 
de mascare din PVC,  rabatabil.

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                  605 mm 
Adâncime șezut:                      575 mm
Înălţime totală:                        450 mm

Structura: 
- oţel eloxat cu secţiune elipsoidală;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
- prevăzut cu rotile.
Şezutul şi spătarul:
- PVC;
- şezut tapițat cu stofă ce conține fibră sintetică, cu capac de 
mascare din PVC,  rabatabil.
Cotiera din PVC

Opţional:
Tipul și culoarea stofei - la alegerea clientului.

Dimensiuni:
Lăţime:                                  605 mm 
Adâncime șezut:                      575 mm
Înălţime totală:                        650 mm
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Cod

l h
l h

: MBSMM02

Numărul de locuri: 8
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm 
Înălţime 2 masă /scaun: 690/430 mm 
Deschisă: L (2460 mm) x  (1420 mm) x  (690 - 740 mm)
Închisă: L (1420 mm) x  (830 mm) x  (1500 mm)
Greutate: 90 kg 

Cod

Numărul de locuri: 8-12 
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm 
Înălţime 2 masă /scaun: 690/430 mm 
Deschisă: L (3120 mm) x l (1420 mm) x h (690 - 740 mm)

l h

: 

 
Închisă: L (1420 mm) x  (850 mm) x  (1750 mm)
Greutate: 103 kg 

MBSMM03

Cod

l h
 l h

: 

Numărul de locuri: 12 - 16 
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm 
Înălţime 2 masă /scaun: 690/380 mm 
Deschisă: L (3680 mm) x  (1420 mm) x  (690 - 740 mm)
Închisă: L (1420 mm) x  (860 mm) x  (2060 mm)
Greutate: 119 kg

MBSMM01

Cod: 

Numărul de locuri: 4-5 
Înălţime 1: 740/430 mm 
Înălţime 2: 690/380 mm 
Deschisă: L (2130 mm) x l (740 mm) x h (690 - 740 mm
Închisă: L (2130 mm) x l (230 mm) x h (810 mm)
Greutate: 44 kg 

MBMPR02

Cod:  

Numărul de locuri: 4-6 
Înălţime 1: 740/430 mm 
Înălţime 2: 690/380 mm 
Deschisă: L (2440 mm) x l (740 mm) x h (690 - 740 mm)
Închisă: L (2440 mm) x l (230 mm) x h (810 mm)
Greutate: 49 kg 

MBMPR03

Cod

Numărul de locuri: 3-4 
Înălţime 1: 740/430 mm 
Înălţime 2: 690/380 mm 
Deschisă: L(1830 mm) x l(740 mm) x h(690 - 740 mm)

: 

Închisă: L (1830 mm) x l (230 mm) x h(810 mm)
Greutate: 40 kg 

MBMPR01

137136

Structura: 
- metalică;
- dotată cu role de ridicare.
Blat dreptunghiular din PAL.
Băncile sunt dotate cu mecanisme de 
blocare sigure, indiferent dacă sunt în regim 
de funcţionare sau pliate pentru depozitare.  

Structura: 
- metalică;
- dotată cu role de ridicare.
Blat dreptunghiular din PAL.
Poate fi reconstruită și adaptată uşor după 
necesităţi: cantină, săli de predare, mese de 
conferință etc.
La  pliere, spătarul se transformă uşor în 
blat de bancă.
După utilizare, băncile se pot păstra într-
un sistem extrem de compact.  

Mobilier pentru spatii publicey Seria Multifunctional
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Cod

l h
l h

: MBSMM02

Numărul de locuri: 8
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm 
Înălţime 2 masă /scaun: 690/430 mm 
Deschisă: L (2460 mm) x  (1420 mm) x  (690 - 740 mm)
Închisă: L (1420 mm) x  (830 mm) x  (1500 mm)
Greutate: 90 kg 

Cod

Numărul de locuri: 8-12 
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm 
Înălţime 2 masă /scaun: 690/430 mm 
Deschisă: L (3120 mm) x l (1420 mm) x h (690 - 740 mm)

l h

: 

 
Închisă: L (1420 mm) x  (850 mm) x  (1750 mm)
Greutate: 103 kg 

MBSMM03

Cod

l h
 l h

: 

Numărul de locuri: 12 - 16 
Înălţime 1 masă/scaun: 740/430 mm 
Înălţime 2 masă /scaun: 690/380 mm 
Deschisă: L (3680 mm) x  (1420 mm) x  (690 - 740 mm)
Închisă: L (1420 mm) x  (860 mm) x  (2060 mm)
Greutate: 119 kg

MBSMM01

Cod: 

Numărul de locuri: 4-5 
Înălţime 1: 740/430 mm 
Înălţime 2: 690/380 mm 
Deschisă: L (2130 mm) x l (740 mm) x h (690 - 740 mm
Închisă: L (2130 mm) x l (230 mm) x h (810 mm)
Greutate: 44 kg 

MBMPR02

Cod:  

Numărul de locuri: 4-6 
Înălţime 1: 740/430 mm 
Înălţime 2: 690/380 mm 
Deschisă: L (2440 mm) x l (740 mm) x h (690 - 740 mm)
Închisă: L (2440 mm) x l (230 mm) x h (810 mm)
Greutate: 49 kg 

MBMPR03

Cod

Numărul de locuri: 3-4 
Înălţime 1: 740/430 mm 
Înălţime 2: 690/380 mm 
Deschisă: L(1830 mm) x l(740 mm) x h(690 - 740 mm)

: 

Închisă: L (1830 mm) x l (230 mm) x h(810 mm)
Greutate: 40 kg 

MBMPR01

137136

Structura: 
- metalică;
- dotată cu role de ridicare.
Blat dreptunghiular din PAL.
Băncile sunt dotate cu mecanisme de 
blocare sigure, indiferent dacă sunt în regim 
de funcţionare sau pliate pentru depozitare.  

Structura: 
- metalică;
- dotată cu role de ridicare.
Blat dreptunghiular din PAL.
Poate fi reconstruită și adaptată uşor după 
necesităţi: cantină, săli de predare, mese de 
conferință etc.
La  pliere, spătarul se transformă uşor în 
blat de bancă.
După utilizare, băncile se pot păstra într-
un sistem extrem de compact.  
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CARACTERISTICI GENERALE

IMPORTANT:
Produs certificat cu gradul V de rezistențǎ la șocuri mecanice conform normelor 
SREN12727:2004 de cǎtre I.N.L.

y

Seria Spatii publice

Spatii publice
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139138

y

† Sistem executat din aliaje din titan, magneziu şi aluminiu;
† Modulele de scaune sunt practic indestructibile;
† Suprafaţa protectoare nu permite aderarea vopselelor sau a adezivilor, 
împiedicând  vandalizarea cu graffiti.

† Aluminiu de înaltă calitate (grosime: 3mm), durabil, puternic și 
atractiv; 

† Aluminiu de înaltă calitate (grosime: 3mm)sau stejar.

.

.

.

.

SPĂTARUL ŞI ŞEZUTUL: 

COTIERE: 

seria  Spatii publicey

Conceput cu un design minimalist, mobilierul EURODIDACTICA destinat spaţiilor publice este ergonomic 
şi atractiv, caracterizându-se printr-un grad sporit de rezistenţă.
Fiind conştienţi de faptul că sala de aşteptare este reprezentativă pentru imaginea oricărei companii, vă 
oferim şi servicii de proiectare.
Forma scaunelor este ergonomică şi conturată pentru a oferi un confort sporit. Piesele de mobilier 
pentru săli de aşteptare sunt realizate din materiale cu înalt grad de rezistenţă la trafic intens şi uzură 
zilnică.

STRUCTURĂ:
 

Mobilier pentru spatii publicey
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Seria Spatii publice

Spatii publice
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y

† Sistem executat din aliaje din titan, magneziu şi aluminiu;
† Modulele de scaune sunt practic indestructibile;
† Suprafaţa protectoare nu permite aderarea vopselelor sau a adezivilor, 
împiedicând  vandalizarea cu graffiti.

† Aluminiu de înaltă calitate (grosime: 3mm), durabil, puternic și 
atractiv; 

† Aluminiu de înaltă calitate (grosime: 3mm)sau stejar.

.

.

.

.

SPĂTARUL ŞI ŞEZUTUL: 

COTIERE: 

seria  Spatii publicey

Conceput cu un design minimalist, mobilierul EURODIDACTICA destinat spaţiilor publice este ergonomic 
şi atractiv, caracterizându-se printr-un grad sporit de rezistenţă.
Fiind conştienţi de faptul că sala de aşteptare este reprezentativă pentru imaginea oricărei companii, vă 
oferim şi servicii de proiectare.
Forma scaunelor este ergonomică şi conturată pentru a oferi un confort sporit. Piesele de mobilier 
pentru săli de aşteptare sunt realizate din materiale cu înalt grad de rezistenţă la trafic intens şi uzură 
zilnică.

STRUCTURĂ:
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Cod: MB SF - BJ 3011 Cod: MB SF - BJ 3012

680

8
3
5

6
3
8

4
3
2

1980
610
520

520

Dimensiuni: 
Lăţime scaun:                             520 mm
Lăţime scaun + cotiere:           610 mm
Înălţimea totală:                        835 mm
Înălţime şezut:                           432 mm

141
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Dimensiuni: 
Lăţime scaun:                           550 mm
Lăţime cotieră:                           80 mm
Înălţimea totală:                      618 mm
Înălţime şezut:                         450 mm

Dimensiuni: 
Lăţime scaun:                             520 mm
Lungime scaun:                         357 mm
Înălţimea totală:                        950 mm
Înălţime şezut:                           618 mm

Cod: MB SF - BJ 3013

Seria Spatii publicey

Mobilier anti-vandalism pentru spaţii publice.

Structura: 
- aliaje din titan, magneziu şi aluminiu;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.

Modulele de scaune sunt practic indestructibile.
Suprafaţa protectoare nu permite aderarea vopselelor 
sau a adezivilor, ceea ce face imposibilă vandalizrea cu 
graffiti.
Produsele se pot executa atât în varianta de interior, cât şi 
în cea de exterior.

Configuraţia modelelor şi a dimensiunilor se face la 
solicitarea beneficiarului, reieşind din dimensiunile 
modulelor indicate  mai  jos.

Mobilier pentru spatii publicey
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Înălţime şezut:                           618 mm

Cod: MB SF - BJ 3013

Seria Spatii publicey

Mobilier anti-vandalism pentru spaţii publice.
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Modulele de scaune sunt practic indestructibile.
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Cod: MB SF - H60A-2

Cod: MB SF - H60C-4

Cod: MB SF - H60B-6

Cod: MB SF - EM202 SB

Cod: MB SF - ONE SB

Dimensiuni: 
Lăţime scaun:                                620 mm
Înălţime cotiere:                           612 mm
Înălţimea totală:                           815 mm
Înălţime şezut:                              420 mm

Dimensiuni: 
Lăţime scaun:                             590 mm
Distanţa între scaune:                30 mm
Înălţimea totală:                        730 mm
Înălţime şezut:                           420 mm

Dimensiuni: 
Lăţime scaun:                              490 mm
Înălţime cotiere:                         655 mm
Înălţimea totală:                         850 mm
Înălţime şezut:                            460 mm

143

Structura: 
- aluminiu;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă;
- design ergonomic, modern și atractiv. 
Spătar şi şezut: 
– aluminiu de înaltă calitate (grosime: 
3mm), durabil, puternic și atractiv. 
Picior: 
- oțel inoxidabil de înaltă calitate (grosime:  
12mm).
Cotieră: 
- stejar de înaltă calitate (grosime: 24mm).
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Seria Spatii publiceyMobilier pentru spatii publicey

Structura: 
- policarbonat rezisten la foc;
- formă ergonomică, confortabilă şi elegantă.
Picior: 
- grindă  dreptunghiulară din oțel cu 
dimensiunile 80x40x2 mm

Opţional:
- Culoarea structurii- la cererea clientului.
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Seria Spatii publiceyMobilier pentru spatii publicey
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CARACTERISTICI GENERALE

Sistemele de automatizare şi control pentru sălile de clasă, aule şi săli de conferinţă  fac 
parte din categoria produselor SMART HOUSE şi permit controlul şi comanda 
centralizată a echipamentelor  audio-vizuale, luminozităţii, sistemelor de climatizare, 
sistemelor de monitorizare şi siguranţă  etc. 

În funcţie de necesităţile clientului, se poate configura un sistem centralizat personalizat 
controlat prin iPhone, iPad, panouri touch-screen wireless tip tabletă, panouri touch-
screen cu posibilitatea de montare pe perete, monitoare touch-screen sau sisteme simple 
de control cu butoane, cu posibilitatea de montare pe perete.

144

CONTROL AL ECHIPAMENTELOR VIDEO:
Se pot controla centralizat echipamente video precum: sisteme de videoconferinţă,  
videoproiectoare, televizoare LCD, televizoare LED, ecrane touch-screen LED, 
monitoare interactive, etc.

CONTROL AL SISTEMELOR AUDIO:
Se poate controla sistemul audio conectat la unitatea centrală programabilă, cu 
posibilitatea redării, opririi, înregistrării fişierelor multimedia, precum şi posibili-
tatea reglării volumului.

CONTROL INDIVIDUAL AL ILUMINATULUI:
Se pot controla luminile separat sau în bloc (pornit/oprit), atât prin intermediul 
iPhone-ului, iPod-ului, panourilor touch-screen wireless, cât şi prin intermediul 
panourilor touch-screen, cu posibilitatea de montare pe perete.

CONTROL INTELIGENT AL LUMINOZITĂŢII:
Se pot controla deschiderea şi închiderea roletelor, precum şi memorarea anumitor 
poziţii preferenţiale. Se pot acţiona individual sau simultan, în funcţie de preferinţele 
utilizatorului.

CONTROL INTELIGENT AL CLIMATIZĂRII:
Se poate controla sistemul de climatizare printr-o simplă apăsare pe panoul touch-
screen. De asemenea, există posibilitatea corelării între sistemul de climatizare şi 
jaluzele/rolete, beneficiind, astfel, de un mediu ambiant plăcut.

INTERFAŢA DE UTILIZARE SIMPLĂ ŞI PRIETENOASĂ:
Toate panourile touch-screen de control, precum şi sistemele pe bază de iOS (iPhone, 
iPad) beneficiază de un soft de automatizare şi control cu o interfaţă simplă şi priete-
noasă, cu un design modern. Utilizarea echipamentului nu necesită o pregătire 
specială.
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Amplificator de putere

DVD

VCD

Calculator

Ecran digital

VGA monitor

Proiector

Video recorder

Matrix switch

Sistem de conferințe
gazdă Camera video

Control infraroșu IR

Dimmer
CRLITE-4B

RF receptor wireless
CRRFA-Ⅱ Ecran tactil

LTX-1200C

Card de control rețea
CR-XPORT

CRPWR-4
Controler de alimentare

CR-Wireless WG8pip

CRWM-9
Panou de de perete 

9 butoane

,
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CARACTERISTICI GENERALE

Sistemele de automatizare şi control pentru sălile de clasă, aule şi săli de conferinţă  fac 
parte din categoria produselor SMART HOUSE şi permit controlul şi comanda 
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controlat prin iPhone, iPad, panouri touch-screen wireless tip tabletă, panouri touch-
screen cu posibilitatea de montare pe perete, monitoare touch-screen sau sisteme simple 
de control cu butoane, cu posibilitatea de montare pe perete.
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CONTROL AL ECHIPAMENTELOR VIDEO:
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iPad) beneficiază de un soft de automatizare şi control cu o interfaţă simplă şi priete-
noasă, cu un design modern. Utilizarea echipamentului nu necesită o pregătire 
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ź Procesor 32 bit Samsung ARM CPU

ź Viteza 210 MIPS

ź Memorie standard: 8M SDRAM și 2M Flash

ź 8 DB9 port “tata” pentru RS232, RS485 şi 

Rs422

ź 8 terminale infraroșu

ź 8 terminale modulare (curenti slabi)

ź 1 mini USB 1.1 (compatibil USB 2.0) pe 

panoul frontal

ź 1 mini USB 1.1 (compatibil USB 2.0) pe 

panoul din spate

ź Alimentare: AC100V-240V

ź Masă: 2.8 kg

Controler programabil

CR-PGMII

CR-PGM II

Specificații

Schema de conectare a sistemului

Unitatea programabilă este o nouă descoperire 

în sistemele de control. Echipamentul se ba-

zează pe un procesor încorporat de 32 bit cu 

210 MHz, o memorie 8M SDRAM și 2M Flash ce 

permit o calculare complexă de instrucțiuni 

logice, la o viteză mare.

Date generale

Sisteme de automatizare si control,

Unitatea programabilă  este principala 

componentă  într-un sistem de control 

automatizat. Este practic, nucleul unei săli de 

conferință moderne sau a unei case inteligente, 

oferind o mai mare putere pentru sălile de 

conferință, distribuirea audio/video în locuințe 

și pentru sistemele de securitate și mediu. 

Include trei tipuri de rețea: prin cablu, WiFi și 

radio.

Date generale

Controler programabil

CR-PGMIII

CR-PGM III

Specificații

ź Procesor CPU 667 MHz 32-bit

ź Memorie 256 DDR RAM

ź Memorie flash: 1 Gb

ź 8 module IR independente, programabile

ź 8 interfețe RS-232/422/485 independente, 

programabile

ź 8 module digitale I/O

ź 3 tipuri de conexiuni: wireless, cablu și 

infraroșu

ź Interfață comunicare USB 

ź Modul integrat infraroșu pentru diagnosticare 

și mentenanță

ź Alimentare: AC 100-240V

ź Indicator status

ź Buton pentru reset

ź Senzor infraroșu

ź Indicator semnal date

ź Indicator semnal infraroșu

Schema de conectare a sistemului
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Schema de conectare a sistemului
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Controler programabil

CR-PGMIII

CR-PGM III

Specificații

ź Procesor CPU 667 MHz 32-bit

ź Memorie 256 DDR RAM

ź Memorie flash: 1 Gb

ź 8 module IR independente, programabile

ź 8 interfețe RS-232/422/485 independente, 

programabile

ź 8 module digitale I/O

ź 3 tipuri de conexiuni: wireless, cablu și 

infraroșu

ź Interfață comunicare USB 

ź Modul integrat infraroșu pentru diagnosticare 

și mentenanță

ź Alimentare: AC 100-240V

ź Indicator status

ź Buton pentru reset

ź Senzor infraroșu

ź Indicator semnal date

ź Indicator semnal infraroșu

Schema de conectare a sistemului
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CR-WiFi WG8pip

CR-WiFi WG8pip

Panoul de comandă touch-screen wireless este 

un dispozitiv ușor de folosit, durabil, cu o vite-

ză mare de răspuns și are o interfață de control 

simplă și prietenoasă, accesibilă oricărui 

utilizator.

ź Distanța de transmitere de până la 50 m

ź Ecran 10.1” TFT LCD cu rezoluție înaltă și 

format widescreen 

ź Interfața de operare poate fi personalizată 

și suportă PNG, JPG și alte formate de 

imagini frecvent întâlnite

ź Interfața grafică suportă text, butoane 3D

ź O simplă apăsare pe ecran poate realiza 

controlul echipamentelor.

Specificații

Date generaleecran programabil 
touch-screen 10.1 inch wireless

Schema de conectare a sistemului

Sisteme de automatizare si control,
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Panou de comandă Touch Screen 4.3”

MT-430W

MT-430W

ź Ecran TFT LCD 65K culori

ź Rezoluție: 480x272

ź Diagonală: 4.3”

ź Suportă video, imagini, text, 3D, etc.

ź Comunică cu calculatorul prin intermediul 

rețelei

ź Sensori de lumină și infraroșu

ź Funcție PIP

ź Memorie 32 Mb

ź Distanță control: 100 m

ź Dimensiuni: 170x119x33

ź Masă: 200g

ź Alimentare: 24VDC

Cu un design modern și ergonomic, ecran 

touch-screen de 4.3” și o rezoluție de 480x272, 

acest panou de comandă este o soluție simplă, 

modernă și ușor de integrat.

Dispune de un ecran TFT LCD, cu 65K culori și 

o diagonală de 10.9 cm.

Date generale

Specificații

Schema de conectare a sistemului

Sisteme de automatizare si control,
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CR-WiFi WG8pip

CR-WiFi WG8pip
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ź Interfața grafică suportă text, butoane 3D

ź O simplă apăsare pe ecran poate realiza 

controlul echipamentelor.

Specificații

Date generaleecran programabil 
touch-screen 10.1 inch wireless

Schema de conectare a sistemului

Sisteme de automatizare si control,
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Date generale

Specificații

Schema de conectare a sistemului
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ź Display 12.1” 

ź Ecran TFT LCD 

ź Rezoluție: 800x600

ź Culori 65k

ź Suportă video, imagini, text, 3D, etc.

ź Compatibil cu PC prin intermediul 

conexiunii directe tip LAN

ź Compatibil cu unitatea programabilă

ź Funcție PIP

ź Mod video: PAL/NTSC

ź Aspect video: 4:3

ź Mod ajustare luminozitate, contrast, 

saturație culori, HUE, 16 niveluri de ajustare

ź Baterie internă: 7.2V/51000mAH

ź Capacitate maximă: 4.6W (luminozitate 

maximă, PIP activat)

ź Stand-by: 360 ore

ź Senzori lumină și infraroșu

ź Alimentare furnizată de controler

ź Rază acțiune: 100 M

ź Alimentare: 24VDC

Specificații

Panou comandă touch-screen
(montare pe perete)

LT-7000C

Date generale

Panoul de comandă touch-screen cu montare pe 

perete oferă utilizatorului posibilitatea controlării 

tuturor echipamentelor conectate la unitatea 

programabilă. Prin intermediul interfeţei de comandă, 

acesta poate controla videoproiectorul, televizorul, 

muzica, sistemul de iluminare, sistemul de climatizare 

LT-7000C

Schema de conectare a sistemului

şi, de ce nu, sistemul de securitate. Are o interfaţă grafică simplă, prietenoasă, dar totodată modernă şi este 

foarte uşor de folosit, neavând nevoie de o pregătire specială.

Poate fi montat în case inteligente, aule universitare, săli de conferinţă şi consiliu, săli de clasă, hoteluri, etc.

Sisteme de automatizare si control,
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ź Alimentare: AC 100-240V 

ź Interfaţă comunicare: RS-232 sau RS-485

ź Capacitate încărcare: AC/~250V/10A; 

DC/30V/10A

ź 8 interfeţe de control a tensiunii de 

alimentare

ź Masă: 4 kg 

Controler de alimentare

CR-POWER8 III

CR-POWER8 III

Modulul de alimentare este de fapt un 

controler de alimentare cu 8 porturi de intrare 

și 8 porturi de ieșire. Comunică cu unitatea 

programabilă pentru controlul luminilor, 

proiectorului, ecranului de proiecție și a jaluze-

lelor motorizate.

Date generale

Specificații

Schema de conectare a sistemului
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Specificații
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Schema de conectare a sistemului

şi, de ce nu, sistemul de securitate. Are o interfaţă grafică simplă, prietenoasă, dar totodată modernă şi este 

foarte uşor de folosit, neavând nevoie de o pregătire specială.

Poate fi montat în case inteligente, aule universitare, săli de conferinţă şi consiliu, săli de clasă, hoteluri, etc.

Sisteme de automatizare si control,

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

151

ź Alimentare: AC 100-240V 

ź Interfaţă comunicare: RS-232 sau RS-485

ź Capacitate încărcare: AC/~250V/10A; 

DC/30V/10A

ź 8 interfeţe de control a tensiunii de 

alimentare

ź Masă: 4 kg 

Controler de alimentare

CR-POWER8 III

CR-POWER8 III

Modulul de alimentare este de fapt un 

controler de alimentare cu 8 porturi de intrare 

și 8 porturi de ieșire. Comunică cu unitatea 

programabilă pentru controlul luminilor, 

proiectorului, ecranului de proiecție și a jaluze-

lelor motorizate.

Date generale

Specificații

Schema de conectare a sistemului

Sisteme de automatizare si control,



152

41

ź 4 canale

ź Încărcări pe canal: 1200W

ź Încărcare totală: 3400W

ź Alimentare: AC 220V, 50 Hz

ź Masă: 2.5 kg

Dimmer

CRLITE-4B

CRLITE-4B

Consola de lumini pentru controlul luminilor 

este un controler compact cu 4 canale ideal 

pentru a monitoriza sursele de lumină într-un 

spaţiu larg.

Specificații

Date generale

Schema de conectare a sistemului

Sisteme de automatizare si control,
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Modul pentru control sunet

CR-VOLII

Modulul pentru controlul sunetului este un 

dispozitiv cu 2 canale izolate pentru volum / 

ton.

CR-VOL II

Specificații

Date generale

ź 2 canale izolate pentru control volum/ton

ź 2 intrări audio tip bloc terminal

ź 2 ieșiri audio tip bloc terminal

ź Impedanță intrare: 10Ω sau 600Ω

ź Impedanță ieșire: 10Ω

ź Nivel zgomot: -85 dB

ź Frecvență răspuns: 8-60 KHz

ź Alimentare: 24V DC

Schema de conectare a sistemului
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Schema de conectare a sistemului
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Specificații

Date generale
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Schema de conectare a sistemului
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Sisteme de sonorizare

Microfon+Unitate wireless

M4102A

M4103E3

SISTEME PROFESIONALE DE SONORIZARE A S|LILOR DE CONFERIN}| {I CONSILIU

Dotări complete pentru săli de conferinţă

Soluţii optime
proiectate în funcţie 
de necesităţile beneficiarului

Sistemul asigură desfăşurarea activităţilor unei conferinţe 
de durată, datorită acumulatorului integrat şi în acelaşi 
timp oferă flexibilitate, datorită sistemului wireless 
integrat. Toate funcţiile unităţii pot fii accesate cu ajutorul 
butoanelor din panoul frontal. Datorită tehnologiei de 
criptare, sistemul asigură realizarea convorbirilor într un 
mediu securizat.

Unitatea asigură desfăşurarea discuţiilor, oferind soluţii 
de votare. Este prevăzută cu tehnologie touch-screen 
pentru control.

Unitatea integrează un difuzor puternic care asigură 
claritatea sunetului.

Unitatea asigură soluţii pentru discuţii şi traducere 
simultană pe 12 canale.

Microfon+Unitate conferin]\ touch-screen

Microfon+Unitate pentru sistem de votare

Microfon+Unitate traducere

CR-TP4102D

154 155
CR-M4104B

CR-V1001 CR-M4101

Sistemele se configurează în funcţie de necesităţile utilizatorului.
Echipamentele folosite permit upgrade-ul sistemului şi extinderea acestuia

Unitatea de control permite conectarea 
echipamentelor unei săli de conferinţe, 
asigurând monitorizarea interpelărilor.

Unitatea încorporează un microfon cu difuzor, 
asigurând reglajul sunetului.
Pot fi conectate şi căşti.

0Permite un unghi de vizualizare de 360

Unitate de control pentru sãlile de conferin]\

Microfon+Unitate pentru sãlile de conferin]\

Camer\  video pentru salã de conferin]\

Sisteme de sonorizare
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Sisteme de sonorizare

Microfon+Unitate wireless
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timp oferă flexibilitate, datorită sistemului wireless 
integrat. Toate funcţiile unităţii pot fii accesate cu ajutorul 
butoanelor din panoul frontal. Datorită tehnologiei de 
criptare, sistemul asigură realizarea convorbirilor într un 
mediu securizat.
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Microfon+Unitate pentru sistem de votare

Microfon+Unitate traducere

CR-TP4102D
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CR-M4104B

CR-V1001 CR-M4101

Sistemele se configurează în funcţie de necesităţile utilizatorului.
Echipamentele folosite permit upgrade-ul sistemului şi extinderea acestuia
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0Permite un unghi de vizualizare de 360

Unitate de control pentru sãlile de conferin]\

Microfon+Unitate pentru sãlile de conferin]\

Camer\  video pentru salã de conferin]\

Sisteme de sonorizare
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Cortine si echipamente de scenã

CARACTERISTICI GENERALE

Cortine si echipamente de scenã

 Săli de spectacol
 Scene (teatre, săli de festivităţi, cinematografe)
 Scene demontabile
 Săli de clasă
 Săli de conferinţă
 Spaţii expoziţionale
 Săli polivalente
 Săli de spectacole
 

DOMENII DE UTILIZARE

ECHIPAMENT SCENIC:

Trolii
Sisteme de acţionare cortină
Bare de metal tip ştangă
Motorizări
Regie decoruri
Sisteme de fixare cortine

ECHIPAMENTELE PROPUSE PERMIT AUTOMATIZAREA COMPLETĂ A SĂLILOR
DE SPECTACOL, DE CONCERT, A STADIOANELOR:

Mixere, amplificatoare, boxe, microfoane
Sisteme de reproducere a sunetelor
Proiectoare PAR
Tunuri de lumină
Proiectoare inteligente
Dimere, controlere, conectică

MATERIALELE OFERITE PERMIT

Absorbţie acustică;
Reflexie acustică;
Atenuare acustică;
Izolaţie fonică;

SISTEME PROFESIONALE DE SONORIZARE ŞI ILUMINAT

Cortine si echipamente de scenã156 157

Una dintre cerinţele arhitecturii contemporane, în cazul sălilor de spectacol este de a asigura un 
confort acustic şi vizual corespunzător. Aceasta presupune utilizarea unor materiale specifice care să 
asigure reproducerea şi multiplicarea fidelă a sunetelor, fără a distrorsiona tonalităţile şi 
reverberaţiile acestora.
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SISTEME {I ECHIPAMENTE SPECIALE

PENTRU SCENE

PROIECTARE {I SOLU}II INDIVIDUALE

PENTRU FIECARE OBIECTIV

† Grinzi şi elemente de 
conectică 
†   Podiumuri şi scene 
mobile
†  Scripeţi şi sisteme de 
ancorare
†  Şine şi călăreţi pentru 
cortine
†  Mecanisme de acţionare 
pentru cortine
- Trolii orizontale
- Trolii verticale
†  Sisteme de ancorare 
pentru lumini
†  Sisteme de ancorare 
pentru decor

  

- Cortine
- Decor
- Ecrane CINEMA

CORTINE
†
†  Cortină de fundal
†  Arlechini
†  Sufite/Pantaloni
†  Draperii
†  Decor
†  Ecrane PVC
†  Fundaluri

  Cortină principală 

158 159
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Mecanisme cortine

100

Grinda Unitrack, concepută ingenios dintr-un profil 
rectangular vertical, pe capetele caruia se sudeaza 4 
profile pătrate, oferă o suprafaţă de rulare fără 
întreruperi.
Călăreţii cu rulment şi scripeţii de nylon oferă o 
funcţionare silenţioasă şi lină.
Versatilitatea şi simplitatea grindei Unitrack oferă 
posibilitatea unor soluţii cu componentele standard 
sau, dacă este necesar, a unui design personalizat 
corespunzător cerinţelor dumneavoastră.
Prin adăugarea unui motor TRACDRIVE, obţineţi un 
sistem complet motorizat.

UNITRACK/ KING

Grinda Unitrack, concepută ingenios dintr-un profil 
rectangular vertical de 8mm, pe capetele căruia se 
sudeaza 4 profile pătrate, oferă o suprafaţă de rulare 
lină. Formă simetrică permite folosirea pe ambele 
părţi. Suporţii verticali între suprafeţele de rulare 
oferă siguranţa acţionării mecanismului.

ŞINĂ

CĂLĂREŢ/CĂRUCIOR

Roţile de nylon conţin rulmenţi de precizie, care 
asigură o rulare lină, în timp ce amortizoarele de 
cauciuc oferă o aşezare silenţioasă. Călăreţii pot fi 
scoşi sau adăugaţi în orice punct de-a lungul şinei, fie 
că este cu sfoară sau fără. De asemenea, mai este 
disponibilă şi o gamă largă de călăreţi de tragere şi 
cărucioare de decor. Se poate ataşa un distanţier în 
spatele călăreţului pentru a permite cortinei să se 
împăturească, începând din afara scenei.

SUSPENDARE/AGĂŢARE

Designul fantei permite poziţionarea punctelor de 
agăţare oriunde pe lungimea ei. Pot fi folosite mai 
multe metode de agăţare care include şuruburi cu 
inel de agăţare pentru şufa de oţel, ştifturi, clema de 
grindă, sau console de prindere. 

Pentru sistemele cu sfori, scripe ii de cap t sau de 
retur cu ro i de nylon confer  o utilizare lin  i 
silen ioas . Scripetele de pardoseal  este disponibil 
n versiunea reglabil cu montare n pardoseala sau 

cu suport n forma de etrier. Sunt disponibile mai 
multe tipuri de scripete pentru a reali a efecte 
multiple de mi care a cortinei i decorurilor.
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SCRIPEŢI

TRA01-4

Description SWL Loading Point Load

at 1m centres

Point Load

at 2m centres

Point Load

at 3m centres

Uniformly Distributed

 Load at 1m centres
Uniformly Distributed

 Load at 2m centres

Uniformly Distributed

 Load at 3m centres

200kg 100kg 50kg 400kg 200kg 100kgTrack Section x

TRA14

TRA15

TRA16

TRA06

TRA06C

TRA28A

TRA28AHD

200kg xHook Clamp x x x x x

150kg x x x x x x
Wall Bracket 
(200mm reach) 100kg x x x x x x

25kg x x x x x x2 Wheeled Runner

4 Wheeled Runner 25kg x x x x x x

Scenery carrier Top 50kg x x x x x x
Heavy Duty Scenery 
carrier top

50kg x x x x x x
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Mecanisme cortine

101

UNIBEAM/ SHOW TRACK

Unibeam este o şină din aluminiu anodizat negru. 
Dimensiunile externe sunt aceleaşi ca la sistemul 
Unitrack. Lungimea standard oferită a grinzilor 
Unibeam este de 6.1 m şi este îndeajuns de rigidă 
pentru a fi utilizată ca şi grindă de agăţare. Poate fi 
curbată la o rază de minim 2 m şi foloseşte aceeaşi 
gamă de component ca şi sistemul Unitrack. Totuşi 
şinele Unibeam au un canal în formă de “T”, în partea 
de sus şi în partea de jos, pe care se pot fixa piuliţe 
standard.

O şină din aluminiu în formă de I, Unibeam este 
disponibil la lungimi de 6,1 m şi poate fi curbat până la 
o rază de 2 m. Îmbinarea şi alinierea sunt realizate cu 
placate din oţel pregăurite şi şuruburi filet.

CĂLĂREŢ/CĂRUCIOR

Toate cărucioarele de tragere şi călăreţii pentru şine 
drepte şi curbate din gama Uniktrack se pot utiliza, ca 
şi cărucioarele de mare greutate pentru decoruri, 
specifice pentru Unibeam.

SUSPENDARE/AGĂŢARE
Pe piuliţa captive se pot monta toate accesoriile 
standard de agăţare de 12 mm a sistemului Unitrack 
Triple E.

UBM01

Description SWL Loading Point Load

at 1m centres

Point Load

at 2m centres

Point Load

at 3m centres

Uniformly Distributed

 Load at 1m centres
Uniformly Distributed

 Load at 2m centres

Uniformly Distributed

 Load at 3m centres

535kg 265kg 170kg 1070kg 530kg 340kgUnibeam Track 
Section

x

UBM28A 385kg x x x x x xUnibeam scenery 
Carrier

3 WAY

 Sistemul 3-Way a câştigat premiul pentru produsul anului 
la ABTT când a fost lansat în 2005.
 Forma rectangulară compactă maschează sistemul de sfori şi 
căruciorul de tragere din slotul central. Şina este disponibilă 
în culoarea naturală de aluminiu sau culoare neagră aplicată 
prin anodizare.
 Sistemul 3-Way este conceput doar pentru sisteme la drept. 
Suprapunerea se poate realiza prin aşezarea şinelor una 
lânga cealaltă sau cu braţele de suprapunere ataşate 
cărucioarelor de tragere.        
 Diferitele opţiuni de scripeţi permit realizarea mai multor 
efecte de cortină. Dimensiunile compacte şi designul ordonat 
îl fac ideal pentru aplicaţiile în care şina este la vedere. 
Sistemul este perfect pentru deschiderile tip alcove.
 Şina poate fi motorizată fie cu sistemul Trackdrive, fie printr-
un sistem cu lanţ intern.

ŞINĂ
161
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ŞINĂ
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 Dimensiunile externe ale şinei 2-way sunt de 35 mm lăţime şi 
40 mm înălţime. Partea inferioară a şinei este prevăzută cu un 
canal pe care se pot monta cărucioare cu rulmenţi simpli sau 
cu bile. Ambele tipuri de cărucioare au 22mm lăţime. Cortina 
se prinde de călăreţi la distanţe de 300mm, 250mm sau 
200mm.
 Căruciorul de tragere are 66mm lăţime şi pe el se poate 
monta un braţ de suprapunere a cortinei daca este necesar.  
Pe canalul superior al şinei se monteaza şuruburi filetate 
sub formă de “T” de 8mm, care prinderea şinei cu o gamă de 
console standard de tip Unistrut. Şina mai are pe lateral 2 
canale sub formă de “L” pentru a putea prinde şina de scafe 
sau tavane cu clipsuri tip 3W30.

La baza şinei, de o parte şi de alta, se află 2 canale în care se introduc pini cilindrici, în cazul în care se doreşte 
prelungirea acesteia, astfel încât călăreţii să ruleze fără obstrucţie. Fiecare set de îmbinare are în componentă o 
lamelă metalică cu 4 şuruburi fără cap, care se fixează în partea superioară a şinei şi 2 pini cilindrici la partea 
inferioară.
 Şina 2-Way este recomandată să fie folosită la sistemele de scenă ce nu necesită manevrarea cu sfoară, precum
 cortine pentru mascări laterale, şine perimetrale în studiouri, cortine acustice etc.
 Şina 2-Way poate fi arcuită la orice rază, minimul fiind 750mm, şi se găseşte standard în dimensiuni de 6,2 m.

Mecanisme cortine

100100

2 WAY/ CARGO/ COMPACT PLUS

2W01

Description SWL Loading Point Load

at 1m centres

Point Load

at 2m centres

Point Load

at 3m centres

Uniformly Distributed

 Load at 1m centres
Uniformly Distributed

 Load at 2m centres

Uniformly Distributed

 Load at 3m centres

44kg 17kg x 88kg 34kg x2way Track Section x

2W06P 15kg x x x x x x

2W14

Uses 3way Plain 
Bearing curtain carrier
Uses 2way Hook 
Clamp

40kg x x x x x x

ERAIL/ TRUMPF

Erail este o şină compactă de aluminiu obţinută prin procedeul 
de extrudare ce are o gamă largă de componente disponibile ce o 
fac utilizabilă pentru toate tipurile de cortine, mai puţin 
cortinele frontale de scenă, care sunt foarte grele.
 Şina Erail este foarte silenţioasă datorită roţilor de nylon cu 
rulmenţi cu bile, reprezentând alegerea ideală pentru scenele 
mici,  sălile  de conferinţă ,  hoteluri şi  săli  şcolare.
Opţional, Erial poate utiliza şi un sistem cu sfoară de polistiren 
pretensionată neagră, folosit şi la alte sisteme de cortină. 
Sistemul este pus în funcţiune manual sau motorizat.
 Şina Erail poate fi arcuită la orice rază, minim 500mm. Şina 
Erail se livrează în pachete de 6,1m lungime.

ERL01

Description SWL Loading Point Load

at 1m centres

Point Load

at 2m centres

Point Load

at 3m centres

Uniformly Distributed

 Load at 1m centres
Uniformly Distributed

 Load at 2m centres

Uniformly Distributed

 Load at 3m centres

35kg 12kg x 70kg 24kg x
Erail Track 
Section x

Erail Curtain 
Carrier

15kg x x x x x x

30kg x x x x x x

40kg x x x x x x

74kg x x x x x xErail suspension 
bracket (Straight Track)

Erail suspension 
bracket (Curved Track)

85kg x x x x x x

ERL06

ERL07

ERL14

ERL17

ERL23

Erail Master 
Carrier
Erail Hook
Clamp
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Mecanisme cortine

101

CHAINBEAM/ CHAIN TRACK

 Chainbeam ş ă ţ ă
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este o in  din aluminiu ob inut  prin procedeul de 
extrudare i anodizat  negru. Dimensiunile exterioare sunt 
50mm l ime x 100mm n l ime, identic cu inele Unitrack i 
Unibeam. Chainbeam este al treilea tip de in  care ofer  
component  de rulare ca pachet. Sistemul Unitrack este folosit 
pentru scene demontabile, semi-permanente, i pentru 
nchirieri, n timp ce sistemul Unibeam este folosit pentru scene 

permanente cu avantajul c  suport  greut i mai mari. Sistemul 
Chainbeam ofera posibilitatea de motorizare a încărcăturii, fie 
că sunt cortine foarte grele sau piese de decor foarte mari, 
datorită sistemului cu lanţ dublu integrat într-un canal de
ghidare la baza şinei.

CBM01

Description SWL Loading Point Load

at 1m centres

Point Load

at 2m centres

Point Load

at 3m centres

Uniformly Distributed

 Load at 1m centres
Uniformly Distributed

 Load at 2m centres

Uniformly Distributed

 Load at 3m centres

430kg 230kg 140kg 860kg 460kg 280kg
Chainbeam Track 
Section

x

CBM28A 320kg x x x x x xChainbeam Scenery 
Carrier

Şina Chainbeam din aluminiu extrudată se oferă la 
lungime standard de 6.1m şi poate fi arcuită la cerere cu 
o rază de 2m. Îmbinarea şi alinierea şinelor se face cu
 lamele de fier cu şuruburi fără cap.

ŞINĂ SUSPENDARE/AGĂŢARE

Toate tipurile standard de piese de agăţare pot fi 
montate cu piuliţe de canal de 12 mm ce se potrivesc
 în fanta din partea superioară a şinei.

CĂLĂREŢI/CĂRUCIOR

Toate cărucioarele de tragere şi călăreţii pentru şine 
drepte şi curbate din gama Uniktrack se pot utiliza, ca şi 
cărucioarele de mare greutate pentru decoruri 
proiectate special pentru sistemele Chainbeam şi 
Unibeam.

UNICYC/ STUDIO

Unicyc este o şină construită din 4 ţevi pătrate de aluminiu 
identice prinse între ele cu un profil H. Aceste componente 
sunt fixate între ele cu şuruburi M6 care se blochează în 
fantele ţevilor de aluminiu. Sistemul poate fi achiziţionat 
montat complet sau sub forma unui chit, ce poate fi asamblat 
în şantier. Sistemul este disponibil în lungimi de 6m. 
Setul mai conţine secţiuni curbate, la o rază de min. 1m.
Acest tip de şină a fost special creat pentru studiouri TV. 
Secţiuni de cădere, grinzi extensibile laterale şi şine de podea 
disponibile.
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 Dimensiunile externe ale şinei 2-way sunt de 35 mm lăţime şi 
40 mm înălţime. Partea inferioară a şinei este prevăzută cu un 
canal pe care se pot monta cărucioare cu rulmenţi simpli sau 
cu bile. Ambele tipuri de cărucioare au 22mm lăţime. Cortina 
se prinde de călăreţi la distanţe de 300mm, 250mm sau 
200mm.
 Căruciorul de tragere are 66mm lăţime şi pe el se poate 
monta un braţ de suprapunere a cortinei daca este necesar.  
Pe canalul superior al şinei se monteaza şuruburi filetate 
sub formă de “T” de 8mm, care prinderea şinei cu o gamă de 
console standard de tip Unistrut. Şina mai are pe lateral 2 
canale sub formă de “L” pentru a putea prinde şina de scafe 
sau tavane cu clipsuri tip 3W30.

La baza şinei, de o parte şi de alta, se află 2 canale în care se introduc pini cilindrici, în cazul în care se doreşte 
prelungirea acesteia, astfel încât călăreţii să ruleze fără obstrucţie. Fiecare set de îmbinare are în componentă o 
lamelă metalică cu 4 şuruburi fără cap, care se fixează în partea superioară a şinei şi 2 pini cilindrici la partea 
inferioară.
 Şina 2-Way este recomandată să fie folosită la sistemele de scenă ce nu necesită manevrarea cu sfoară, precum
 cortine pentru mascări laterale, şine perimetrale în studiouri, cortine acustice etc.
 Şina 2-Way poate fi arcuită la orice rază, minimul fiind 750mm, şi se găseşte standard în dimensiuni de 6,2 m.

Mecanisme cortine
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2 WAY/ CARGO/ COMPACT PLUS

2W01

Description SWL Loading Point Load

at 1m centres

Point Load

at 2m centres

Point Load

at 3m centres

Uniformly Distributed

 Load at 1m centres
Uniformly Distributed

 Load at 2m centres

Uniformly Distributed

 Load at 3m centres

44kg 17kg x 88kg 34kg x2way Track Section x

2W06P 15kg x x x x x x

2W14

Uses 3way Plain 
Bearing curtain carrier
Uses 2way Hook 
Clamp

40kg x x x x x x

ERAIL/ TRUMPF

Erail este o şină compactă de aluminiu obţinută prin procedeul 
de extrudare ce are o gamă largă de componente disponibile ce o 
fac utilizabilă pentru toate tipurile de cortine, mai puţin 
cortinele frontale de scenă, care sunt foarte grele.
 Şina Erail este foarte silenţioasă datorită roţilor de nylon cu 
rulmenţi cu bile, reprezentând alegerea ideală pentru scenele 
mici,  sălile  de conferinţă ,  hoteluri şi  săli  şcolare.
Opţional, Erial poate utiliza şi un sistem cu sfoară de polistiren 
pretensionată neagră, folosit şi la alte sisteme de cortină. 
Sistemul este pus în funcţiune manual sau motorizat.
 Şina Erail poate fi arcuită la orice rază, minim 500mm. Şina 
Erail se livrează în pachete de 6,1m lungime.

ERL01

Description SWL Loading Point Load

at 1m centres

Point Load

at 2m centres

Point Load

at 3m centres

Uniformly Distributed

 Load at 1m centres
Uniformly Distributed

 Load at 2m centres

Uniformly Distributed

 Load at 3m centres

35kg 12kg x 70kg 24kg x
Erail Track 
Section x

Erail Curtain 
Carrier

15kg x x x x x x

30kg x x x x x x

40kg x x x x x x

74kg x x x x x xErail suspension 
bracket (Straight Track)

Erail suspension 
bracket (Curved Track)

85kg x x x x x x

ERL06

ERL07

ERL14

ERL17

ERL23

Erail Master 
Carrier
Erail Hook
Clamp
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101

CHAINBEAM/ CHAIN TRACK

 Chainbeam ş ă ţ ă
ş ă

ăţ î ă ţ ş ş
ş ă ă

e
ş

î î
ă ă ăţ

este o in  din aluminiu ob inut  prin procedeul de 
extrudare i anodizat  negru. Dimensiunile exterioare sunt 
50mm l ime x 100mm n l ime, identic cu inele Unitrack i 
Unibeam. Chainbeam este al treilea tip de in  care ofer  
component  de rulare ca pachet. Sistemul Unitrack este folosit 
pentru scene demontabile, semi-permanente, i pentru 
nchirieri, n timp ce sistemul Unibeam este folosit pentru scene 

permanente cu avantajul c  suport  greut i mai mari. Sistemul 
Chainbeam ofera posibilitatea de motorizare a încărcăturii, fie 
că sunt cortine foarte grele sau piese de decor foarte mari, 
datorită sistemului cu lanţ dublu integrat într-un canal de
ghidare la baza şinei.

CBM01

Description SWL Loading Point Load

at 1m centres

Point Load

at 2m centres

Point Load

at 3m centres

Uniformly Distributed

 Load at 1m centres
Uniformly Distributed

 Load at 2m centres

Uniformly Distributed

 Load at 3m centres

430kg 230kg 140kg 860kg 460kg 280kg
Chainbeam Track 
Section

x

CBM28A 320kg x x x x x xChainbeam Scenery 
Carrier

Şina Chainbeam din aluminiu extrudată se oferă la 
lungime standard de 6.1m şi poate fi arcuită la cerere cu 
o rază de 2m. Îmbinarea şi alinierea şinelor se face cu
 lamele de fier cu şuruburi fără cap.

ŞINĂ SUSPENDARE/AGĂŢARE

Toate tipurile standard de piese de agăţare pot fi 
montate cu piuliţe de canal de 12 mm ce se potrivesc
 în fanta din partea superioară a şinei.

CĂLĂREŢI/CĂRUCIOR

Toate cărucioarele de tragere şi călăreţii pentru şine 
drepte şi curbate din gama Uniktrack se pot utiliza, ca şi 
cărucioarele de mare greutate pentru decoruri 
proiectate special pentru sistemele Chainbeam şi 
Unibeam.

UNICYC/ STUDIO

Unicyc este o şină construită din 4 ţevi pătrate de aluminiu 
identice prinse între ele cu un profil H. Aceste componente 
sunt fixate între ele cu şuruburi M6 care se blochează în 
fantele ţevilor de aluminiu. Sistemul poate fi achiziţionat 
montat complet sau sub forma unui chit, ce poate fi asamblat 
în şantier. Sistemul este disponibil în lungimi de 6m. 
Setul mai conţine secţiuni curbate, la o rază de min. 1m.
Acest tip de şină a fost special creat pentru studiouri TV. 
Secţiuni de cădere, grinzi extensibile laterale şi şine de podea 
disponibile.
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PROIECTARE {I SOLU}II INDIVIDUALE

DE ILUMINARE PENTRU SPA}II PUBLICE

† Proiectoare de urm
†  Tunuri de lumini
†  Proiectoare LED
†  Proeictoare PAP
†  Proiectoare de orizont
†  Proeictoare PAP
†  Proeictoare de profil
†  Proeictoare inteligente
†  Lasere

  ărire 

• Expertizã

• Proiectare

• Instalare

• Mentenan]ã

† Console de lumini
†  Controlere
†  DMX-uri
†  Sisteme de efecte
†  Conectică
†  Consumabile

   

PROIECTOARE TEATRU, SISTEME DE ILUMINAT {I EFECTE SPECIALE

164

Sonoriz riã

PROIECTARE {I SOLU}II INDIVIDUALE

DE SONORIZARE PENTRU SPA}II PUBLICE

Echipamente de redare-incinte acustice:
†   Boxe active
†   Boxe pasive
†   Boxe ambiental de exterior
†   Mixere Dj
     ·Putere 10-1500W

     ·Bandă de frecvenţă 20-30000Hz

Echipamente de mixare:
†  Mixere pasive
†  Mixere cu amplificator
†  Mixere de studiou
†  Mixere Dj
    ·Număr canale 3-48

     ·Putere 0-1200

     · Bandă de frecvenţă 20-30000Hz

ECHIPAMENTE PROFESIONALE DE SONORIZARE, AMPLIFICARE {I MIXARE

Branduri:
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† Proiectoare de urm
†  Tunuri de lumini
†  Proiectoare LED
†  Proeictoare PAP
†  Proiectoare de orizont
†  Proeictoare PAP
†  Proeictoare de profil
†  Proeictoare inteligente
†  Lasere

  ărire 

• Expertizã

• Proiectare

• Instalare

• Mentenan]ã

† Console de lumini
†  Controlere
†  DMX-uri
†  Sisteme de efecte
†  Conectică
†  Consumabile
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Sonoriz riã

PROIECTARE {I SOLU}II INDIVIDUALE

DE SONORIZARE PENTRU SPA}II PUBLICE

Echipamente de redare-incinte acustice:
†   Boxe active
†   Boxe pasive
†   Boxe ambiental de exterior
†   Mixere Dj
     ·Putere 10-1500W

     ·Bandă de frecvenţă 20-30000Hz

Echipamente de mixare:
†  Mixere pasive
†  Mixere cu amplificator
†  Mixere de studiou
†  Mixere Dj
    ·Număr canale 3-48

     ·Putere 0-1200

     · Bandă de frecvenţă 20-30000Hz

ECHIPAMENTE PROFESIONALE DE SONORIZARE, AMPLIFICARE {I MIXARE

Branduri:
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Mecanisme cortine

Sistem  operat de un motor de 220/ 
212 W fiind adecvat pentru 
instalarea în tavan sau pe perete. 
Alunecarea este garantată de 
planoare cu role de alamă sau de 
planoare cu rulmenți cu bile pentru 
perdele cu o dimensiune mai mare 
de 7 metri. Pentru acest tip de 
cortină viteza de alunecare este de 
25 cm/s. Cortina este fabricată 
dintr-o catifea de o calitate 
superioară.

A c e s t  t i p  d e  s i s t e m  e s t e  
recomandat pentru perdelele 
drapate, cu motor, folosite cu 
precădere în sălile de teatru și în 
camerele de dimensiuni mari. 
Instalarea acestui sistem  este ușor 
de făcut. 

Dispune de un grad ridicat de 
adaptabilitate putând fi folosită în 
sălile de teatru, în sălile de cinema 
și în studiouri. Aceste cortine sunt 
compacte, robuste, simple și nu în 
ultimul rând silențioase. Calitatea 
superioară a materialului asigură 
rezistența  în timp a cortinei. 

Cortinã

Cortinã.....

Cortinã

Cortinã

Cortinã

Cortinã.....

Cortinã.....

Sistem motorizat silențios, ușor de controlat prin 
comutator. Acest motor puternic poate trage o greutate 
de până la 60 de kg. Sistemul este ușor de instalat și este 
recomandat pentru cortine drepte și curbate. 
Dimensiuni: 260x60x50mm
Frecvență: 50 Hz/60 Hz
Greutate netă: 1,43 kg
Puterea de intrare: 45 W/30W
Tensiune: 230 V/110V
Viteza: 88,6 /106,3rpm 

Motorul are o capacitate de tragere de până la 60 de kg, 
ușor de instalat și de operat printr-un comutator. 
Accesoriile necesare montării sunt din oțel inoxidabil. 
Tensiune: 230V/ 110V
Putere de intrare: 45 W/ 45 W
Frecvență: 50 Hz/ 60 Hz
Viteza: 0,16 m/s / 0,19 m/s

Sistemul poate fi controlat manual și automat. Dispune 
de un motor silențios și are încorporat un receptor 
radio, comutator, iar accesoriile sunt din oțel inoxidabil 
și pot susține cortine grele.
Dimensiuni 1: 265 x 50,6 x 60mm  
Greutate netă: 1, 19 kg
Dimensiuni 2: 305 x 50,6 x 60 mm

Acest model dispune de un motor puternic, ce poate fi 
cu ușurință instalat și operat. Este un sistem de 
încredere, pe care te poți baza, fabricat din materiale de 
cea mai înaltă calitate, special conceput pentru a 
satisface cele mai exigente cerințe. 

Cortinã

Cortinã

Cortinã

Cortinã

Mecanisme cortine
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Mecanisme cortine

Sistem  operat de un motor de 220/ 
212 W fiind adecvat pentru 
instalarea în tavan sau pe perete. 
Alunecarea este garantată de 
planoare cu role de alamă sau de 
planoare cu rulmenți cu bile pentru 
perdele cu o dimensiune mai mare 
de 7 metri. Pentru acest tip de 
cortină viteza de alunecare este de 
25 cm/s. Cortina este fabricată 
dintr-o catifea de o calitate 
superioară.

A c e s t  t i p  d e  s i s t e m  e s t e  
recomandat pentru perdelele 
drapate, cu motor, folosite cu 
precădere în sălile de teatru și în 
camerele de dimensiuni mari. 
Instalarea acestui sistem  este ușor 
de făcut. 

Dispune de un grad ridicat de 
adaptabilitate putând fi folosită în 
sălile de teatru, în sălile de cinema 
și în studiouri. Aceste cortine sunt 
compacte, robuste, simple și nu în 
ultimul rând silențioase. Calitatea 
superioară a materialului asigură 
rezistența  în timp a cortinei. 

Cortinã

Cortinã.....

Cortinã

Cortinã

Cortinã

Cortinã.....

Cortinã.....

Sistem motorizat silențios, ușor de controlat prin 
comutator. Acest motor puternic poate trage o greutate 
de până la 60 de kg. Sistemul este ușor de instalat și este 
recomandat pentru cortine drepte și curbate. 
Dimensiuni: 260x60x50mm
Frecvență: 50 Hz/60 Hz
Greutate netă: 1,43 kg
Puterea de intrare: 45 W/30W
Tensiune: 230 V/110V
Viteza: 88,6 /106,3rpm 

Motorul are o capacitate de tragere de până la 60 de kg, 
ușor de instalat și de operat printr-un comutator. 
Accesoriile necesare montării sunt din oțel inoxidabil. 
Tensiune: 230V/ 110V
Putere de intrare: 45 W/ 45 W
Frecvență: 50 Hz/ 60 Hz
Viteza: 0,16 m/s / 0,19 m/s

Sistemul poate fi controlat manual și automat. Dispune 
de un motor silențios și are încorporat un receptor 
radio, comutator, iar accesoriile sunt din oțel inoxidabil 
și pot susține cortine grele.
Dimensiuni 1: 265 x 50,6 x 60mm  
Greutate netă: 1, 19 kg
Dimensiuni 2: 305 x 50,6 x 60 mm

Acest model dispune de un motor puternic, ce poate fi 
cu ușurință instalat și operat. Este un sistem de 
încredere, pe care te poți baza, fabricat din materiale de 
cea mai înaltă calitate, special conceput pentru a 
satisface cele mai exigente cerințe. 

Cortinã

Cortinã

Cortinã

Cortinã

Mecanisme cortine
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2646 Mobilierul şcolar reprezintă elementul de bază în organizarea spaţiului educaţional.
Acesta trebuie să se adapteze condiţiilor anatomo-funcţionale ale elevilor, pentru a le 
asigura o poziţie bună la scris, citit şi de repaus. Totodată, mobilierul trebuie să fie 
rezistent, uşor de curăţat, stabil şi reglabil conform modificărilor antropometrice ale 
claselor de preşcolari şi elevi.
Proiectate şi realizate în conformitate cu normele europene, produsele oferite sunt identice 
cu cele utilizate în  şcolile din spaţiul comunitar.

CARACTERISTICI GENERALE

STRUCTURĂ:
†  profil din oţel elipsoidal

BLATUL:
†  realizat din placaj multistrat;
†  format vacuumatic;
†  încapsulat în plastic;
†  grosimea de minim 20 mm.

AVANTAJE:
†  stabilitate;
†  reglabil pe înălţime, adaptate la cerinţele anatomice-funcţionale 
ale elevilor;

0†  înclinarea pupitrului până la 15
†  margini rotunjite;
†  uşor de curăţat şi întreţinut.

Mobilier scolar z

168 Mobilier scolarz

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro
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2646 Mobilierul şcolar reprezintă elementul de bază în organizarea spaţiului educaţional.
Acesta trebuie să se adapteze condiţiilor anatomo-funcţionale ale elevilor, pentru a le 
asigura o poziţie bună la scris, citit şi de repaus. Totodată, mobilierul trebuie să fie 
rezistent, uşor de curăţat, stabil şi reglabil conform modificărilor antropometrice ale 
claselor de preşcolari şi elevi.
Proiectate şi realizate în conformitate cu normele europene, produsele oferite sunt identice 
cu cele utilizate în  şcolile din spaţiul comunitar.

CARACTERISTICI GENERALE

STRUCTURĂ:
†  profil din oţel elipsoidal

BLATUL:
†  realizat din placaj multistrat;
†  format vacuumatic;
†  încapsulat în plastic;
†  grosimea de minim 20 mm.

AVANTAJE:
†  stabilitate;
†  reglabil pe înălţime, adaptate la cerinţele anatomice-funcţionale 
ale elevilor;

0†  înclinarea pupitrului până la 15
†  margini rotunjite;
†  uşor de curăţat şi întreţinut.

Mobilier scolar z

168 Mobilier scolarz

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro
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264626

MBSD02

Mobilier gimnaziu

MBSS02 Set bancã+scaun

Bancă
Dimensiuni bancă: L - 600 mm; l - 400 mm; H - 760 mm; 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.
Blat frontal:PAL de 18 mm
Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie - 3 ani de la data livrării. 

Scaun
Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm. 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, 
curbat   ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini 
rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie: 3 ani de la data livrării.

Set bancã+2 scaune

Bancă

Blat frontal:PAL de 18 mm

Dimensiuni bancă: L - 1200 mm; l - 420 mm; H - 760 mm; 
Structura: profil din oţel de 1,5 mm, forma elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.

Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie - 3 ani de la data livrării. 

Scaun individual. 
Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm. 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, 
curbat   ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini 
rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie: 3 ani de la data livrării.
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MBSD04

MBSS04

Mobilier liceu

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Set bancã+scaun

Bancă

Blat frontal:PAL de 18 mm

Scaun  

Dimensiuni bancă: L - 700 mm; l - 500 mm; H - 800 mm; 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.

Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie - 3 ani de la data livrării. 

Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm. 
Structura: profil din oţel de 1,5 mm, forma elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, 
curbat   ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini 
rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie: 3 ani de la data livrării.

Set bancã+2 scaune

Bancã

Blat frontal:PAL de 18 mm

Scaun 

Dimensiuni bancă: L - 1300 mm; l - 550 mm; H - 800 mm; 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.

Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie - 3 ani de la data livrării. 

Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm. 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut:  din placaj multistrat  (minim 10 mm) cu margini rotunjite, 
curbat   ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini 
rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie: 3 ani de la data livrării.
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MBSD02

Mobilier gimnaziu

MBSS02 Set bancã+scaun

Bancă
Dimensiuni bancă: L - 600 mm; l - 400 mm; H - 760 mm; 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.
Blat frontal:PAL de 18 mm
Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie - 3 ani de la data livrării. 

Scaun
Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm. 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, 
curbat   ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini 
rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie: 3 ani de la data livrării.

Set bancã+2 scaune

Bancă

Blat frontal:PAL de 18 mm

Dimensiuni bancă: L - 1200 mm; l - 420 mm; H - 760 mm; 
Structura: profil din oţel de 1,5 mm, forma elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.

Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie - 3 ani de la data livrării. 

Scaun individual. 
Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm. 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, 
curbat   ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini 
rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie: 3 ani de la data livrării.
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Set bancã+scaun

Bancă

Blat frontal:PAL de 18 mm

Scaun  

Dimensiuni bancă: L - 700 mm; l - 500 mm; H - 800 mm; 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.

Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie - 3 ani de la data livrării. 

Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm. 
Structura: profil din oţel de 1,5 mm, forma elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut: din placaj multistrat (minim 10 mm) cu margini rotunjite, 
curbat   ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini 
rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie: 3 ani de la data livrării.

Set bancã+2 scaune

Bancã

Blat frontal:PAL de 18 mm

Scaun 

Dimensiuni bancă: L - 1300 mm; l - 550 mm; H - 800 mm; 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacumatică.

Tălpi din PVC, fixate rigid de structură, cu sistem de reglare. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacumatic monolit.
Culoare pentru suprafaţa de lucru: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie - 3 ani de la data livrării. 

Dimensiuni: L- 375 mm; l - 375 mm; H - 440 mm. 
Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, curbată la 
cald, sudată în mediu argon şi vopsită electrostatic. 
Tălpi din plastic, fixate rigid de structură
Şezut:  din placaj multistrat  (minim 10 mm) cu margini rotunjite, 
curbat   ergonomic
Spetează: din placaj multistrat (minim 10mm) cu margini 
rotunjite, curbat ergonomic
Culoare pentru placaj: fag. 
Culoare pentru structura metalică: gri. 
Garanţie: 3 ani de la data livrării.
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Mobilier reglabil

MSSU02

MSSU01A

Set banc\+scaun

Set banc\+scaun

Bancă reglabilă pe înălţime
L (750 mm) x l (650 mm) x h ajustabilă (700-760-820 mm).

0Unghiul de înclinare: 0-150 
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon. Curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacuumatic monolit.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Culoare suprafaţă de lucru: fag.
Culoare structură: gri.

Scaun (amortizor hidraulic) 
Înălţime ajustabilă ( 380 - 440 mm).
Structură:  profile din oţel de 1,5 mm, sudură în mediu de 
argon,  cromată/vopsită electrostatic.
Şezut și spătar tip scoică, monolit din PVC rigidizat.
Culoare PVC - gri.
Culoare structură – gri.

Bancă reglabilă pe înălţime
L (700 mm) x l (560 mm) x h ajustabilă (700-790 mm). 
Unghiul de înclinare: 0-150 
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, 
îmbinate prin sudură în mediu argon, curbată la cald, vopsită 
electrostatic. 
Tălpi din PVC montate rigid de structură, cu sistem de reglare
Blatul: PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin 
injectare vacuumatică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacuumatic monolit. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Culoare suprafaţă de lucru: fag.
Culoare structură: gri. 

Scaun reglabil pe înălțime 
Înălţime șezut = 360-460 mm
Înălţimea totală = 720-820 mm
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, 
curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură, cu sistem de 
reglare.
Şezutul și spătarul din PVC rigidizat, format monolit.
Culoare PVC - gri
Culoare structură – gri închis. 
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Dimensiuni: 760x480x550-850 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm 
Reglarea înălţimii pe sistem de piston pneumatic.
Unghiul de atac ajustabil în 5 poziţii: 8-12-16-20-24. 
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Prevăzută pe lateral cu două spaţii (nişe) de depozitare a 
rechizitelor.

Atenţie! 
Scaun cu înălţime şi unghi reglabile

Mobilier [colar individual reglabil universal 4

Mobilier [colar individual reglabil universal 4

Dimensiuni: 760x480x550-850 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm 

Unghiul de atac ajustabil în 5 poziţii: 8-12-16-20-24. 
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Reglarea înălţimii pe sistem de piston pneumatic.

Prevăzută pe lateral cu două spaţii (nişe) de depozitare a 
rechizitelor.

Atenţie! 
Scaun cu înălţime şi unghi reglabile.

Bancă reglabilă pe înălţime
L (700 mm) x l (500 mm) x h ajustabilă(620-790 mm).
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon. Curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Culoare suprafaţa de lucru: gri, 
Culoare structură: gri.

Scaun  
Înălţime ajustabilă ( 380 - 410 mm).
Structură:  profile din oţel de 1,5 mm, sudură în mediu de 
argon,  cromată/vopsită electrostatic.
Şezut și spătar tip scoică, monolit din PVC rigidizat.
Culoare PVC - bleu. 
Culoare structură – gri.

(amortizor hidraulic)

Set banc\+scaun MSSU03
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Mobilier reglabil

MSSU02

MSSU01A

Set banc\+scaun

Set banc\+scaun

Bancă reglabilă pe înălţime
L (750 mm) x l (650 mm) x h ajustabilă (700-760-820 mm).

0Unghiul de înclinare: 0-150 
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon. Curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacuumatic monolit.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Culoare suprafaţă de lucru: fag.
Culoare structură: gri.

Scaun (amortizor hidraulic) 
Înălţime ajustabilă ( 380 - 440 mm).
Structură:  profile din oţel de 1,5 mm, sudură în mediu de 
argon,  cromată/vopsită electrostatic.
Şezut și spătar tip scoică, monolit din PVC rigidizat.
Culoare PVC - gri.
Culoare structură – gri.

Bancă reglabilă pe înălţime
L (700 mm) x l (560 mm) x h ajustabilă (700-790 mm). 
Unghiul de înclinare: 0-150 
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, 
îmbinate prin sudură în mediu argon, curbată la cald, vopsită 
electrostatic. 
Tălpi din PVC montate rigid de structură, cu sistem de reglare
Blatul: PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, încapsulat în PVC prin 
injectare vacuumatică. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format vacuumatic monolit. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Culoare suprafaţă de lucru: fag.
Culoare structură: gri. 

Scaun reglabil pe înălțime 
Înălţime șezut = 360-460 mm
Înălţimea totală = 720-820 mm
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală, 
curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură, cu sistem de 
reglare.
Şezutul și spătarul din PVC rigidizat, format monolit.
Culoare PVC - gri
Culoare structură – gri închis. 
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Dimensiuni: 760x480x550-850 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm 
Reglarea înălţimii pe sistem de piston pneumatic.
Unghiul de atac ajustabil în 5 poziţii: 8-12-16-20-24. 
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Prevăzută pe lateral cu două spaţii (nişe) de depozitare a 
rechizitelor.

Atenţie! 
Scaun cu înălţime şi unghi reglabile

Mobilier [colar individual reglabil universal 4

Mobilier [colar individual reglabil universal 4

Dimensiuni: 760x480x550-850 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm 

Unghiul de atac ajustabil în 5 poziţii: 8-12-16-20-24. 
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Reglarea înălţimii pe sistem de piston pneumatic.

Prevăzută pe lateral cu două spaţii (nişe) de depozitare a 
rechizitelor.

Atenţie! 
Scaun cu înălţime şi unghi reglabile.

Bancă reglabilă pe înălţime
L (700 mm) x l (500 mm) x h ajustabilă(620-790 mm).
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon. Curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.
Poliţă/sertar: plasă metalică.
Culoare suprafaţa de lucru: gri, 
Culoare structură: gri.

Scaun  
Înălţime ajustabilă ( 380 - 410 mm).
Structură:  profile din oţel de 1,5 mm, sudură în mediu de 
argon,  cromată/vopsită electrostatic.
Şezut și spătar tip scoică, monolit din PVC rigidizat.
Culoare PVC - bleu. 
Culoare structură – gri.

(amortizor hidraulic)

Set banc\+scaun MSSU03
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Mobilier reglabil

MSSU06

MSSU07

MSSU08

Mobilier [colar individual reglabil universal 6

Mobilier [colar individual reglabil universal 7

Mobilier [colar individual reglabil universal 8

Dimensiuni: 1200x660x570-770 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm 
Unghiul de atac ajustabil în 8 poziţii, de la 3 la 20 grade. 
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Dimensiuni: 1200x660x700-820 mm
Înălţime ajustabilă între 700-820 mm  
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald, 
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Dimensiuni: 1200x690x700-820 mm
Înălţime ajustabilă între 700-820 mm  
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald, 
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

 MBINF 01Mas\ pentru laboratorul de informatic\ 

Structură: profil metalic, vopsit în câmp electrostatic;  

Tălpi: material plastic, fixate rigid, antiderapante;                            

Suprafață blat: PAL pentru utilizare intensivă;                                                               

Poliță  pentru  tastatură:  material - melaminat;  situată  la 

10cm sub suprafața de lucru;

Culori pentru suprafața de lucru: fag; 

Pentru structură metalică: gri.                                                                    

Garanție: 3 ani de la data livrării.

Dimensiuni: 650x540x720mm; 

174

MBCH Catedr\ MULTIMEDIA

Structură metalică vopsită în câmp electrostatic.

Dotări: poliță reglabilă, sertare pentru aparate electronice.

Culoare: gri.

Lungime (1600 mm) x Lățime (750 mm)x Înălțime (1250 mm)

MBS03 Scaun scolar Model 1

Dimensiuni:

Lățime X Adâncime X Înălțime șezut: 

375x375x440 mm

H total =  820 mm

Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă 

elipsoidală, curbată la cald, sudată în 

mediu argon şi vopsită electrostatic, cu 

tălpi din plastic, fixate rigid de structură. 

Șezut: din placaj multistrat (minim 10 

mm) cu margini rotunjite, curbat 

ergonomic 

Spetează: din placaj multistrat (minim 

10mm) cu margini rotunjite, curbat 

ergonomic 

Culoare: pentru placaj-fag, structură 

metalică-gri 

Garanţie: 3 ani de la data livrării

MBS05 Scaun scolar Model 2

Dimensiuni: 

Lățime X Adâncime X Înălțime șezut: 

390x430x440 mm

H total = 820 mm

Structură: profil din oţel, format elicoidal, 

curbat la cald, sudat în mediu de argon şi 

vopsit electrostatic, cu tălpi cu protecţie 

din plastic

Șezut și spetează: curbate ergonomic, din 

PVC

Culoare-gri, structură metalică-gri

Garanţie: 3 ani de la data livrării

MSS Scaun Universal Model 2  

Dimensiuni: 

Lățime X Adâncime: 385x430 mm

 Înălțime șezut ajustabilă: 380 - 500 mm

H total = 820 mm

Scaun cu tălpi din PVC, șezut și spătar tip 

scoică din PVC rigidizat, formă monolit

Catedr\ profesor

Structura: metalică vopsită în câmp electrostatic.

Suprafaţă de lucru: PAL

Culori: PAL – fag 

Culoare structură – gri.

Lungime (1300 mm) x Lățime (600 mm) x Înălțime (800 mm)

Mobilier liceu

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

h șezut = 400 mm

H totală = 700 mm

Structură: profile din oţel de 1,5 mm, 

formă elipsoidală, curbată la cald, sudat 

în mediu argon și vopsită electrostatic.

Tălpi din PVC montate rigid de structură, 

cu sistem de reglare.

Şezutul și spătarul din PVC rigidizat. 

Culoare PVC - gri 

Culoare structură – gri. 

MBS07 Scaun Model 3
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Mobilier reglabil

MSSU06

MSSU07

MSSU08

Mobilier [colar individual reglabil universal 6

Mobilier [colar individual reglabil universal 7

Mobilier [colar individual reglabil universal 8

Dimensiuni: 1200x660x570-770 mm
Înălţime ajustabilă între 570-770 mm 
Unghiul de atac ajustabil în 8 poziţii, de la 3 la 20 grade. 
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald,  
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Dimensiuni: 1200x660x700-820 mm
Înălţime ajustabilă între 700-820 mm  
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald, 
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

Dimensiuni: 1200x690x700-820 mm
Înălţime ajustabilă între 700-820 mm  
Prevăzut cu suport pentru monitor.
Structură: profile din oţel de 1,5 mm, formă elipsoidală,  
îmbinate  prin  sudură în  mediu argon, curbată la cald, 
vopsită electrostatic.
Tălpi din PVC montate rigid de structură.
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20 mm, colţuri rotunjite, 
încapsulat în PVC prin injectare vacuumatică.

 MBINF 01Mas\ pentru laboratorul de informatic\ 

Structură: profil metalic, vopsit în câmp electrostatic;  

Tălpi: material plastic, fixate rigid, antiderapante;                            

Suprafață blat: PAL pentru utilizare intensivă;                                                               

Poliță  pentru  tastatură:  material - melaminat;  situată  la 

10cm sub suprafața de lucru;

Culori pentru suprafața de lucru: fag; 

Pentru structură metalică: gri.                                                                    

Garanție: 3 ani de la data livrării.

Dimensiuni: 650x540x720mm; 

174

MBCH Catedr\ MULTIMEDIA

Structură metalică vopsită în câmp electrostatic.

Dotări: poliță reglabilă, sertare pentru aparate electronice.

Culoare: gri.

Lungime (1600 mm) x Lățime (750 mm)x Înălțime (1250 mm)

MBS03 Scaun scolar Model 1

Dimensiuni:

Lățime X Adâncime X Înălțime șezut: 

375x375x440 mm

H total =  820 mm

Structură: profil din oţel de 1,5 mm, formă 

elipsoidală, curbată la cald, sudată în 

mediu argon şi vopsită electrostatic, cu 

tălpi din plastic, fixate rigid de structură. 

Șezut: din placaj multistrat (minim 10 

mm) cu margini rotunjite, curbat 

ergonomic 

Spetează: din placaj multistrat (minim 

10mm) cu margini rotunjite, curbat 

ergonomic 

Culoare: pentru placaj-fag, structură 

metalică-gri 

Garanţie: 3 ani de la data livrării

MBS05 Scaun scolar Model 2

Dimensiuni: 

Lățime X Adâncime X Înălțime șezut: 

390x430x440 mm

H total = 820 mm

Structură: profil din oţel, format elicoidal, 

curbat la cald, sudat în mediu de argon şi 

vopsit electrostatic, cu tălpi cu protecţie 

din plastic

Șezut și spetează: curbate ergonomic, din 

PVC

Culoare-gri, structură metalică-gri

Garanţie: 3 ani de la data livrării

MSS Scaun Universal Model 2  

Dimensiuni: 

Lățime X Adâncime: 385x430 mm

 Înălțime șezut ajustabilă: 380 - 500 mm

H total = 820 mm

Scaun cu tălpi din PVC, șezut și spătar tip 

scoică din PVC rigidizat, formă monolit

Catedr\ profesor

Structura: metalică vopsită în câmp electrostatic.

Suprafaţă de lucru: PAL

Culori: PAL – fag 

Culoare structură – gri.

Lungime (1300 mm) x Lățime (600 mm) x Înălțime (800 mm)

Mobilier liceu
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h șezut = 400 mm

H totală = 700 mm

Structură: profile din oţel de 1,5 mm, 

formă elipsoidală, curbată la cald, sudat 

în mediu argon și vopsită electrostatic.

Tălpi din PVC montate rigid de structură, 

cu sistem de reglare.

Şezutul și spătarul din PVC rigidizat. 

Culoare PVC - gri 

Culoare structură – gri. 

MBS07 Scaun Model 3
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Dulap cancelarie DESIGN 03

Dulap cancelarie 

Dimensiuni: L - 1600mm;
l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag                                                   

Dulap cancelarie 

Dimensiuni: L - 1600mm;
l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag                                                   

264626

Dulapuri

Dimensiuni: L - 3000mm; l - 1330mm; H - 760mm. Dimensiuni:  L - 2600mm; l - 1200mm; H - 760mm.

Mas\ cancelarie model 1 Mas\ cancelarie model 2

MBD03 Dulap cancelarie DESIGN 04MBD04

MBD02Dulap cancelarie DESIGN 02Dulap cancelarie DESIGN 01 MBD01

Dimensiuni:  L - 2810mm; 
l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag

Dimensiuni: L -820mm; 
l - 400mm; H - 1800mm
Material: PAL 
melaminat
Culoare: fag

176 217

MBFZ05

    Dulap metalic 

(lab.fizica-chimie)

Dulapuri metalice

DULAPURI {I FI{ETE METALICE
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MBCH/FZ H01

MBCH/FZ H02

Dimensiuni: 
H – 1200mm; L – 800mm; l - 2350 mm
H – 1800mm; L – 800mm; l - 2350 mm

Format din oţel inoxidabil cu cuiere de susţinere a 
sticlăriei în laborator
Dimensiune: 550x420 mm.

Dimensiune:700x550 mm
Suport metalic cu cuiere de susţinere a sticlăriei în 
laboratorul de chimie.

MBCS01

MBCS02

Usc\tor metalic pentru sticl\rie în laborator

Usc\tor metalic pentru sticl\rie în laborator

Dimensiuni: H – 1850mm;
 L – 900mm; l - 390 mm
Material: metal şi sticlă

(poliţe din sticlă) (poliţe din pal)

Material PAL  melaminat 
(rezistent la şocuri) şi sticlă

Dimensiuni: 
H – 2000mm; 

L – 1000mm; l - 500 mm

MBCH04

MBCH03-L MBFZ03-L

Dulap metalic 

(lab.fizicã-chimie)

Dulapuri pentru laborator
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Dulap cancelarie DESIGN 03

Dulap cancelarie 

Dimensiuni: L - 1600mm;
l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag                                                   

Dulap cancelarie 

Dimensiuni: L - 1600mm;
l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag                                                   
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Dulapuri

Dimensiuni: L - 3000mm; l - 1330mm; H - 760mm. Dimensiuni:  L - 2600mm; l - 1200mm; H - 760mm.

Mas\ cancelarie model 1 Mas\ cancelarie model 2

MBD03 Dulap cancelarie DESIGN 04MBD04

MBD02Dulap cancelarie DESIGN 02Dulap cancelarie DESIGN 01 MBD01

Dimensiuni:  L - 2810mm; 
l - 400mm; H - 1800 mm
Material: PAL melaminat
Culoare: fag

Dimensiuni: L -820mm; 
l - 400mm; H - 1800mm
Material: PAL 
melaminat
Culoare: fag

176 217

MBFZ05

    Dulap metalic 

(lab.fizica-chimie)

Dulapuri metalice

DULAPURI {I FI{ETE METALICE
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MBCH/FZ H01

MBCH/FZ H02

Dimensiuni: 
H – 1200mm; L – 800mm; l - 2350 mm
H – 1800mm; L – 800mm; l - 2350 mm

Format din oţel inoxidabil cu cuiere de susţinere a 
sticlăriei în laborator
Dimensiune: 550x420 mm.

Dimensiune:700x550 mm
Suport metalic cu cuiere de susţinere a sticlăriei în 
laboratorul de chimie.

MBCS01

MBCS02

Usc\tor metalic pentru sticl\rie în laborator

Usc\tor metalic pentru sticl\rie în laborator

Dimensiuni: H – 1850mm;
 L – 900mm; l - 390 mm
Material: metal şi sticlă

(poliţe din sticlă) (poliţe din pal)

Material PAL  melaminat 
(rezistent la şocuri) şi sticlă

Dimensiuni: 
H – 2000mm; 

L – 1000mm; l - 500 mm

MBCH04

MBCH03-L MBFZ03-L

Dulap metalic 

(lab.fizicã-chimie)

Dulapuri pentru laborator
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Laboratoare scolare

Laboaratoare de cercetare [i industriale 
BENEFICIARI: 
†  Instituţii de învăţământ superior 
†  Centre de cercetare 
†  Întreprinderi industriale

AVANTAJE: 
•  Proiectate în conformitate cu spaţiul disponibil şi 
specificul de cercetare al beneficiarului; 
• Elaborate în conformitate cu normele EN de 
protecţie a persoanelor şi a mediului;
•   Structurate  pe  sistem  modular  flexibil, pentru a 
permite configuraţia optimă dorită;
•  Realizate rezistent la factorii chimici, fizici şi de 
agresiune;
•  Asigură   condiţii   optime   pentru   desfăşurarea 
activităţilor de cercetare.

Laboratoare de cercetare 
CARACTERISTICI TEHNICE:
Suprafeţe de lucru: 
†    pertinax, realizată în mediu vacumatic
† plăci ceramice pe suport de răşină 
†    ceramică monolit cu sau fără bordură
†    PAL/MDF  melaminat sau plastifiat 
Structură: 
†    PAL de 18-24 mm
†    Realizată pe module de 600x400x900 mm

0†    Sisteme de balamale cu deschidere la 90-180
†    Yale şi sisteme de închidere securizată  
†    Picioare reglabile cu H de 100-150 mm 
†    Sisteme  de alimentare cu apă, gaze şi curent 
încorporate 
†    Sisteme de ventilare şi aerisire, calibrate după 
tipul şi destinaţia laboratorului. 
†    Lavoar de ceramică

Uşor de întreţinut şi de curăţat .

z
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Laboratoare scolare

Mas\ de laborator chimie  MBCH 01- L/MBCH02-L
Dimensiuni: 2800x600x780 cm; 
Număr de locuri utilizatori: 4; 
Suprafaţa de lucru: 
†  pentru MBCH01-L - blat din sticlă incasabilă de 21 mm, rezistentă la şocuri şi 
agenţi chimici, termici; 
† pentru MBCH02-L blat din pertinax de 25 mm grosime, rezistent la şocuri termice 
şi substanţe chimice agresive; 
Structură: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; 
Tălpi de protecţie din PVC; 
Componente: chiuvetă din ceramică /inox / plastic şi baterie; 
Garanţie: 3 ani de la data livrării. 
Dotarea standard nu include scaune. 
Asigură protecţia utilizatorilor şi a mediului ambiant. 

z

MBCH 01-L

MBFZ 01- L

MBFZ 02- L

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Mas\ de laborator fizic\ 

Material:

PV

†Dotarea standard nu include scaune.

Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm

• pentru suprafaţa de lucru: PAL melaminat, 
blat superior rezistent la şocuri termice şi 
substanţe agresive.
• pentru structură: oţel, sudură în mediu argon, 
vopsire electrostatică, cu tălpi de protecţie din 

C
Culoare: gri

Componente: 
†   panou electric prevăzut cu sistem în curent continuu 1,5-30 V;
†   sursă individuală de alimentare; 
†   tensiune alternativă în reţea, CA 2 V-18 V;
†   componente electrice (prize de 220 V, asigurate cu sisteme de protecţie şi prevenire)
†   aparate de măsură încorporate ( Voltmetru CA 30V, CC 30V; Ampermetru  2  A; 

Galvometru  300  µ  A  ≈  0   ≈   +   300   µ   A; Miliampermetru: 0 200 µ A).

Material: metal tapiţat cu în-
locuitor de piele; reglabil pe 
înãlţime, între 400-500 mm. 
Culoare: neagră 

Material: metal; reglabil pe 
înãlţime, între 400-500 mm. 
Culoare: gri. 

MBCHS 

MBCHS-L  

Scaun laborator 

Scaun laborator 

Mas\ de laborator fizic\ 

 din răşină 
eboxitică
agresive.
†Dotarea standard nu include scaune.

Dimensiuni: L - 1800mm; l - 800mm; H -780mm
Material: blat - PAL melaminat,

 rezistent la şocuri termice şi substanţe 

179
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Laboratoare scolare

Laboaratoare de cercetare [i industriale 
BENEFICIARI: 
†  Instituţii de învăţământ superior 
†  Centre de cercetare 
†  Întreprinderi industriale

AVANTAJE: 
•  Proiectate în conformitate cu spaţiul disponibil şi 
specificul de cercetare al beneficiarului; 
• Elaborate în conformitate cu normele EN de 
protecţie a persoanelor şi a mediului;
•   Structurate  pe  sistem  modular  flexibil, pentru a 
permite configuraţia optimă dorită;
•  Realizate rezistent la factorii chimici, fizici şi de 
agresiune;
•  Asigură   condiţii   optime   pentru   desfăşurarea 
activităţilor de cercetare.

Laboratoare de cercetare 
CARACTERISTICI TEHNICE:
Suprafeţe de lucru: 
†    pertinax, realizată în mediu vacumatic
† plăci ceramice pe suport de răşină 
†    ceramică monolit cu sau fără bordură
†    PAL/MDF  melaminat sau plastifiat 
Structură: 
†    PAL de 18-24 mm
†    Realizată pe module de 600x400x900 mm

0†    Sisteme de balamale cu deschidere la 90-180
†    Yale şi sisteme de închidere securizată  
†    Picioare reglabile cu H de 100-150 mm 
†    Sisteme  de alimentare cu apă, gaze şi curent 
încorporate 
†    Sisteme de ventilare şi aerisire, calibrate după 
tipul şi destinaţia laboratorului. 
†    Lavoar de ceramică

Uşor de întreţinut şi de curăţat .

z
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Laboratoare scolare

Mas\ de laborator chimie  MBCH 01- L/MBCH02-L
Dimensiuni: 2800x600x780 cm; 
Număr de locuri utilizatori: 4; 
Suprafaţa de lucru: 
†  pentru MBCH01-L - blat din sticlă incasabilă de 21 mm, rezistentă la şocuri şi 
agenţi chimici, termici; 
† pentru MBCH02-L blat din pertinax de 25 mm grosime, rezistent la şocuri termice 
şi substanţe chimice agresive; 
Structură: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; 
Tălpi de protecţie din PVC; 
Componente: chiuvetă din ceramică /inox / plastic şi baterie; 
Garanţie: 3 ani de la data livrării. 
Dotarea standard nu include scaune. 
Asigură protecţia utilizatorilor şi a mediului ambiant. 

z

MBCH 01-L

MBFZ 01- L

MBFZ 02- L
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Mas\ de laborator fizic\ 

Material:

PV

†Dotarea standard nu include scaune.

Dimensiuni: L - 1200mm; l - 600mm; H -780mm

• pentru suprafaţa de lucru: PAL melaminat, 
blat superior rezistent la şocuri termice şi 
substanţe agresive.
• pentru structură: oţel, sudură în mediu argon, 
vopsire electrostatică, cu tălpi de protecţie din 

C
Culoare: gri

Componente: 
†   panou electric prevăzut cu sistem în curent continuu 1,5-30 V;
†   sursă individuală de alimentare; 
†   tensiune alternativă în reţea, CA 2 V-18 V;
†   componente electrice (prize de 220 V, asigurate cu sisteme de protecţie şi prevenire)
†   aparate de măsură încorporate ( Voltmetru CA 30V, CC 30V; Ampermetru  2  A; 

Galvometru  300  µ  A  ≈  0   ≈   +   300   µ   A; Miliampermetru: 0 200 µ A).

Material: metal tapiţat cu în-
locuitor de piele; reglabil pe 
înãlţime, între 400-500 mm. 
Culoare: neagră 

Material: metal; reglabil pe 
înãlţime, între 400-500 mm. 
Culoare: gri. 

MBCHS 

MBCHS-L  

Scaun laborator 

Scaun laborator 

Mas\ de laborator fizic\ 

 din răşină 
eboxitică
agresive.
†Dotarea standard nu include scaune.

Dimensiuni: L - 1800mm; l - 800mm; H -780mm
Material: blat - PAL melaminat,

 rezistent la şocuri termice şi substanţe 
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Table scolare

CARACTERISTICI GENERALE

Table şcolare monobloc cu suprafață metalo-ceramică 
Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare 
albă sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu glazură / 
pudră ceramică. Încasabilă la șocuri punctuale.
 

Table şcolare triptice
Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde,  
formată din tablă de oțel 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică.
Forma triptică are formatul 1+2+1.
Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile 
laterale fiind mobile (fixate cu balamale).
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  nelimitat.

Table școlare culisante pe orizontală / verticală
Caracteristici:  5 suprafețe de lucru ( 3 fixe și 2 culisante).
Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă 
de oțel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică.
Elementele fixe în sistem 1+2+1, elementele culisante 1+1.                                                               
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.                              
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

Suprafața de lucru metalo-ceramică magnetică, realizată din tablă de oțel 
de 0.90 mm emailat cu glazură ceramică; tabla este incasabilă la șocuri 
punctuale. Format: monobloc, ușor curbat.
Termen de exploatare: 25 de ani.

Aviziere (ne)securizate magnetice sau din plută
Suprafaţa de lucru metalo-ceramică magnetică sau plută, formată din 
tablă metalică de 0.25 mm. Partea frontală este din sticlă organică, fixată 
cu balamale şi prevăzută cu sistem de închidere pentru securizarea mate-
rialelor afişate.
Termen de exploatare a suprafeţei metalice: 10 ani.

Table școlare panoramice

181180
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Table scolare

CARACTERISTICI GENERALE

Table şcolare monobloc cu suprafață metalo-ceramică 
Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică magnetică, de culoare 
albă sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu glazură / 
pudră ceramică. Încasabilă la șocuri punctuale.
 

Table şcolare triptice
Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde,  
formată din tablă de oțel 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică.
Forma triptică are formatul 1+2+1.
Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile 
laterale fiind mobile (fixate cu balamale).
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  nelimitat.

Table școlare culisante pe orizontală / verticală
Caracteristici:  5 suprafețe de lucru ( 3 fixe și 2 culisante).
Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă sau verde, formată din tablă 
de oțel de 0,25mm, emailată cu pudră ceramică.
Elementele fixe în sistem 1+2+1, elementele culisante 1+1.                                                               
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.                              
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

Suprafața de lucru metalo-ceramică magnetică, realizată din tablă de oțel 
de 0.90 mm emailat cu glazură ceramică; tabla este incasabilă la șocuri 
punctuale. Format: monobloc, ușor curbat.
Termen de exploatare: 25 de ani.

Aviziere (ne)securizate magnetice sau din plută
Suprafaţa de lucru metalo-ceramică magnetică sau plută, formată din 
tablă metalică de 0.25 mm. Partea frontală este din sticlă organică, fixată 
cu balamale şi prevăzută cu sistem de închidere pentru securizarea mate-
rialelor afişate.
Termen de exploatare a suprafeţei metalice: 10 ani.

Table școlare panoramice
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Cod produs: TSMVP

                    TSMVP-CE
TSMVP

H

23

Tablă școlară monobloc verde, 
cu suprafață metalo-ceramică 

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare verde, formată din tablă de oțel 
de 0,25 mm, emailată cu glazură/pudră ceramică. 
Ramă din aluminiu de 23mm, cu nervuri de rigidizare. 
Spatele realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din 
ABS, 60 x60 mm, cu sistem de prindere pe perete. 
Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4  șuruburi ( sunt incluse în 
set). 
Încasabilă la șocuri punctuale
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: Ceramic steel. Aluminium frame, 
silver finished (anodised). Mounting set and 
pentray (in full width of board) included. 
Warranty: 2-year product warranty and lifetime 
for the ceramic steel surface. 

182

RO 

TSMVP100 11.6
TSMVP120
TSMVP170
TSMVP200
TSMVP240
TSMVP300
TSMVP400

TSMVP240CE
TSMVP300CE

13,2
18.7
22
26
33
44
32
40

1000x1200
1200x1200
1700x1200
2000x1200
2400x1200
3000x1200

4000 x 1200
2400 x 1200
3000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

EN Magnetic chalkboard GTO 

TSMAP100 11.6
TSMAP120
TSMAP170
TSMAP200
TSMAP240
TSMAP300
TSMaP400

TSMAP 240 CE
TSMAP 300 CE

13,2
18.7
22
26
33
44
32
40

1000x1200
1200x1200
1700x1200
2000x1200
2400x1200
3000x1200
4000 x 1200
2400 x 1200
3000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

Tablă școlară monobloc albă,
cu suprafață metalo-ceramică 

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare albă, formată din tablă de oțel 
0,25 mm emailată cu glazură/pudră ceramică. Spatele 
este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Ramă din 
aluminiu de 23mm, cu nervuri de rigidizare. Colțar din 
ABS, 60 x60 mm, cu sistem de prindere pe perete. Tabla 
este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4  șuruburi ( sunt incluse în 
set). 
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: 
nelimitat.

Description: Ceramic steel surface. Aluminium frame, 
silver finished (anodised). Boards with magnetic sur-
face (100 x 150 cm and bigger) have steel backing. 
Plastic corners. Mounting set, pentray 30 cm, marker 
pen, 3 magnets are included. 
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the 
ceramic steel surface. 

RO EN Whiteboard in aluminum frame GTO 

Cod produs: TSMAP

                    TSMAP-CE
TSMAP

H

23
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Cod produs: TSMVP

                    TSMVP-CE
TSMVP

H

23

Tablă școlară monobloc verde, 
cu suprafață metalo-ceramică 

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare verde, formată din tablă de oțel 
de 0,25 mm, emailată cu glazură/pudră ceramică. 
Ramă din aluminiu de 23mm, cu nervuri de rigidizare. 
Spatele realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din 
ABS, 60 x60 mm, cu sistem de prindere pe perete. 
Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4  șuruburi ( sunt incluse în 
set). 
Încasabilă la șocuri punctuale
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: Ceramic steel. Aluminium frame, 
silver finished (anodised). Mounting set and 
pentray (in full width of board) included. 
Warranty: 2-year product warranty and lifetime 
for the ceramic steel surface. 

182

RO 

TSMVP100 11.6
TSMVP120
TSMVP170
TSMVP200
TSMVP240
TSMVP300
TSMVP400

TSMVP240CE
TSMVP300CE

13,2
18.7
22
26
33
44
32
40

1000x1200
1200x1200
1700x1200
2000x1200
2400x1200
3000x1200

4000 x 1200
2400 x 1200
3000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

EN Magnetic chalkboard GTO 

TSMAP100 11.6
TSMAP120
TSMAP170
TSMAP200
TSMAP240
TSMAP300
TSMaP400

TSMAP 240 CE
TSMAP 300 CE

13,2
18.7
22
26
33
44
32
40

1000x1200
1200x1200
1700x1200
2000x1200
2400x1200
3000x1200

4000 x 1200
2400 x 1200
3000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

Tablă școlară monobloc albă,
cu suprafață metalo-ceramică 

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare albă, formată din tablă de oțel 
0,25 mm emailată cu glazură/pudră ceramică. Spatele 
este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Ramă din 
aluminiu de 23mm, cu nervuri de rigidizare. Colțar din 
ABS, 60 x60 mm, cu sistem de prindere pe perete. Tabla 
este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4  șuruburi ( sunt incluse în 
set). 
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: 
nelimitat.

Description: Ceramic steel surface. Aluminium frame, 
silver finished (anodised). Boards with magnetic sur-
face (100 x 150 cm and bigger) have steel backing. 
Plastic corners. Mounting set, pentray 30 cm, marker 
pen, 3 magnets are included. 
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the 
ceramic steel surface. 

RO EN Whiteboard in aluminum frame GTO 

Cod produs: TSMAP

                    TSMAP-CE
TSMAP

H

23
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Cod produs: TSMVETSMVE

H

L20

Tablă școlară monobloc verde, 
cu suprafață metalo-ceramică  

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare verde, formată din tablă de oțel 
0,27 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu 
de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat 
din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS.  Prinderea pe 
perete se realizează cu ajutorul unor colțare metalice, cu 
dibluri și șuruburi cu sistem de autofiletare. Tabla este 
prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4  șuruburi ( sunt incluse în 
set). 
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

RO 

Description: Ceramic steel. Aluminium frame, 
silver finished (anodised). Mounting set and 
pentray (in full width of board) included. 
Warranty: 2-year product warranty and lifetime 
for the ceramic steel surface. 

Magnetic chalkboard GTO 

TSMVE100 10
TSMVE120
TSMVE150
TSMVE180
TSMVE200
TSMVE220
TSMVE240
TSMVE300
TSMVE400

12
15
18
20
22
24
30
40

1000x1200
1200x1200
1500x1200
1800x1200
2000x1200
2200x1200

2400 x 1200
3000 x 1200
4000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

EN

TSMAE Cod produs: TSMAE

Tablă școlară monobloc albă, 
cu suprafață metalo-ceramică 

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare albă, formată din tablă de oțel 0,27 
mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 
mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă 
zincată de 0,3mm. Colțar din ABS.  Prinderea pe perete se 
realizează cu ajutorul unor colțare metalice cu dibluri și 
șuruburi cu sistem de autofiletare. Tabla este prevăzută cu 
suport pentru cretă și cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4  șuruburi ( sunt incluse în 
set). 
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: 
nelimitat.

Description: Ceramic steel surface. Aluminium 
frame, silver finished (anodised). Boards with 
magnetic surface (100 x 150 cm and bigger) have steel 
backing. Plastic corners. Mounting set, pentray 30 cm, 
marker pen, 3 magnets are included. 
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the 
ceramic steel surface. 

RO EN Magnetic chalkboard GTO 

TSMAE100 10
TSMAE120
TSMAE150
TSMAE180
TSMAE200
TSMAE220
TSMAE240
TSMAE300
TSMAE400

12
15
18
20
22
24
30
40

1000x1200
1200x1200
1500x1200
1800x1200
2000x1200
2200x1200
2400 x 1200
3000 x 1200
4000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

H

L20

185
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Cod produs: TSMVETSMVE

H

L20

Tablă școlară monobloc verde, 
cu suprafață metalo-ceramică  

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare verde, formată din tablă de oțel 
0,27 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu 
de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat 
din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS.  Prinderea pe 
perete se realizează cu ajutorul unor colțare metalice, cu 
dibluri și șuruburi cu sistem de autofiletare. Tabla este 
prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4  șuruburi ( sunt incluse în 
set). 
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

RO 

Description: Ceramic steel. Aluminium frame, 
silver finished (anodised). Mounting set and 
pentray (in full width of board) included. 
Warranty: 2-year product warranty and lifetime 
for the ceramic steel surface. 

Magnetic chalkboard GTO 

TSMVE100 10
TSMVE120
TSMVE150
TSMVE180
TSMVE200
TSMVE220
TSMVE240
TSMVE300
TSMVE400

12
15
18
20
22
24
30
40

1000x1200
1200x1200
1500x1200
1800x1200
2000x1200
2200x1200

2400 x 1200
3000 x 1200
4000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

EN

TSMAE Cod produs: TSMAE

Tablă școlară monobloc albă, 
cu suprafață metalo-ceramică 

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare albă, formată din tablă de oțel 0,27 
mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 
mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă 
zincată de 0,3mm. Colțar din ABS.  Prinderea pe perete se 
realizează cu ajutorul unor colțare metalice cu dibluri și 
șuruburi cu sistem de autofiletare. Tabla este prevăzută cu 
suport pentru cretă și cariocă.
Fixarea de perete se face cu 4  șuruburi ( sunt incluse în 
set). 
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: 
nelimitat.

Description: Ceramic steel surface. Aluminium 
frame, silver finished (anodised). Boards with 
magnetic surface (100 x 150 cm and bigger) have steel 
backing. Plastic corners. Mounting set, pentray 30 cm, 
marker pen, 3 magnets are included. 
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the 
ceramic steel surface. 

RO EN Magnetic chalkboard GTO 

TSMAE100 10
TSMAE120
TSMAE150
TSMAE180
TSMAE200
TSMAE220
TSMAE240
TSMAE300
TSMAE400

12
15
18
20
22
24
30
40

1000x1200
1200x1200
1500x1200
1800x1200
2000x1200
2200x1200

2400 x 1200
3000 x 1200
4000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

H

L20

185
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NOUNOU

 

Cod produs: TSTAP

                     TSTAE

TSTAP

ATENȚIE!  Clamele de prindere a hârtiei, doar pentru laterale

NOTE! Pads can be attached on wings only.

L1

H

L

H

23

Tablă școlară triptică, de culoare albă

Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de 
culoare albă,  formată din tablă de oțel 0,25 mm, 
emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 
mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din 
tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS,  60 x60 mm.  
Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. 
Forma triptică are formatul 1+2+1. Fixarea tablei se 
face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, 
părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale). Setul 
conține și cleme de prindere pentru blocurile de 
hârtie. Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: Choice of three surfaces: lacquered steel 
and ceramic steel. Aluminium frame, silver finished 
(anodised). Zink steel backing. Mounting set and 
pentray 30 cm included. 
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the 
ceramic steel surface and 10-year for the lacquered. 

RO Magnetic folding whiteboard 

TSTAP300
T 400STAP
TSTAP480

TSTAP400CE

1500x1200/3000
2000x1200/4000
2400x1200/4800
2000x1200/4000

Cod produs Dimensiune (LxH/L ) (mm)1

EN

ATENȚIE!  Clamele de prindere a hârtiei, doar pentru laterale

NOTE! Pads can be attached on wings only.

NOUNOU

L1

L

H

23

Tablă școlară triptică verde  

Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare 
verde,  formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu 
pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri 
de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 
0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută 
cu suport pentru cretă și cariocă. Forma triptică are 
formatul 1+2+1. Fixarea tablei se face prin cele patru 
colțare ale elementului central, părțile laterale fiind 
mobile (fixate pe balamale). Setul conține cleme de 
prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este încasabilă 
la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: Surface for chalk. Choice of green lacquered 
steel or ceramic steel. Aluminium frame, silver finished 
(anodised). Zink steel backing. Mounting set, pentray and 
plastic hooks for flipchart pad are included. 
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the 
ceramic steel surface and 10-year for the lacquered. 

RO EN Magnetic folding chalkboard 

TSTVP300

T 400STVP

TSTVP480

TSTVP400CE

1500x1200/3000

2000x1200/4000

2400x1200/4800

2000x1200/4000

Cod produs Dimensiune (LxH/L ) (cm)1

187
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NOUNOU

 

Cod produs: TSTAP

                     TSTAE

TSTAP

ATENȚIE!  Clamele de prindere a hârtiei, doar pentru laterale

NOTE! Pads can be attached on wings only.

L1

H

L

H

23

Tablă școlară triptică, de culoare albă

Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de 
culoare albă,  formată din tablă de oțel 0,25 mm, 
emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 
mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din 
tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS,  60 x60 mm.  
Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. 
Forma triptică are formatul 1+2+1. Fixarea tablei se 
face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, 
părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale). Setul 
conține și cleme de prindere pentru blocurile de 
hârtie. Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: Choice of three surfaces: lacquered steel 
and ceramic steel. Aluminium frame, silver finished 
(anodised). Zink steel backing. Mounting set and 
pentray 30 cm included. 
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the 
ceramic steel surface and 10-year for the lacquered. 

RO Magnetic folding whiteboard 

TSTAP300
T 400STAP
TSTAP480

TSTAP400CE

1500x1200/3000
2000x1200/4000
2400x1200/4800
2000x1200/4000

Cod produs Dimensiune (LxH/L ) (mm)1

EN

ATENȚIE!  Clamele de prindere a hârtiei, doar pentru laterale

NOTE! Pads can be attached on wings only.

NOUNOU

L1

L

H

23

Tablă școlară triptică verde  

Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare 
verde,  formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu 
pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri 
de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 
0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută 
cu suport pentru cretă și cariocă. Forma triptică are 
formatul 1+2+1. Fixarea tablei se face prin cele patru 
colțare ale elementului central, părțile laterale fiind 
mobile (fixate pe balamale). Setul conține cleme de 
prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este încasabilă 
la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: Surface for chalk. Choice of green lacquered 
steel or ceramic steel. Aluminium frame, silver finished 
(anodised). Zink steel backing. Mounting set, pentray and 
plastic hooks for flipchart pad are included. 
Warranty: 2-year product warranty, lifetime for the 
ceramic steel surface and 10-year for the lacquered. 

RO EN Magnetic folding chalkboard 

TSTVP300

T 400STVP

TSTVP480

TSTVP400CE

1500x1200/3000

2000x1200/4000

2400x1200/4800

2000x1200/4000

Cod produs Dimensiune (LxH/L ) (cm)1

187
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Cod produs: TSCOVYCTSCOVYC

Tablă școlară culisantă pe orizontală

Caracteristici:  5 suprafețe de lucru ( 3 fixe și 2 culisante pe 
orizontală). Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă 
sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25mm, emailată cu 
pudră ceramică. Ramă exterioară din profil de aluminiu de 
50x100 mm. Sisteme culisante cu ramă de 20 mm și nervuri 
de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată, de 
0,3mm. Colțar din ABS. Tabla este prevăzută cu suport 
pentru cretă și cariocă. Elementele fixe în sistem 1+2+1, 
elementele culisante 1+1. Fixarea tablei se face prin colțare 
metalice și șuruburi tip conexpand, incluse în setul de 
montare.
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.                                
Garanție: 2 ani                                                                  
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

RO 

L

H

L

H

TSCOVYC400
TSCOVYC460
TSCOVAYC400
TSCOVAYC460

TSCOVAYC400IT

4000 x 1200
4600 x 1200
4000 x 1200
4600 x 1200
4000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH/) (mm)

Cod produs: MBTYCF-001MBTYCF-001

Tablă școlară panoramică

Culoare: verde
Greutate netă: 31 kg
Suprafața de lucru: metalo-ceramică magnetică, 
realizată din tablă de oțel de 0.90 mm emailat cu 
glazură ceramică; tabla este incasabilă la șocuri 
punctuale
Format: monobloc, ușor curbat 
Rama: aluminiu cu colțar ABS, suport marker și cretă
Consumabile (nu sunt incluse în set): cretă și 
marker nonpermanent
Garanție: 5 ani
Termen de exploatare: 25 de ani

RO 

MBTYCF-001 4000 x 1200x88
Cod produs Dimensiune (LxH ) (mm)xl

H

17

189
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Cod produs: TSCOVYCTSCOVYC

Tablă școlară culisantă pe orizontală

Caracteristici:  5 suprafețe de lucru ( 3 fixe și 2 culisante pe 
orizontală). Suprafață de lucru magnetică, de culoare albă 
sau verde, formată din tablă de oțel de 0,25mm, emailată cu 
pudră ceramică. Ramă exterioară din profil de aluminiu de 
50x100 mm. Sisteme culisante cu ramă de 20 mm și nervuri 
de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată, de 
0,3mm. Colțar din ABS. Tabla este prevăzută cu suport 
pentru cretă și cariocă. Elementele fixe în sistem 1+2+1, 
elementele culisante 1+1. Fixarea tablei se face prin colțare 
metalice și șuruburi tip conexpand, incluse în setul de 
montare.
Tabla este încasabilă la șocuri punctuale.                                
Garanție: 2 ani                                                                  
Termen de exploatare a suprafeței ceramice: nelimitat.

RO 

L

H

L

H

TSCOVYC400
TSCOVYC460
TSCOVAYC400
TSCOVAYC460

TSCOVAYC400IT

4000 x 1200
4600 x 1200
4000 x 1200
4600 x 1200
4000 x 1200

Cod produs Dimensiune (LxH/) (mm)

Cod produs: MBTYCF-001MBTYCF-001

Tablă școlară panoramică

Culoare: verde
Greutate netă: 31 kg
Suprafața de lucru: metalo-ceramică magnetică, 
realizată din tablă de oțel de 0.90 mm emailat cu 
glazură ceramică; tabla este incasabilă la șocuri 
punctuale
Format: monobloc, ușor curbat 
Rama: aluminiu cu colțar ABS, suport marker și cretă
Consumabile (nu sunt incluse în set): cretă și 
marker nonpermanent
Garanție: 5 ani
Termen de exploatare: 25 de ani

RO 

MBTYCF-001 4000 x 1200x88
Cod produs Dimensiune (LxH ) (mm)xl

H

17

189
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Tablă școlară culisantă pe verticală

Caracteristici: tabla este formată din 2 suprafețe 
monobloc independente 1+1. Suprafață de lucru 
magnetică, de culoare albă sau verde,  formată din tablă 
de oțel  de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. 
Structură din profil de aluminiu 100 x 50mm. Ramă din 
aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele 
este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS.
Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. 
Sistemul de culisare este realizat pe principiul 
pârghiilor cu contragreutăţi. Fixarea tablei se face cu 
colțare metalice și șuruburi conexpand/dibluri. Tabla 
este incasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: In double column the two boards move 
independently. Alternatively: two or tree boards can be 
placed alongside each other. Columns from ceiling to 
floor (standard length of column 265 cm). Columns are 
made od anodised aluminium and fitted with sliding 
tracks. The board and weights are halted at the top and 
bottom by steel springs with rubber endings. The 
springs at the top are designed to prevent snapping of 
the cables and to eliminate the risk of the board falling 
from the columns. This unique design feature 
guarantees maximum safety. 
Warranty: 2-year for product, lifetime for the ceramic 
steel surface. 

RO EN Vertically sliding boards 

L

H

TSC2VP Cod produs: TSC2VP

Cod produs Dimensiune (LxH) (cm)

TSC2VP200

TSC2VP300

TSC2AP300

TSC2AP200

2000 x 1200

3000 x 1200

3000 x 1200

2000 x 1200

Cod produs: TSC2VYCTSC2VYC

Tablă școlară culisantă pe verticală

Caracteristici: tabla este formată din 2 suprafețe 
monobloc independente 1+1. Suprafață de lucru 
magnetică, de culoare albă sau verde,  formată din 
tablă de oțel  de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. 
Structură din profil de aluminiu 100 x 50mm. Ramă 
din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. 
Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. 
Colțar din ABS.
Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. 
Sistemul de culisare este realizat pe principiul 
pârghiilor cu contragreutăţi. Fixarea tablei se face cu 
colțare metalice și șuruburi conexpand/dibluri. Tabla 
este incasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: In double column the two boards move 
independently. Alternatively: two or tree boards can be 
placed alongside each other. Columns from ceiling to floor 
(standard length of column 265 cm). Columns are made od 
anodised aluminium and fitted with sliding tracks. The 
board and weights are halted at the top and bottom by steel 
springs with rubber endings. The springs at the top are 
designed to prevent snapping of the cables and to eliminate 
the risk of the board falling from the columns. This unique 
design feature guarantees maximum safety. 
Warranty: 2-year for product, lifetime for the ceramic 
steel surface. 

RO EN Vertically sliding boards 

Cod produs Dimensiune (LxH) (cm)

TSC2VYC300
TSC2VYC400

3000 x 1000
4000 x 1000

L

H H
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Tablă școlară culisantă pe verticală

Caracteristici: tabla este formată din 2 suprafețe 
monobloc independente 1+1. Suprafață de lucru 
magnetică, de culoare albă sau verde,  formată din tablă 
de oțel  de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. 
Structură din profil de aluminiu 100 x 50mm. Ramă din 
aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele 
este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS.
Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. 
Sistemul de culisare este realizat pe principiul 
pârghiilor cu contragreutăţi. Fixarea tablei se face cu 
colțare metalice și șuruburi conexpand/dibluri. Tabla 
este incasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: In double column the two boards move 
independently. Alternatively: two or tree boards can be 
placed alongside each other. Columns from ceiling to 
floor (standard length of column 265 cm). Columns are 
made od anodised aluminium and fitted with sliding 
tracks. The board and weights are halted at the top and 
bottom by steel springs with rubber endings. The 
springs at the top are designed to prevent snapping of 
the cables and to eliminate the risk of the board falling 
from the columns. This unique design feature 
guarantees maximum safety. 
Warranty: 2-year for product, lifetime for the ceramic 
steel surface. 

RO EN Vertically sliding boards 

L

H

TSC2VP Cod produs: TSC2VP

Cod produs Dimensiune (LxH) (cm)

TSC2VP200

TSC2VP300

TSC2AP300

TSC2AP200

2000 x 1200

3000 x 1200

3000 x 1200

2000 x 1200

Cod produs: TSC2VYCTSC2VYC

Tablă școlară culisantă pe verticală

Caracteristici: tabla este formată din 2 suprafețe 
monobloc independente 1+1. Suprafață de lucru 
magnetică, de culoare albă sau verde,  formată din 
tablă de oțel  de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. 
Structură din profil de aluminiu 100 x 50mm. Ramă 
din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. 
Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. 
Colțar din ABS.
Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. 
Sistemul de culisare este realizat pe principiul 
pârghiilor cu contragreutăţi. Fixarea tablei se face cu 
colțare metalice și șuruburi conexpand/dibluri. Tabla 
este incasabilă la șocuri punctuale.
Garanție: 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței ceramice:  
nelimitat.

Description: In double column the two boards move 
independently. Alternatively: two or tree boards can be 
placed alongside each other. Columns from ceiling to floor 
(standard length of column 265 cm). Columns are made od 
anodised aluminium and fitted with sliding tracks. The 
board and weights are halted at the top and bottom by steel 
springs with rubber endings. The springs at the top are 
designed to prevent snapping of the cables and to eliminate 
the risk of the board falling from the columns. This unique 
design feature guarantees maximum safety. 
Warranty: 2-year for product, lifetime for the ceramic 
steel surface. 

RO EN Vertically sliding boards 

Cod produs Dimensiune (LxH) (cm)

TSC2VYC300
TSC2VYC400

3000 x 1000
4000 x 1000

L

H H
191
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Avizier  din plută, cu ramă din MDF

Suprafață: plută de 15 mm.
Ramă: MDF, culoarea lemnului de stejar.
Fixare:  în 4 colțuri,  cu șuruburi speciale, incluse 
în set.
Garanție: 2 ani

Description: Cork surface information board. 
Natural oak colour MDF frame. 
Set includes: Mounting set. 
Warranty: 2-year product warranty. 

RO 

EN Cork notice-board in MDF frame 

L

H

AZTC456 1.6
AZTC96

AZTC129
AZTC1510
AZTC1218
AZTC1020

2.8
5.3
8.1

10.6
10

600x450
900x600

1200x900
1500x1000
1800x1200
2000x1000

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

Cod produs: AZTCAZTC Cod produs: AZTCAAZTCA

Avizier  din plută, cu ramă din aluminiu 

Suprafață: plută de 15 mm.
Ramă: aluminiu, cu colțar ABS din plastic.
Fixare: în 4 colțuri, cu șuruburi speciale, incluse în 
set.
Garanție: 2 ani.

Description: Cork surface information board. 
Aluminium frame. Plastic corners in light grey 
colour. 
Set includes: Mounting set. 
Warranty: 2-year product warranty. 

RO 

EN OfficeBoard cork notice-board 

L

H

AZTCA456 1.6
AZTCA96

AZTCA129
AZTCA1510
AZTCA1218
AZTCA1020

3.1
5.7
8

11.2
10

600x450
900x600

1200x900
1500x1000
1800x1200
2000x1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)
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Avizier  din plută, cu ramă din MDF

Suprafață: plută de 15 mm.
Ramă: MDF, culoarea lemnului de stejar.
Fixare:  în 4 colțuri,  cu șuruburi speciale, incluse 
în set.
Garanție: 2 ani

Description: Cork surface information board. 
Natural oak colour MDF frame. 
Set includes: Mounting set. 
Warranty: 2-year product warranty. 

RO 

EN Cork notice-board in MDF frame 

L

H

AZTC456 1.6
AZTC96

AZTC129
AZTC1510
AZTC1218
AZTC1020

2.8
5.3
8.1

10.6
10

600x450
900x600

1200x900
1500x1000
1800x1200
2000x1000

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

Cod produs: AZTCAZTC Cod produs: AZTCAAZTCA

Avizier  din plută, cu ramă din aluminiu 

Suprafață: plută de 15 mm.
Ramă: aluminiu, cu colțar ABS din plastic.
Fixare: în 4 colțuri, cu șuruburi speciale, incluse în 
set.
Garanție: 2 ani.

Description: Cork surface information board. 
Aluminium frame. Plastic corners in light grey 
colour. 
Set includes: Mounting set. 
Warranty: 2-year product warranty. 

RO 

EN OfficeBoard cork notice-board 

L

H

AZTCA456 1.6
AZTCA96

AZTCA129
AZTCA1510
AZTCA1218
AZTCA1020

3.1
5.7
8

11.2
10

600x450
900x600

1200x900
1500x1000
1800x1200
2000x1200

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)
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Avizier securizat magnetic, cu geam vertical

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare albă, formată din tablă metalică 
de 0,25mm. Ramă din aluminiu, cu colțar ABS din 
plastic. Partea frontală – din sticlă organică, fixată 
vertical cu balamale, prevăzută cu sistem de închidere, 
pentru securizarea  materialelor afișate. Fixarea de 
perete se face cu 4 șuruburi ( incluse în set).
Garanție : 2 ani.

Description:  Dry-wipe magnetic showcase, 
aluminium profile, for indoor use. Lockable 
polycarbonate door. 
Set included: Mounting and keys (2 pcs). 
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-
year product warranty. 

EN Indoor showcase – model 4   

Cod produs: AZGS4AZGS4

L

H

AZGS43A4
AZGS44A4
AZGS46A4

1.7
2.8
3.7

730x370
510x680
730x680

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

RO 

Cod produs: AZGK/GS2AZGK/GS2

Avizier securizat din plută, cu geam vertical

Caracteristici: panou din plută, cu ramă din aluminiu 
și colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din 
spate este dublată de o foaie de tablă metalică.  Partea 
frontală:  sticlă organică, cu ramă din aluminiu și 
colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru 
securizarea materialelor. Fixarea de perete se face cu 4 
șuruburi  (incluse în set).
Garanție : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani
Observații: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit 
cu o suprafață  metalo-ceramică (magnetică) sau 
acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori (bleu-
marin, gri, verde). 

Description: Aluminium profi le .  Lockable 
polycarbonate door with allen-key. For indoor use. 
Magnetic, felt or cork surface. Zink steel backing. 
Set included: Mounting set. 
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-
year product warranty. 

RO EN Indoor showcase – model 2 

L

H

AZGK296
AZGK2129

AZGK21218
AZGS296

AZGS2129
AZGS21218

AZGT296
AZGT2129

AZGT21218

8
14
27
9

16
30
8

14
27

600x900
900x1200

1200x1800
600x900

900x1200
1200x1800

600x900
900x1200

1200x1800

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

gri și albastru | grey and blue  

nuanțe |  surfaces 

195

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

194

www.tablescolare.com

Table scolare Table scolare



Avizier securizat magnetic, cu geam vertical

Caracteristici: suprafață de lucru metalo-ceramică 
magnetică, de culoare albă, formată din tablă metalică 
de 0,25mm. Ramă din aluminiu, cu colțar ABS din 
plastic. Partea frontală – din sticlă organică, fixată 
vertical cu balamale, prevăzută cu sistem de închidere, 
pentru securizarea  materialelor afișate. Fixarea de 
perete se face cu 4 șuruburi ( incluse în set).
Garanție : 2 ani.

Description:  Dry-wipe magnetic showcase, 
aluminium profile, for indoor use. Lockable 
polycarbonate door. 
Set included: Mounting and keys (2 pcs). 
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-
year product warranty. 

EN Indoor showcase – model 4   

Cod produs: AZGS4AZGS4

L

H

AZGS43A4
AZGS44A4
AZGS46A4

1.7
2.8
3.7

730x370
510x680
730x680

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

RO 

Cod produs: AZGK/GS2AZGK/GS2

Avizier securizat din plută, cu geam vertical

Caracteristici: panou din plută, cu ramă din aluminiu 
și colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din 
spate este dublată de o foaie de tablă metalică.  Partea 
frontală:  sticlă organică, cu ramă din aluminiu și 
colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru 
securizarea materialelor. Fixarea de perete se face cu 4 
șuruburi  (incluse în set).
Garanție : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani
Observații: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit 
cu o suprafață  metalo-ceramică (magnetică) sau 
acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori (bleu-
marin, gri, verde). 

Description: Aluminium profi le .  Lockable 
polycarbonate door with allen-key. For indoor use. 
Magnetic, felt or cork surface. Zink steel backing. 
Set included: Mounting set. 
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-
year product warranty. 

RO EN Indoor showcase – model 2 

L

H

AZGK296
AZGK2129

AZGK21218
AZGS296

AZGS2129
AZGS21218

AZGT296
AZGT2129

AZGT21218

8
14
27
9

16
30
8

14
27

600x900
900x1200

1200x1800
600x900

900x1200
1200x1800

600x900
900x1200

1200x1800

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

gri și albastru | grey and blue  

nuanțe |  surfaces 
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Cod produs: AZGK1/GS1/GT1AZGK1/GS1/GT1

Avizier securizat orizontal
Caracteristici: panou din plută, cu ramă din aluminiu 
și colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din 
spate este dublată de o foaie de tablă metalică.
Partea frontală: sticlă organică și ramă din aluminiu, 
cu colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, 
pentru securizarea materialelor afișate. 
Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (incluse în set).
Garanție : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani
Observații: la cerere,  panoul din plută poate fi 
înlocuit cu o suprafață magnetică  metalo-ceramică 
sau acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori 
(bleu-marin, gri, verde). 

Description: Solid aluminium frame. For indoor use. 
Lockable polycarbonate door with allen-key. Zink steel 
extra backing. Magnetic, felt or cork surface. 
Set included: Mounting set. 
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-
year product warranty. 

RO EN Indoor showcase – model 1 

L

L

HH

nuanțe |  surfaces 

gri și albastru | grey and blue 

Alte modele disponibile

Alte modele disponibile

Avizier securizat orizontal, pentru spații exterioare 

Caracteristici: panou din plută/metalo-ceramică/ textil, cu 
ramă din aluminiu și colțare ABS din plastic. Pentru 
rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă 
metalică.
Partea frontală: sticlă organică și ramă din aluminiu, cu 
colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru 
securizarea materialelor afișate.  
Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi  (incluse în set).
Garanție : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani
Observații: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit cu o 
suprafață magnetică metalo-ceramică sau acoperit cu 
material textil, disponibil în 3 culori (bleu-marin, gri, 
verde). 

Description: Solid aluminium frame. For outdoor use. 
Lockable polycarbonate door with allen-key. Zink steel 
extra backing. Magnetic, felt or cork surface. 
Set included: Mounting set. 
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-
year product warranty. 

Outdoor showcase – model 1 

L

L

HH

AZGKW/GS1W/GT1W Cod produs: AZGKW/GS1W/GT1W

nuanțe |  surfaces 
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AZGK14A4PLW
AZGK16A4PLW

AZGK19A4APLW
AZGS14A4W
AZGS16A4W
AZGS19A4W
AZGT14A4W
AZGT16A4W
AZGT19A4W

6.4
8.6
12
7

9.5
13.2
6.4
8.6
12

530x700
750x700

750x1010
530x700
750x700

750x1010
530x700
750x700

750x1010

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

AZGK196PL

AZGS196M

AZGT196T

AZGK1129PL

AZGS1129M

AZGT1129T

AZGK11510PL

AZGS11510M

AZGT11510T

8

7.5

8

11

14

11

14

18.5

14

900x600

900x600

900x600

1200 x 900

1200 x 900

1200 x 900

1500x100

1500x100

1500x100

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

EN RO 
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Cod produs: AZGK1/GS1/GT1AZGK1/GS1/GT1

Avizier securizat orizontal
Caracteristici: panou din plută, cu ramă din aluminiu 
și colțare ABS din plastic. Pentru rigiditate, partea din 
spate este dublată de o foaie de tablă metalică.
Partea frontală: sticlă organică și ramă din aluminiu, 
cu colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, 
pentru securizarea materialelor afișate. 
Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi (incluse în set).
Garanție : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani
Observații: la cerere,  panoul din plută poate fi 
înlocuit cu o suprafață magnetică  metalo-ceramică 
sau acoperit cu material textil, disponibil în 3 culori 
(bleu-marin, gri, verde). 

Description: Solid aluminium frame. For indoor use. 
Lockable polycarbonate door with allen-key. Zink steel 
extra backing. Magnetic, felt or cork surface. 
Set included: Mounting set. 
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-
year product warranty. 

RO EN Indoor showcase – model 1 

L

L

HH

nuanțe |  surfaces 

gri și albastru | grey and blue 

Alte modele disponibile

Alte modele disponibile

Avizier securizat orizontal, pentru spații exterioare 

Caracteristici: panou din plută/metalo-ceramică/ textil, cu 
ramă din aluminiu și colțare ABS din plastic. Pentru 
rigiditate, partea din spate este dublată de o foaie de tablă 
metalică.
Partea frontală: sticlă organică și ramă din aluminiu, cu 
colțare ABS, prevăzută cu sistem de închidere, pentru 
securizarea materialelor afișate.  
Fixarea de perete se face cu 4 șuruburi  (incluse în set).
Garanție : 2 ani
Termen de exploatare a suprafeței metalice: 10 ani
Observații: la cerere, panoul din plută poate fi înlocuit cu o 
suprafață magnetică metalo-ceramică sau acoperit cu 
material textil, disponibil în 3 culori (bleu-marin, gri, 
verde). 

Description: Solid aluminium frame. For outdoor use. 
Lockable polycarbonate door with allen-key. Zink steel 
extra backing. Magnetic, felt or cork surface. 
Set included: Mounting set. 
Warranty: 10-year for the lacquered surface and 2-
year product warranty. 

Outdoor showcase – model 1 

L

L

HH

AZGKW/GS1W/GT1W Cod produs: AZGKW/GS1W/GT1W

nuanțe |  surfaces 
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AZGK14A4PLW
AZGK16A4PLW

AZGK19A4APLW
AZGS14A4W
AZGS16A4W
AZGS19A4W
AZGT14A4W
AZGT16A4W
AZGT19A4W

6.4
8.6
12
7

9.5
13.2
6.4
8.6
12

530x700
750x700

750x1010
530x700
750x700

750x1010
530x700
750x700

750x1010

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

AZGK196PL

AZGS196M

AZGT196T

AZGK1129PL

AZGS1129M

AZGT1129T

AZGK11510PL

AZGS11510M

AZGT11510T

8

7.5

8

11

14

11

14

18.5

14

900x600

900x600

900x600

1200 x 900

1200 x 900

1200 x 900

1500x100

1500x100

1500x100

Cod produs Dimensiune (LxH) (mm) Greutate (kg)

EN RO 
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 Setul cuprinde  307 indicatori magnetici, de diferite 
forme şi culori ( roşu, verde, galben şi albastru), decupaţi 
din 4 benzi magnetice. 

Description: Made of special magnetic foil. Perfect 
solution for maps and planners. 307 pcs in 4 sheets. 
Green, yellow, red and blue colour. 

Setul conţine 4 panglici magnetice de diferite culori (roşu, 
verde, galben şi albastru), fiecare având lungimea de 60 
cm şi lăţimea de 0.9 cm. Panglicile se decupează cu 
ajutorul foarfecelor. 

Description: Made of special magnetic foil. Perfect 
solution for whiteboards and planners. Can be cut into 
demanded sizes with scissors. The set includes 4 pcs, 60 
cm long. Green, yellow, red and blue colour. 

COAS103

Cod produs

Setul conţine 10 piese magnetice acoperite cu plastic de 
diferite culori (roşu, verde, galben şi albastru). Diametrul 
magnetului  variază  de la 25, 30 sau 40 mm. Piesele sunt 
acoperite cu un lac special, pentru a nu permite zgârierea 
suprafeţei metalice de care se ataşează. 

Description: Cera
Description: Available in 3 sizes. Colours: green, yellow, 
red and blue. Covered with special anti-scratch layer. 10 
pcs in box. 

COAM120 25mm 10 buc
10 buc

10 buc
8 bucCOAM130

COAM140
COMAG0830mm

40mm
50mm

Cod produs: COAS101

Cod produs: COAM

Cod produs: COMAG08

Cod produs: COA

Cod produs: COAS103

Setul  format din 30  de piese multicolore ( galben, roşu, 
verde, albastru) este disponibil în 2 variante, sub formă 
de ace cu gămălie şi steguleţe.   

Description: Available in two shapes: barrels and flags. 
Wide range of colours. Packed in plastic boxes (30 pcs in 
box). 

COA002

COA003

30 pioneze/set

30 drapele/set

Cod produs Cantitate

push-pinsEN

Pioneze pentru suprafeţele de plutăRO 

EN Coloured magnetic strips   

Panglici magnetice RO 

Magnetic symbols  EN

Indicatori  magneticiRO 

Cod produs Dimensiune Cantitate Cod produs Dimensiune Cantitate

Magnets EN

MagneţiRO 

Asigură curăţarea rapidă a suprafeţei de lucru, fără a lăsa 
urme.  Disponibilă în flacon cu capacitatea de 250 ml sau 
500 ml. 

Description: Perfectly removes dirt from whiteboard 
surface. Conserves and protects board surface. Spray 
bottle. 200 or 500 ml capacity. 

Soluţie de curăţat  RO 

EN cleaning liquid for whiteboards  

COAS105

COAS131

Cod produs

Setul conţine suport pentru burete magnetic, prevăzut cu 
un corp din plastic şi 2 suprafeţe din pâslă, la schimb, care 
se fixează cu ajutorul unor benzi adezive, gen arici. 

Description: Durable and clean shape. Replaceable felt 
pads. Built-in magnet for easy attaching to the 
whiteboard. 

Suport burete magnetic pentru suprafeţe 
metalo-ceramice

RO 

EN DUO dry-wipe eraser / felt pads  

COAS122

COAS123

1buc

10 buc

Cod produs Cantitate

Setul conţine suport pentru burete magnetic cu incintă 
pentru marker, un marker de culoare neagră  şi 2 
suprafeţe din pâslă, la schimb, care se fixează cu 
ajutorul unor benzi adezive, gen arici. 

Description: Durable and ergonomic shape. 
Replaceable felt pads. Built-in magnet for easy 
attaching to the whiteboard. 

Suport burete magnetic pentru suprafeţe 
metalo-ceramice

RO 

EN

EN SLIM dry-wipe eraser / felt pads 

COAS125

COAS123

1 buc

10 buc

Cod produs Cantitate

Cod produs:COAS105

Cod produs: COAS122/123

Cod produs: COAS125/126

Cod produs: COAS131
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 Setul cuprinde  307 indicatori magnetici, de diferite 
forme şi culori ( roşu, verde, galben şi albastru), decupaţi 
din 4 benzi magnetice. 
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COAS103
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10 buc

10 buc
8 bucCOAM130

COAM140
COMAG0830mm

40mm
50mm
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Cod produs: COAM

Cod produs: COMAG08

Cod produs: COA

Cod produs: COAS103

Setul  format din 30  de piese multicolore ( galben, roşu, 
verde, albastru) este disponibil în 2 variante, sub formă 
de ace cu gămălie şi steguleţe.   

Description: Available in two shapes: barrels and flags. 
Wide range of colours. Packed in plastic boxes (30 pcs in 
box). 

COA002

COA003

30 pioneze/set

30 drapele/set
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Tabla interactivă sau “inteligentă” este un sistem compus din echipamente hardware (emiţător, 
receptor, proiector,  calculator, tablă...) şi software  (program de operare) cu ajutorul şi  prin 
intermediul  cărora  se  asigură interactivitatea  (comunicarea) dintre  imaginile proiectate  sau 
reproduse şi calculator  (comenzile către  calculator se dau direct  de pe suprafaţa proiectată).

Cele mai întâlnite tehnologii de emisie/recepție cu ajutorul cărora se asigură interactivitatea  sunt:

CARACTERISTICI GENERALE

Infraroșu
Emiterea unor  impulsuri (IR) în spectru  infraroşu  a  căror 
lungime de  undă  este mai mare decât cea a luminii vizibile 
(400-700 nm) 

Ultrasunet
Emiterea unor vibrații mecanice cu frecvențe mai mari  de 
20 000 Hz.( Ultrasunete)

Optică+Wi-Fi
Perceperea unui sistem de coordonate  microscopice  imprimate 
pe suprafața de lucru,  procesarea și  transmiterea  acestora 
către calculator prin Wi-Fi.

Electromagnetică
Crearea de către emiţător a unui câmp  electromagnetic recepţionat 
prin intermediul suprafeţei de lucru.

Touch screen
Prin presare

notă:  
se folosesc şi variante combinate  (infraroşu + ultrasunet; 
ultrasunet + electromagnetic …)

În funcţie de sistemul de recepţie şi amplasarea acestuia:
Sistem de recepţie monopunct orizontal
Sistem de recepţie monopunct perpendicular
Sistem de recepţie multipunct perimetral
Sistem de recepţie încorporat în suprafaţa de lucru

200

Echipamente audiovizuale

Sisteme interactive si 
Videoproiectoare
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Intel I3-2.3 GHz, 
HDD interschimbabil, 
4 GB DDR3, Intel HD 

Graphics 3000, 
Intel HM65 Express Chipset

Intel I3-2.3 GHz, 
HDD interschimbabil, 
4 GB DDR3, Intel HD 

Graphics 3000, 
Intel HM65 Express Chipset

3xHDMI, VGA, RCA, RCA Video, 
USB tip A si tip B, PC Audio

70”

Echipamente incluse

Echipamente audiovizuale

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Ecrane / monitoare interactive

Proiectat special pentru săli de clasă, ecranul plat 
interactiv SMART E70 combină o experiență 
premium de contact (touch) cu puterea software-
ului SMART Notebook pe un ecran de 70".

Afişaj strălucitor. Experiență la atingere excepțională. Fără proiector. 
La 70 "(178 cm), SMART Board E70 este dimensiunea optimă pentru săli de clasă. Ecranul său 
cu LED-uri și de înaltă definiție oferă imagini strălucitoare pentru a capta atenția fiecărui 
cursant. Încurajează experiențe de colaborare, asigurând interactivitate activităţii de clasă.

Conceput pentru a lucra cu 
software-ul SMART Notebook, cel 
mai puternic software de educație 
pentru crearea de conținut și de 
distribuţie.

Incredibilul contrast HD oferă 
imagini uimitoare ce captează 
atenția elevilor și sporeşte 
angajamentul acestora.

Nu e nevoie să înlocuiţi becul proiectorului ! 
Clasa comercială de lungă durată, afișajul cu 
LED-uri oferă timp dublu de folosire faţă de 
ecranele standard.

Cele opt puncte de atingere 
permit mai multor cursanţi  
să colaboreze împreună în 
același timp.

Ecranul de 70", fără unghiuri de 
orbire, asigură fiecărui cursant, 
indiferent de locul unde este 
aşezat, vizualizarea completă a 
ecranului.

Frecarea uşoară, care permite degetului 
să alunece lin pe suprafaţa  ecranului, 
facilitează o experiență naturală la 
atingere.

203

87 kg 65 kg 77 kg

Ecrane/monitoare interactive Ecrane/monitoare interactive
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Cu soluția noastră de puteți scrie și șterge pe ecran cu degetul sau stiloul. Cu 
ajutorul touchscreen-ului puteţi naviga cu ușurință prin documente, clipuri video, prezentări și 
site-uri web. Note, grafice, texte și fișiere audio pot fi imprimate sau trimise prin e-mail direct de pe 
ecranul interactiv. Afişajul interactiv poate înregistra, de asemenea, prezentarea ca un fișier video. 
Trecerea de la scrierea de note la aplicaţiile de navigare se poate face cu ușurință. PC-ul integrat 
rulează pe Windows 8 cu cel mai recent procesor Intel I3.

Monitor Interactiv 

Caracteristici generale
• Tehnologie interactivă multi touch 
• Sticlă anti reflectorizantă 
• Rezoluţie optimă şi de înaltă definiție - 1080p 
• Boxe integrate 
• Software-ul interactiv CleverLynx cu Wordwall 
inclus 
• Licență DisplayNote Presenter inclusă 
• Greutate redusă 
• Include un stilou Clevertouch 

Sistem interactiv de prezentare 
Wireless
Cu ajutorul sistemului interactiv de 
prezentare Wireless, vă puteți conecta 
la ecran cu orice dispo-zitiv care 
suportă conexiune wireless, respectiv 
calculator / laptop și puteți, astfel, 
prezenta materialele dumneavoastră 
direct, fără alte instalări.
De asemenea, sistemul permite 
prezentarea simultană a nu mai puțin 
de 4 dispozitive, putând realiza ușor 
comparații intre materiale, tabele, 
grafice, dia-grame,  ș.a.

Sistem interactiv de prezentare Wireless
Cu ajutorul sistemului interactiv de prezentare 
Wireless, vă puteți conecta la ecran cu orice 
dispozitiv care suportă conexiune wireless, 
respectiv calculator/laptop și puteți, astfel, prezenta 
materialele dumneavoastră direct, fără alte instalări.
De asemenea, sistemul permite prezentarea 
simultană a nu mai puțin de 4 dispozitive, putând 
realiza ușor comparații intre materiale, tabele, 
grafice, diagrame,  ș.a.

Caracteristici generale
• Tehnologie interactivă multi touch 
• Sticlă anti reflectorizantă 
• Rezoluţie optimă şi de înaltă definiție - 1080p 
• Boxe integrate 
• Software-ul interactiv CleverLynx cu Wordwall 
inclus 
• Licență DisplayNote Presenter inclusă 
• Greutate redusă 
• Include un stilou Clevertouch 

Echipamente audiovizuale Ecrane / monitoare interactive
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Echipamente audiovizuale Ecrane / monitoare interactive
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Echipamente audiovizuale Videoproiectoare interactive

207

Videoproiectoare interactive Videoproiectoare interactive

nu (opţional adaptor
Wireless)

Benq MW853UST

incluse

Caracteristică

Model

Echipamente      

Specificaţii PC încorporat

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni 
sau 1000 ore

Proiectorul: 36 luni Lampa: 12 luni sau 2000 ore (care condiţie se îndeplineşte prima)
Garanţia pe teritoriul României este de tip Pick-up & Return 

prin apelarea telefonică a BenQ Service Call Center
Garanţie Proiectorul: 24 luni

Lampa: 6 luni sau 1000 ore
Proiectorul: 12 luni

Lampa: 6 luni sau 1000 ore
Proiectorul: 36 luni

Lampa: 12 luni sau 2000 ore
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Videoproiectoare interactive Videoproiectoare interactive

Cameră de documente

PENTATLON
Primul videoproiector interactiv All-in-One

 cu calculator încorporat

Echipamente audiovizuale

Videoproiector + Calculator + Sistem interactiv
 + Cameră de documente + Sistem audio

Videoproiector

         Primul videoproiector ultrascurt interactiv All-in-One care oferă o soluţie completă 

pentru dotarea sălilor de clasă sau de conferinţă. Videoproiectorul dispune de toate 

funcţiile necesare realizării unui curs educaţional captivant sau a unei prezentări 

multimedia şi anume: calculator încorporat cu Windows licenţiat, sistem interactiv care 

poate transforma orice suprafaţă în suprafaţă interactivă, cameră de documente şi 

sistem audio performant.

Tot ce trebuie sa faceţi este să conectaţi videoproiectorul la o priză disponibilă!

 • Videoproiector ultrascurt HD care poate fi controlat cu tableta
 • Sistem interactiv integrat care transformă orice suprafaţă plană în suprafaţă interactivă
 • Cameră de documente de 3 megapixeli cu suport pliabil rotativ care oferă posiblitatea 
reglării direcţiei şi înălţimii
 • Un singur cablu de alimentare este necesar, eliminând astfel disconfortul creat de 
utilizarea altor cabluri.  
 • Rezoluţie nativă WXGA (1280 x 800) HD format 16:10 & suportă XGA
 • Formatul 16:10 se adaptează mai bine cu tablele şcolare şi acoperă o suprafaţă mai mare 
decât formatul 4:3    

 • Calculator încorporat cu Windows licenţiat

 • Sistem audio de mare putere(25Wx2).

208

Sistem audio

Sistem interactiv

209

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Sistemul permite profesorilor să deseneze linii, tabele, grafice, forme, 
simboluri (matematice, electronice, muzicale, chimice, etc), să recunoască 
textul scris de mână. Totodată, oferă şi o bogată bază de date cu imagini din 
domenii precum: anatomie, zoologie, arhitectură, agricultură, artă, 
astrono-mie, biologie, chimie, geografie, istorie,  sport, meteorologie şi 
multe altele. 

Distrac]ie [i educa]ie interactiv\

Videoproiectoare interactive

Calculator

41.Videoproiector
2.Calculator
3.Sistem interactiv
4. Cameră de documente
5.Sistem audio

1 2

5
35 echipamente = 1 produs
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 • Cameră de documente de 3 megapixeli cu suport pliabil rotativ care oferă posiblitatea 
reglării direcţiei şi înălţimii
 • Un singur cablu de alimentare este necesar, eliminând astfel disconfortul creat de 
utilizarea altor cabluri.  
 • Rezoluţie nativă WXGA (1280 x 800) HD format 16:10 & suportă XGA
 • Formatul 16:10 se adaptează mai bine cu tablele şcolare şi acoperă o suprafaţă mai mare 
decât formatul 4:3    

 • Calculator încorporat cu Windows licenţiat

 • Sistem audio de mare putere(25Wx2).
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Sistemul permite profesorilor să deseneze linii, tabele, grafice, forme, 
simboluri (matematice, electronice, muzicale, chimice, etc), să recunoască 
textul scris de mână. Totodată, oferă şi o bogată bază de date cu imagini din 
domenii precum: anatomie, zoologie, arhitectură, agricultură, artă, 
astrono-mie, biologie, chimie, geografie, istorie,  sport, meteorologie şi 
multe altele. 

Distrac]ie [i educa]ie interactiv\

Videoproiectoare interactive

Calculator

41.Videoproiector
2.Calculator
3.Sistem interactiv
4. Cameră de documente
5.Sistem audio

1 2

5
35 echipamente = 1 produs
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Sistemul transformă orice suprafață plană în 
suprafață interactivă
Avantaje:
Funcționează cu orice obiect opac, inclusiv degetul
Suportă 10 atingeri simultan
Este compatibil cu orice suprafață plană (inclusiv 
table școlare albe)
Suportă gesturi multiple
Autocalibrare 5s
Este capabil să opereze simultan pe 6 culori 
diferite.
Are avantajele videoproiectorului ultrascurt, astfel 
efectul de umbră este diminuat.
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Optoma X307USTi
Videoproiector ultrascurt interactiv

Transformă orice suprafață plană în suprafață interactivă
Proiecţie ultrascurtă fără umbre
Imagini luminoase – 3300 lumeni
Boxe integrate
Soft interactiv LightPen Interactive Software.
Datorită designului  pentru distanţe ultrascurte,  
videoproiectorul  Optoma X307UST poate oferi o imagine 
proiectată amplă, fără umbre, cu dimensiuni de până la 254 
cm.
Funcția Dual-Touch oferă posibilitatea de a controla 
videoproiectorul simultan de către doi utilizatori.
Cu ajutorul softului interactiv LightPen Interactive Software, 
acest videoproiector reprezintă soluția perfectă pentru a 
realiza o prezentare interactivă colaborativă.

Specificații:

Specificații sistem interactiv LightPen:

Display: 0.55” DMD DLP Chip
Rezoluție nativă: XGA 1024x768 (rezoluție 
maximă 1600x1200)
Luminozitate: 3300 lumeni
Contrast: 15.000:1
Durata lampă: 4000 ore Eco/3000 ore 
normal
Putere lampă: 280W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 0.43:1
Zoom: fix
Diagonală imagine: 1.53-2.56m 
Format: 4:3 , 16:9 compatibil
Keystone: ±15° vertical
Conectori: HDMI (1.4a suport 3D, 2xVGA, S-
Video, Compozit, 4x Audio In, Audio Out, VGA 
out, RJ45, RS232, USB, Mic. in 
Nivel zgomot: 30 dB
Masă: 7.5 kg
Boxe audio: 10W
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 345W, 285W Eco
Dimensiune: 357 x 367 x 231
Opțional: adaptor Wireless
Funcționalitate: proiecție interactivă, 
Crestron RoomView, PJ-Link, proiecție fără 
umbre

-Funcție Dual-Touch
-Posibilitatea folosirii simultane a două 
pixuri interactive
-Soft interactiv LightPen
-Funcționează cu orice aplicație PC și Mac
-Funcții de scriere, adnotare, mărire, 
micșorare, ștergere, etc.
-Două moduri: pix și mouse
Suport multilingvistic

Videoproiectoare interactive Videoproiectoare interactive

Gloview Finger Touch
Videoproiector ultrascurt interactiv
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Videoproiectoare interactive Videoproiectoare interactive
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Videoproiector ultrascurt interactiv
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Educaţia interactivă cu tehnologia de vârf a companiei BenQ
Educaţie activă dezvoltată prin interactivitate PointWrite, care 
asigură colaborarea cu clasa.
Implicarea şi angajarea elevilor este practica centrală a 
conceptului BenQ Smart Classroom - simpla integrare în 
MX852UST a celei mai recente tehnologii PointWrite™ este cea 
mai bună metodă ce permite participarea concomitentă a mai 
multor elevi. BenQ aduce inovația interactivă și soluțiile digitale la 
un nou nivel de simplitate, ușurință în utilizare și control, prin 
sprijinirea învățării ,,în oglindă'' și implicarea directă a elevilor. 
Profesorii pot transforma acum orice spațiu într-o tablă 
interactivă și pot colabora cu până la 4 elevi simultan, cu ajutorul 
pixurilor PointWrite™ sau pur și simplu folosind degetele.

BENQ MW853UST
Videoproiector

Mai mult angajament, cursuri mai distractive
O soluție interactivă pentru întreaga sală de clasă, 
MW853UST oferă conectivitate superioară cu un 
design ultra short-throw și interactivitate 
PointWrite™ opţională. Raportul de contrast ultra-
sharp de 10.000:1, luminozitatea de 3,200 ANSI 
lumeni și durata de viață a lămpii sunt îmbunătățite 
prin tehnologia SmartEco™ pentru imagini de lungă 
durată, sigure și clare.

Videoproiectoare interactive
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Caracteristici PointWrite :
•
•
•
•

•

 Interactiv pe orice suprafaţă
 Ecran dublu cu capacităţi tactile multiple
 Suportă până la 4 pixuri/degete
 Setare fără efort cu calibrare automată într-o 

secundă*
 Timp de răspuns ultra-rapid de 0,016 secunde 

pentru o experienţă plăcută de scriere

*Viteza de calibrare poate varia în funcţie de 
sistemul calculatorului.
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BENQ MX852UST
Videoproiector

Videoproiectoare interactive Videoproiectoare interactive

Mai mult angajament, cursuri mai distractive.
Soluție interactivă pentru întreaga sală de curs, 
MX852UST oferă conectivitate superioară cu un design 
ultra short-throw și interactivitate PointWrite 
(opţional). Raportul de contrast ultra-sharp de 
10.000:1, luminozitatea de 3.000 ANSI lumeni și durata 
de viață a lămpii sunt îmbunătățite prin tehnologia 
SmartEco™ pentru imagini de lungă durată, sigure și 
clare.
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BENQ MX819ST
Videoproiector

Mai multă interactivitate cu un consum de 
energie mai mic.
Conectivitate extinsă, inclusiv funcţiile interactive 
PointWrite şi Qwrite, (facultativ) proiecţie Short 
Throw (de la mică distanţă), contrast ultra înalt de 
13.000:1, luminozitate 3000ANSI lumeni şi lampa cu 
durată foarte mare de utilizare (10.000ore), face din 
MX819ST un proiector perfect pentru educaţie şi 
business.

Contrast Ultra înalt
Contrastul foarte mare oferă imagini foarte clare, 
chiar şi la proiectoarele cu luminozitate foarte mare. 
Cu un contrast de 13000:1 chiar şi imagi-nile 
întunecate pot fi vizualizate în cele mai mici detalii.

Fără umbre deranjante pe ecran

Soluţia optimă pentru prezentări !

Asigură proiecţia de la mică distanţă, eliminând 
umbrele.
 

Videoproiectoare interactive
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EPSON 475 Wi
Videoproiector

Daţi viaţă prezentărilor din sala de curs, fără a instala table albe, interactive, costisitoare. Proiectorul EB-
475Wi de la Epson este prevăzut cu numeroase funcţii noi, cum ar fi comanda cu două stilouri, conectivitatea 
fără PC şi intrarea HDMI. De asemenea, oferă un pachet complet pentru un proces educaţional captivant.

Control total
Acesta este primul proiector interactiv de la Epson care este 
dotat cu două stilouri digitale, şi permite profeso-rilor şi 
elevilor să lucreze în acelaşi timp. Aceste stilouri au un timp 
de răspuns mai bun şi sunt mai uşor de utilizat decât modelele 
anterioare, datorită noii funcţii de „trasare”, care detectează 
cu precizie poziţia stiloului atunci când acesta nu este în 
contact cu suprafaţa de proiecţie. Calibrarea automată şi 
instalarea fără driver fac din configurare un proces extrem de 
rapid şi simplu.

Caracteristici esenţiale
•  

•  

• 

• 
•

Rezultat foarte luminos: luminozitate pe 
alb şi color de 2.600 lumeni

Distanţe ultrascurte: reduce umbrele şi 
luciul neplăcut

Interactiv: poate fi folosit pe orizontală şi 
pe verticală

Imagine amplă: până la 100”
 Simplu de utilizat: două stilouri, 

calibrare automată
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Model 

Diagonală

Tehnologie

Mod 
acţionare

Număr 
utilizatori

Rezoluţie

Conexiune

Soft interactiv 
integrat

Sistem 
operare

Consum

Conexiune 
wireless

Sistem audio

Certificări

Precizie / 
Rata de 
scanare

CE, FCC, RoHS, 
ISO9001

nu

nu

<100 mA (USB 5V)

Win 2000/Win Xp /
Win 7

da

USB

120 pct/sec

4096x4096

1 utilizator 
(single touch)

cu degetul

infraroşu

82”

Caracteristică YC 82

203 cm

Sistem interactiv portabil 
magnetic

(necesită tablă)

78”

tehnologie digitala Anoto

cu pix interactiv

1 utilizator 

8192x8192

125 pct/sec

USB

da

Win xp Sp3/ Vista/ Win 7/
 Win 8/ Mac OS X 10.3.9 

sau mai mare

<100 mA (USB 5V)

CE, FCC, ROHS

nu

nu

CE, FCC, RoHS

optional 2.4 GHz 
wireless adaptor

optional 40W/60W 
Sistem boxe

<250 mA (USB 5V)

Windows 8 /
 7/ Vista/ XP; 

Linux; Mac

da

USB 
(wireless optional)

± 1 mm

12800x9600

6 utilizatori 
(multi-touch)

cu degetul

IR Cell LED optical

87”

HANSHIN 6 touch

CE, FCC, RoHS

nu

nu

<100 mA (USB 5V)

Win Xp SP3/ Vista/ 
Win 7/ Win 8

da

USB

120 pct/sec

32767x32767

2 utilizatori

cu degetul

optică

80”

2x3 DT

CE, FCC, RoHS

nu

nu

<100 mA (USB 5V)

Win Xp Sp3/
Vista/Win 7/Win 8

da

USB

125 pct/sec

8192x8192

4 utilizatori

cu degetul

infraroşu

80”

2x3 MT

Model 

Diagonală

Tehnologie

Mod 
acţionare

Număr 
utilizatori

Rezoluţie

Conexiune

Soft interactiv 
integrat

Sistem 
operare

Consum

Conexiune 
wireless

Sistem audio

Certificări

Precizie / 
Rata de 
scanare

Caracteristică Esprit Plus Pro

80”

infraroşu

cu degetul

1 utilizator 

8192x8192

± 1 mm

USB

da

Win xp Sp3/ Vista/ 
Win 7/ Win 8

<100 mA (USB 5V)

CE, FCC, ROHS

nu

nu
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 7/ Vista/ XP; 

Linux; Mac
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(wireless optional)

± 1 mm
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6 utilizatori 
(multi-touch)

cu degetul
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nu
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<100 mA (USB 5V)

Win Xp SP3/ Vista/ 
Win 7/ Win 8
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32767x32767

2 utilizatori

cu degetul
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<100 mA (USB 5V)

Win Xp Sp3/
Vista/Win 7/Win 8
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125 pct/sec
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4 utilizatori

cu degetul

infraroşu
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Model 

Diagonală

Tehnologie

Mod 
acţionare

Număr 
utilizatori

Rezoluţie

Conexiune

Soft interactiv 
integrat

Sistem 
operare

Consum

Conexiune 
wireless

Sistem audio

Certificări

Precizie / 
Rata de 
scanare

Caracteristică Esprit Plus Pro

80”

infraroşu

cu degetul

1 utilizator 

8192x8192

± 1 mm

USB

da

Win xp Sp3/ Vista/ 
Win 7/ Win 8

<100 mA (USB 5V)

CE, FCC, ROHS

nu

nu
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Sistemul conţine:
Tablă interactivă
Sistem de montare pe perete
Cablu USB de conexiune (10m)
Arătător interactiv
CD ce conține: driver , soft interactiv,  
ghid de instalare şi utilizare

Specificaţii tehnice:

Dimensiuni:

Consum: <100 mA
Viteză de procesare: 120 
dot/sec
Viteză de urmărire a semna-
lului: 8m/sec
Rezoluţie: 4096x4096
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepţională, certifi-
cată de CE, FCC, ROHS şi ISO 
9001
Perioada de garanţie : 2 ani 

Dimensiunea suprafeţei de 
scris (cm): 179.2x130.2x4
Diagonala suprafeţei de scris 
(cm): 203
Proporţia (L:l): 4:3

Tehnologie: 

Avantaje:   

Sistem de prindere:

Sistem de determi-
nare a coordonatelor prin infra-
roşu (Touch Screen).

1. Oferă avantajul scrierii pe 
suprafaţa de lucru cu ajutorul ori-
cărui element care are capacitatea 
de a exercita presiune (chiar şi cu 
degetul).
2. Soft intuitiv.
3. Raport excelent calitate/preţ.

1. Prin intermediul sistemului 
încorporat de prindere de perete;
2. Opţional, cu ajutorul suportului 
mobil.

203 cm

YC 82

Table interactive

HANSHIN 6 touch

Tabla 6Touch este cel mai recent sistem de tablă interactivă, care îmbunătățește predarea 
interactivă și învățarea colaborativă. Acest sistem de tablă cu adevărat multi-touch este ușor de 
utilizat și nu necesită nici o setare separată în modul multi-user. 

Sistemul permite utilizarea lui concomitentă de către 6 utilizatori. Aceştia pot scrie, desena și in-
teracționa simultan cu conținutul de pe tablă, asigurându-se un mediu de predare şi învăţare 
mult mai bun şi mai interactiv.

Scrierea & ştergerea simultan 
Această nouă caracteristică 
permite utilizatorului să scrie și 
să șteargă în același timp. Acest 
lucru face ca prezentarea să 
devină ușoară și eficientă.

Table interactive

6

TOUCH
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ghid de instalare şi utilizare
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Viteză de urmărire a semna-
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Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepţională, certifi-
cată de CE, FCC, ROHS şi ISO 
9001
Perioada de garanţie : 2 ani 

Dimensiunea suprafeţei de 
scris (cm): 179.2x130.2x4
Diagonala suprafeţei de scris 
(cm): 203
Proporţia (L:l): 4:3

Tehnologie: 

Avantaje:   

Sistem de prindere:

Sistem de determi-
nare a coordonatelor prin infra-
roşu (Touch Screen).

1. Oferă avantajul scrierii pe 
suprafaţa de lucru cu ajutorul ori-
cărui element care are capacitatea 
de a exercita presiune (chiar şi cu 
degetul).
2. Soft intuitiv.
3. Raport excelent calitate/preţ.

1. Prin intermediul sistemului 
încorporat de prindere de perete;
2. Opţional, cu ajutorul suportului 
mobil.

203 cm

YC 82

Table interactive

HANSHIN 6 touch

Tabla 6Touch este cel mai recent sistem de tablă interactivă, care îmbunătățește predarea 
interactivă și învățarea colaborativă. Acest sistem de tablă cu adevărat multi-touch este ușor de 
utilizat și nu necesită nici o setare separată în modul multi-user. 

Sistemul permite utilizarea lui concomitentă de către 6 utilizatori. Aceştia pot scrie, desena și in-
teracționa simultan cu conținutul de pe tablă, asigurându-se un mediu de predare şi învăţare 
mult mai bun şi mai interactiv.

Scrierea & ştergerea simultan 
Această nouă caracteristică 
permite utilizatorului să scrie și 
să șteargă în același timp. Acest 
lucru face ca prezentarea să 
devină ușoară și eficientă.
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6

TOUCH
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Sistem interactiv portabil 

magnetic

Esprit plus

Sistemul conține:

Specificații tehnice:

Specificații PC recomandate:

Bandă magnetică portabilă tip tastă
Adaptor Bluetooth USB
Stilou electronic
Două capete interschimbabile pentru stilou
Driver
Manual instalare CD
Software educațional Easitech (licență pentru 5 instalări)

Dimensiuni suprafață scriere: 159 x 119 (pentru o tablă de 160 x 120)
Diagonală: 78”
Tehnologie: tehnologia de imprimare digitală
Tehnologie scriere: cu stilou electronic
Calibrare: 9 puncte
Alimentare: sistemul interactive nu necesită alimentare/ stiloul 
electronic necesită o baterie AAA
Comunicare cu PC: prin Bluetooth
Garanție: 2 ani

Procesor Intel Pentium II sau echivalent
512 RAM Win Xp / 1 Gb RAM Windows Vista, 7, 8
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spațiu liber pe hard-disk pentru instalare
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

Sistemul interactiv portabil magnetic este un 
sistem care funcționează exact ca o tablă interactivă.
Deoarece nu necesită niciun cablu de conexiune 
(spre deosebire de tablele interactive clasice care 
necesită cablu de conexiune USB), acesta are 
avantajul liberei circulații și a portabilității.
Tehnologie scriere: cu stilou electronic.

Sistemul include:

Specificaţii tehnice:

Dimensiuni:

Specificații PC recomandate:

Tablă interactivă
Suport de montare
Cablu conexiune USB (5 m)
Manual de utilizare
CD ce conține: driver , soft interactive

Tehnologie: infraroșu
Mod acționare: cu degetul sau orice obiect care poate exercita forță de apăsare
Precizie: ≤ 1 mm
Viteză cursor: min 125 pct/sec
Timp de răspuns: primul punct: 25 ms, următoarele puncte: 8 ms
Rezoluţie: 8192x8192
Suprafață: ceramică
Proprietăți suprafață: ștergere uscată, magnetică
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepţională, certificată de CE, FCC, ROHS 
Perioada de garanţie : 2 ani 

Dimensiunea suprafeţei de scris (cm): 167.5 x 118
Diagonala suprafeţei de scris (cm): 203.2
Proporţia (L:l): 4:3
Masa: 15.5 kg

Procesor Intel Core 2
2 Gb RAM
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spațiu liber pe hard-disk pentru instalare
Placă video rezoluție 1024 x 768
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

Tabla interactivă Esprit Plus Pro

 

 este 
instrumentul potrivit pentru o prezentare 
interactivă, în scop educativ sau colaborativ. 
Totodată reprezintă un mijloc simplu și eficient de
a angaja elevii să participe la lecție.
Tehnologia infraroșu utilizată permite folosirea 
tablei interactive de către 2 utilizatori simultan, 
fiecare putând efectua orice operație sau gesturi 
multiple (inclusiv zoom, rotire, micșorare). 
Dispozitivul funcționează în modul Plug&Play, 
astfel că nu este nevoie de alte instalări 
suplimentare, și funcționează din momentul în 
care conectați tabla interactivă la calculator. Tabla 
interactivă Esprit Plus Pro este caracterizată de un 
design modern și o greutate mai mică în 
comparație cu predecesorul său, ceea ce se 
traduce prin confort sporit atunci când vine vorba 
de transport și montare.
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Sistem interactiv portabil 

magnetic

Esprit plus

Sistemul conține:

Specificații tehnice:

Specificații PC recomandate:

Bandă magnetică portabilă tip tastă
Adaptor Bluetooth USB
Stilou electronic
Două capete interschimbabile pentru stilou
Driver
Manual instalare CD
Software educațional Easitech (licență pentru 5 instalări)

Dimensiuni suprafață scriere: 159 x 119 (pentru o tablă de 160 x 120)
Diagonală: 78”
Tehnologie: tehnologia de imprimare digitală
Tehnologie scriere: cu stilou electronic
Calibrare: 9 puncte
Alimentare: sistemul interactive nu necesită alimentare/ stiloul 
electronic necesită o baterie AAA
Comunicare cu PC: prin Bluetooth
Garanție: 2 ani

Procesor Intel Pentium II sau echivalent
512 RAM Win Xp / 1 Gb RAM Windows Vista, 7, 8
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spațiu liber pe hard-disk pentru instalare
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

Sistemul interactiv portabil magnetic este un 
sistem care funcționează exact ca o tablă interactivă.
Deoarece nu necesită niciun cablu de conexiune 
(spre deosebire de tablele interactive clasice care 
necesită cablu de conexiune USB), acesta are 
avantajul liberei circulații și a portabilității.
Tehnologie scriere: cu stilou electronic.

Sistemul include:

Specificaţii tehnice:

Dimensiuni:

Specificații PC recomandate:

Tablă interactivă
Suport de montare
Cablu conexiune USB (5 m)
Manual de utilizare
CD ce conține: driver , soft interactive

Tehnologie: infraroșu
Mod acționare: cu degetul sau orice obiect care poate exercita forță de apăsare
Precizie: ≤ 1 mm
Viteză cursor: min 125 pct/sec
Timp de răspuns: primul punct: 25 ms, următoarele puncte: 8 ms
Rezoluţie: 8192x8192
Suprafață: ceramică
Proprietăți suprafață: ștergere uscată, magnetică
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepţională, certificată de CE, FCC, ROHS 
Perioada de garanţie : 2 ani 

Dimensiunea suprafeţei de scris (cm): 167.5 x 118
Diagonala suprafeţei de scris (cm): 203.2
Proporţia (L:l): 4:3
Masa: 15.5 kg

Procesor Intel Core 2
2 Gb RAM
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spațiu liber pe hard-disk pentru instalare
Placă video rezoluție 1024 x 768
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

Tabla interactivă Esprit Plus Pro

 

 este 
instrumentul potrivit pentru o prezentare 
interactivă, în scop educativ sau colaborativ. 
Totodată reprezintă un mijloc simplu și eficient de
a angaja elevii să participe la lecție.
Tehnologia infraroșu utilizată permite folosirea 
tablei interactive de către 2 utilizatori simultan, 
fiecare putând efectua orice operație sau gesturi 
multiple (inclusiv zoom, rotire, micșorare). 
Dispozitivul funcționează în modul Plug&Play, 
astfel că nu este nevoie de alte instalări 
suplimentare, și funcționează din momentul în 
care conectați tabla interactivă la calculator. Tabla 
interactivă Esprit Plus Pro este caracterizată de un 
design modern și o greutate mai mică în 
comparație cu predecesorul său, ceea ce se 
traduce prin confort sporit atunci când vine vorba 
de transport și montare.
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2x3 DT

Setul include: tablă, marker, 
cablul USB 4,5 m, CD-ul cu driver 
și manual de utilizare.

Cea mai nouă tablă interactivă 
fabricată  de  2x3 SA.  Noua 
tehnologie optică folosită permite 
funcționarea în sistem multigest 
(inclusiv zoom, rotire și defilare). 
Dispozitivul funcțio-nează Plug & 
Play - permițându-vă să-l utilizați 
imediat atunci când este conectat 
la un calculator și proiector. Ușor 
de utilizat, cu un minimum de 
electronice adiţi-onale, precizie 
excelentă, o singură calibrare și 
capacitatea de a fi folosită ca o tablă 
tradi-țională  -  acestea sunt 
principa-lele caracteristici ale 
produsului, ce permit efectu-area 
de cursuri interesante și dinamice. 
Tabla rulează pe Windows XP, 
Windows 7 și Windows 8. 
Pe anumite software-uri sunt 
permise printre altele: desen, 
transfor-mări, import de mass-
m e d i a ,  c a p t u r ă  d e  e c r a n ,  
înregistrare video, înregistrare 
prezentare în format PDF etc. 
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2x3 MT

Sistemul include:

Specificaţii tehnice:

Dimensiuni:

Specificații PC recomandate:

Tablă interactivă
Suport de montare
Cablu conexiune USB (5m)
Set de 4 stilouri magnetice
CD ce conține: driver, soft interactiv, ghid de instalare şi utilizare

Tehnologie: infraroșu IR
Mod acționare: cu degetul sau orice obiect care poate exercita presiune
Precizie: ≤ 2 mm
Viteză cursor: min 125 pct/sec
Timp de răspuns: primul punct: 25 ms, următoarele puncte: 8 ms
Rezoluţie: 8192x8192
Suprafață: ceramică
Proprietăți suprafață: ștergere uscată, magnetică
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepţională, certificată de CE, FCC, ROHS 
Perioada de garanţie : 2 ani 

Dimensiunea suprafeţei de scris (cm): 167 x 117.6
Diagonala suprafeţei de scris (cm): 203.2
Grosime (cm): 3
Proporţia (L:l): 4:3
Masa: 33 kg

Procesor Intel Core 2
2 Gb RAM
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spațiu liber pe hard-disk pentru instalare
Placă video rezoluție 1024 x 768
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

Ta b l a  i n t e r a c t i v ă  M T  e s t e  
instrumentul potrivit pentru o 
prezentare interactivă sau o prezen-
tare educativă şi colaborativă. Este un 
mod foarte simplu și eficient de a 
angaja elevii să participe la lecție.
Tehnologia utilizată prin infraroșu (IR) 
permite folosirea tablei interactive de 
către 4 utilizatori simultan, fiecare 
putând efectua orice operație sau 
gesturi multiple (inclusiv zoom, rotire, 
micșorare). Dispozitivul funcționează 
în modul Plug&Play, astfel că nu este 
nevoie de alte instalări suplimentare, și 
funcționează din momentul în care 
conectați tabla interactivă la calculator.

Table interactive Table interactive
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Setul include: tablă, marker, 
cablul USB 4,5 m, CD-ul cu driver 
și manual de utilizare.

Cea mai nouă tablă interactivă 
fabricată  de  2x3 SA.  Noua 
tehnologie optică folosită permite 
funcționarea în sistem multigest 
(inclusiv zoom, rotire și defilare). 
Dispozitivul funcțio-nează Plug & 
Play - permițându-vă să-l utilizați 
imediat atunci când este conectat 
la un calculator și proiector. Ușor 
de utilizat, cu un minimum de 
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excelentă, o singură calibrare și 
capacitatea de a fi folosită ca o tablă 
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înregistrare video, înregistrare 
prezentare în format PDF etc. 

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Table interactive

223

2x3 MT

Sistemul include:

Specificaţii tehnice:

Dimensiuni:

Specificații PC recomandate:

Tablă interactivă
Suport de montare
Cablu conexiune USB (5m)
Set de 4 stilouri magnetice
CD ce conține: driver, soft interactiv, ghid de instalare şi utilizare

Tehnologie: infraroșu IR
Mod acționare: cu degetul sau orice obiect care poate exercita presiune
Precizie: ≤ 2 mm
Viteză cursor: min 125 pct/sec
Timp de răspuns: primul punct: 25 ms, următoarele puncte: 8 ms
Rezoluţie: 8192x8192
Suprafață: ceramică
Proprietăți suprafață: ștergere uscată, magnetică
Conectare la PC prin cablu USB
Calitate excepţională, certificată de CE, FCC, ROHS 
Perioada de garanţie : 2 ani 

Dimensiunea suprafeţei de scris (cm): 167 x 117.6
Diagonala suprafeţei de scris (cm): 203.2
Grosime (cm): 3
Proporţia (L:l): 4:3
Masa: 33 kg

Procesor Intel Core 2
2 Gb RAM
Sistem operare: Win Xp SP3, Windows Vista, Windows 7/8
2 Gb spațiu liber pe hard-disk pentru instalare
Placă video rezoluție 1024 x 768
Adobe Flash Player min. 9
Microsoft .NET Framework 3.0 sau mai nouă

Ta b l a  i n t e r a c t i v ă  M T  e s t e  
instrumentul potrivit pentru o 
prezentare interactivă sau o prezen-
tare educativă şi colaborativă. Este un 
mod foarte simplu și eficient de a 
angaja elevii să participe la lecție.
Tehnologia utilizată prin infraroșu (IR) 
permite folosirea tablei interactive de 
către 4 utilizatori simultan, fiecare 
putând efectua orice operație sau 
gesturi multiple (inclusiv zoom, rotire, 
micșorare). Dispozitivul funcționează 
în modul Plug&Play, astfel că nu este 
nevoie de alte instalări suplimentare, și 
funcționează din momentul în care 
conectați tabla interactivă la calculator.

Table interactive Table interactive
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Model 

Proiecţie SVGA XGA Entry-Level WXGA (Widescreen) Short-Throw Ultra Short-Throw

Sistem de proiecţie DLP 3D DLP 3D DLP 3D DLP DLP 3D

Rezoluţie nativă SVGA (800 x 600) XGA (1024 x 768)
WXGA(1280x800), 

High  Definition
XGA (1024 x 768) WXGA (1280x800)

Luminozitate 3000 ANSI 2700 ANSI 3000 ANSI 2700 ANSI 2500 ANSI

Contrast 13,000:1 13,000:1 13,000:1 13,000:1 13,000:1

Culori 1.07 miliarde 1.07 miliarde 1.07 miliarde 1.07 miliarde 1.07 miliarde

Lampă (Normal/Eco) 4500 / 6000 / 6500 ore 4500 / 6000 / 6500 ore 4500/6000/6500 ore 4500/6000/6500 ore 3500/5000 ore

Format imagine
Nativ 4:3 (alte 5 

selectabile)
Nativ 4:3 Nativ 16:10 (alte 5 selectabile) Nativ 4:3 (alte 5 selectabile)

Nativ 16:10 
(alte 5 selectabile)

Zoom 1.1:1 1.10:1 1.3:1 Fix Fix

Dimensiune imagine 

(diagonală)
40”-300” 40”-300” 40”-300” 60”(1.54m)~300”(7.62m)

Raport distanţă

proiecţie
1.86 - 2.04 (53"@ 2 m) 1.86 - 2.04 m 1.21-1.57 (76.5"@ 2m) 0.61 (78”@0.96m)

0.36 (87"@67.5cm),

Ultra Short Throw

Offset 120% 120% ±5% 130% ± 5% 144%

Rezoluţii suportate
VGA (640 x 480) to UXGA 

(1600 x 1200)

VGA (640 x 480) - UXGA 

(1600 x 1200)

VGA(640 x 480) to UXGA

(1600 x 1200)

VGA (640 x 480) to UXGA 

(1600 x 1200)

VGA (640 x 480) to

UXGA (1600 x 1200)

Interfeţe 
comunicare

Computer in (D-sub 15pin)  x 2 

(Share with component)

Monitor out (D-sub 15pin)  x 1

Composite Video in (RCA)  x 1

S-Video in (Mini DIN 4pin)  x 1

HDMI  x 1

Audio in (Mini Jack)  x 1

Audio out (Mini Jack)  x 1

Speaker  2W x 1

USB (Type mini B)  x 1

RS232 (DB-9pin)  x 1

IR Receiver  x1 (Front)

Computer in (D-sub 15pin) x 2 

(shared with Component)

Monitor out (D-sub 15pin) x 1

Composite Video in (RCA) x 1

S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1

Audio in (Mini Jack) x 1

Audio out (Mini Jack) x 1

USB (Type Mini B) x 1

RS232 (DB-9pin) x 1

2x Computer in (D-sub 15pin)  (Share 
with component) 

1x Monitor out (D-sub 15pin) 

1x HDMI   

1x Composite Video in (RCA) 

1x  S-Video in (Mini DIN 4pin)  

1x  Audio in (Mini Jack)

1x  Audio L/R in (RCA) 

1x  Audio out (Mini Jack) 

1x  Speaker  2W  

1x  USB (Type A)  (USB Reader & 

Wireless Display) 

1x  USB (Type mini B) (Download & 
UBS display) 

Computer in (D-sub 15pin) x 2 

(Share with component video)

Monitor out (D-sub 15pin) x 1

HDMI (v1.3) x 1

Composite Video in (RCA) x 1

S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1

Audio in (Mini Jack) x 2

Audio L/R in (RCA) x 1

Audio out (Mini Jack) x 1

Speaker 10W x 1

LAN (RJ45) x 1

USB (Mini B) x1 

RS232 (DB-9pin) x 1

IR Receiver x2

Computer in (D-sub 15pin) x 2 

(shared with Component video)

Monitor out (D-sub 15pin) x1

Composite Video in (RCA) x1

S-Video in (Mini DIN 4pin) x1

Audio in (Mini Jack) x2

Audio L/R in (RCA) x2

Audio out (Mini Jack) x1

Microphone in (Mini Jack) x1

LAN (RJ45) x 1 (LAN Control )

HDMI V1.3 x 1 

USB (Type Mini B)x1
DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x1

RS232 (DB-9pin) x1

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

Keystone 1D, Vertical +/- 40 grade 1D, Vertical +/- 40 grade 1D, Vertical ± 40 grade 1D, Vertical ± 40 grade
Vertical Automat, Vertical  

± 15 grade (Manual)

Zgomot
33 / 28 dBA (Normal / 

Economic mode)

Economic: 26 dB

Normal: 30 dB

32/28 dBA 

(Normal / Economic mode)

36/29 dBA 

(Normal/Economic mode)

33/27 dBA (Normal / 

Economic mode)

Alimentare AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz
AC100 to 240 V, 

50 to 60 Hz

BENQ

Consum
Normal 270W, Eco 220W, 

Standby <0.5W
275 W 303W, Standby<0.5W 270W, Standby<1W

321W (Typical), 
Standby<0.5W

Greutate 1.9 kg 2.5 kg 2.75 kg

Proiectorul: 36 luni. Lampa: 12 luni sau 2000 ore (care condiţie se îndeplineşte prima)
Garanţia pe teritoriul României este de tip Pick-up & Return prin apelarea telefonică a BenQ Service Call Center

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

2.8kg 5.3 kg

Garanţie

Caracteristică BenQ MS521P BenQ Mx503 BenQ MW663 BenQ MX815ST BenQ MW851UST

Compatibilitate 

video

120% ±5%

36" ~300"(0.91 - 7.62m)

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Videoproiectoare clasice
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EPSON

SVGA XGA Entry-Level WXGA (Widescreen) Short-Throw Ultra Short-Throw

3LCD 3LCD 3LCD 3LCD 3LCD

SVGA (800 x 600) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)

3000 ANSI 3000 ANSI 3000 ANSI 2500 ANSI 2600 ANSI

10,000:1 10,000:1 10,000:1 3,000:1 3,000:1

- - - - -

5000/6000 ore 5000/6000 ore 5000/6000 ore 5000/6000 ore 3000/4000 ore

Nativ 4:3 Nativ 4:3 Nativ 16:10 Nativ 4:3 Nativ 16:10

Digital x  1,35 Optic x1.2 Optic x1.2 Digital x  1,35 Digital x  1,35

Wide/Tele 1,77 m - 2,4 m  

(60 inchi ecran)
30" - 300" 33" - 318" 37 " - 108 " 60" - 100"

1,45 - 1,96:1 1.48 - 1.77:1 1.3 - 1.56:1 0.55:1 0.27:1

8:01 8:01 10:01 12.8:1 5.8:1

VGA (640 x 480) la 1080p VGA (640 x 480) la 1080p
VGA (640 x 480) la 

UXGA (1600 x 1200)
VGA (640 x 480) la 

UXGA (1600 x 1200)
VGA (640 x 480) la WXGA 

(1280 x 800)

1 x USB (Type A)

1 x USB (Type B)

1 x HDMI In

1 x Composite In

1 x S-Video In

1 x Intrare RGB

1 x VGA input

1 x Audio in

 x USB (Type A)

1 x USB (Type B)

1 x HDMI In

1 x Composite In

1 x S-Video In

1 x Intrare RGB

1 x Audio in

1 x VGA input

1 x component video / RGB input - 15 

pin HD D-Sub (HD-15)

   1 x HDMI input - 19 pin HDMI Type A

   1 x USB - 4 PIN USB Type B

   1 x USB - 4 PIN USB Type A

   1 x composite video input - RCA

   1 x S-video input - 4 PIN mini-DIN

   1 x audio line-in - RCA x 2

1 x RCA (Yellow), 1 x S-Video, 

2 x  Component (via D-sub 15-pin)

Computer 2 x D-sub 15-Pin (RGB),  

1 x USB 2.0 type B

 USB Display 1 x USB 2.0 type B

 Digital 1 x HDMI

Audio 1 x RCA, 2 x Stereo mini jack

 Control 1 x USB 2.0 type B, RS232C

 1 x USB 2.0 type B

 RJ45 x 1 (100Mbps)

Output: Video D-sub 15 pin 

Output: Audio Stereo mini jack x 1

 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x component 

(via D- sub 15-pin), 1 x HDMI

2 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B, 

1 x HDMI, 1 x USB 2.0 type A,

 1 x USB 2.0 type B

2 x stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x HDMI, 

1 x  USB 2.0 type B,1 x HDMI

 1 x stereo mini jack, Control: 1 x RS232C

Conexiune wireless: Optional (802.11 

b/g/n): 1 x optional wireless LAN unit 

(ELPAP07),

 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x D-sub 15pin 

(Black), 1 x stereo mini jack, Wireless: Nu

- - - - -

Automat vertical: ± 30 °, 

Manual orizontal ± 30 °

Automat vertical: ± 30 °, 

Manual orizontal ± 30 °

Automat vertical: ± 30 °,        

Manual orizontal ± 30 °

Manual vertical: ± 15 °,        

Manual orizontal ± 15 °
Vertical/Orizontal: +/- 5 grade

37 dB (A) - 
Economic: 29 dB (A)

37 dB (A) - 
Economic: 29 dB (A)

38 dB (A) - Economic: 29 dB (A) 35 dB (A) - Economic: 28 dB (A)  35 dB / 28 dB (normal / eco)

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

270 W, 201 W (economic), 

0,28 W (Standby)

270 W, 201 W (economic),

0,28 W (Standby)

270 W, 201 W (economic), 

0,28 W (Standby)

283 W, 237 W (economic), 

0.39 W (standby)
 Normal/Eco: 275W / 215W

2,4 kg 2,4 kg 2,4 kg 3,8 kg 5,4 kg

Epson EB-S18 Epson EB-X18 Epson EB-W18 Epson EB-420 Epson EB-475W
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Model 

Proiecţie SVGA XGA Entry-Level WXGA (Widescreen) Short-Throw Ultra Short-Throw

Sistem de proiecţie DLP 3D DLP 3D DLP 3D DLP DLP 3D

Rezoluţie nativă SVGA (800 x 600) XGA (1024 x 768)
WXGA(1280x800), 

High  Definition
XGA (1024 x 768) WXGA (1280x800)

Luminozitate 3000 ANSI 2700 ANSI 3000 ANSI 2700 ANSI 2500 ANSI

Contrast 13,000:1 13,000:1 13,000:1 13,000:1 13,000:1

Culori 1.07 miliarde 1.07 miliarde 1.07 miliarde 1.07 miliarde 1.07 miliarde

Lampă (Normal/Eco) 4500 / 6000 / 6500 ore 4500 / 6000 / 6500 ore 4500/6000/6500 ore 4500/6000/6500 ore 3500/5000 ore

Format imagine
Nativ 4:3 (alte 5 

selectabile)
Nativ 4:3 Nativ 16:10 (alte 5 selectabile) Nativ 4:3 (alte 5 selectabile)

Nativ 16:10 
(alte 5 selectabile)

Zoom 1.1:1 1.10:1 1.3:1 Fix Fix

Dimensiune imagine 

(diagonală)
40”-300” 40”-300” 40”-300” 60”(1.54m)~300”(7.62m)

Raport distanţă

proiecţie
1.86 - 2.04 (53"@ 2 m) 1.86 - 2.04 m 1.21-1.57 (76.5"@ 2m) 0.61 (78”@0.96m)

0.36 (87"@67.5cm),

Ultra Short Throw

Offset 120% 120% ±5% 130% ± 5% 144%

Rezoluţii suportate
VGA (640 x 480) to UXGA 

(1600 x 1200)

VGA (640 x 480) - UXGA 

(1600 x 1200)

VGA(640 x 480) to UXGA

(1600 x 1200)

VGA (640 x 480) to UXGA 

(1600 x 1200)

VGA (640 x 480) to

UXGA (1600 x 1200)

Interfeţe 
comunicare

Computer in (D-sub 15pin)  x 2 

(Share with component)

Monitor out (D-sub 15pin)  x 1

Composite Video in (RCA)  x 1

S-Video in (Mini DIN 4pin)  x 1

HDMI  x 1

Audio in (Mini Jack)  x 1

Audio out (Mini Jack)  x 1

Speaker  2W x 1

USB (Type mini B)  x 1

RS232 (DB-9pin)  x 1

IR Receiver  x1 (Front)

Computer in (D-sub 15pin) x 2 

(shared with Component)

Monitor out (D-sub 15pin) x 1

Composite Video in (RCA) x 1

S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1

Audio in (Mini Jack) x 1

Audio out (Mini Jack) x 1

USB (Type Mini B) x 1

RS232 (DB-9pin) x 1

2x Computer in (D-sub 15pin)  (Share 
with component) 

1x Monitor out (D-sub 15pin) 

1x HDMI   

1x Composite Video in (RCA) 

1x  S-Video in (Mini DIN 4pin)  

1x  Audio in (Mini Jack)

1x  Audio L/R in (RCA) 

1x  Audio out (Mini Jack) 

1x  Speaker  2W  

1x  USB (Type A)  (USB Reader & 

Wireless Display) 

1x  USB (Type mini B) (Download & 
UBS display) 

Computer in (D-sub 15pin) x 2 

(Share with component video)

Monitor out (D-sub 15pin) x 1

HDMI (v1.3) x 1

Composite Video in (RCA) x 1

S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1

Audio in (Mini Jack) x 2

Audio L/R in (RCA) x 1

Audio out (Mini Jack) x 1

Speaker 10W x 1

LAN (RJ45) x 1

USB (Mini B) x1 

RS232 (DB-9pin) x 1

IR Receiver x2

Computer in (D-sub 15pin) x 2 

(shared with Component video)

Monitor out (D-sub 15pin) x1

Composite Video in (RCA) x1

S-Video in (Mini DIN 4pin) x1

Audio in (Mini Jack) x2

Audio L/R in (RCA) x2

Audio out (Mini Jack) x1

Microphone in (Mini Jack) x1

LAN (RJ45) x 1 (LAN Control )

HDMI V1.3 x 1 

USB (Type Mini B)x1
DC 12V Trigger (3.5mm Jack) x1

RS232 (DB-9pin) x1

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

NTSC, PAL, SECAM, 480i, 
480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p

Keystone 1D, Vertical +/- 40 grade 1D, Vertical +/- 40 grade 1D, Vertical ± 40 grade 1D, Vertical ± 40 grade
Vertical Automat, Vertical  

± 15 grade (Manual)

Zgomot
33 / 28 dBA (Normal / 

Economic mode)

Economic: 26 dB

Normal: 30 dB

32/28 dBA 

(Normal / Economic mode)

36/29 dBA 

(Normal/Economic mode)

33/27 dBA (Normal / 

Economic mode)

Alimentare AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz
AC100 to 240 V, 

50 to 60 Hz

BENQ

Consum
Normal 270W, Eco 220W, 

Standby <0.5W
275 W 303W, Standby<0.5W 270W, Standby<1W

321W (Typical), 
Standby<0.5W

Greutate 1.9 kg 2.5 kg 2.75 kg

Proiectorul: 36 luni. Lampa: 12 luni sau 2000 ore (care condiţie se îndeplineşte prima)
Garanţia pe teritoriul României este de tip Pick-up & Return prin apelarea telefonică a BenQ Service Call Center

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 12 luni sau 1000 ore

2.8kg 5.3 kg

Garanţie

Caracteristică BenQ MS521P BenQ Mx503 BenQ MW663 BenQ MX815ST BenQ MW851UST

Compatibilitate 

video

120% ±5%

36" ~300"(0.91 - 7.62m)

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro
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EPSON

SVGA XGA Entry-Level WXGA (Widescreen) Short-Throw Ultra Short-Throw

3LCD 3LCD 3LCD 3LCD 3LCD

SVGA (800 x 600) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)

3000 ANSI 3000 ANSI 3000 ANSI 2500 ANSI 2600 ANSI

10,000:1 10,000:1 10,000:1 3,000:1 3,000:1

- - - - -

5000/6000 ore 5000/6000 ore 5000/6000 ore 5000/6000 ore 3000/4000 ore

Nativ 4:3 Nativ 4:3 Nativ 16:10 Nativ 4:3 Nativ 16:10

Digital x  1,35 Optic x1.2 Optic x1.2 Digital x  1,35 Digital x  1,35

Wide/Tele 1,77 m - 2,4 m  

(60 inchi ecran)
30" - 300" 33" - 318" 37 " - 108 " 60" - 100"

1,45 - 1,96:1 1.48 - 1.77:1 1.3 - 1.56:1 0.55:1 0.27:1

8:01 8:01 10:01 12.8:1 5.8:1

VGA (640 x 480) la 1080p VGA (640 x 480) la 1080p
VGA (640 x 480) la 

UXGA (1600 x 1200)
VGA (640 x 480) la 

UXGA (1600 x 1200)
VGA (640 x 480) la WXGA 

(1280 x 800)

1 x USB (Type A)

1 x USB (Type B)

1 x HDMI In

1 x Composite In

1 x S-Video In

1 x Intrare RGB

1 x VGA input

1 x Audio in

 x USB (Type A)

1 x USB (Type B)

1 x HDMI In

1 x Composite In

1 x S-Video In

1 x Intrare RGB

1 x Audio in

1 x VGA input

1 x component video / RGB input - 15 

pin HD D-Sub (HD-15)

   1 x HDMI input - 19 pin HDMI Type A

   1 x USB - 4 PIN USB Type B

   1 x USB - 4 PIN USB Type A

   1 x composite video input - RCA

   1 x S-video input - 4 PIN mini-DIN

   1 x audio line-in - RCA x 2

1 x RCA (Yellow), 1 x S-Video, 

2 x  Component (via D-sub 15-pin)

Computer 2 x D-sub 15-Pin (RGB),  

1 x USB 2.0 type B

 USB Display 1 x USB 2.0 type B

 Digital 1 x HDMI

Audio 1 x RCA, 2 x Stereo mini jack

 Control 1 x USB 2.0 type B, RS232C

 1 x USB 2.0 type B

 RJ45 x 1 (100Mbps)

Output: Video D-sub 15 pin 

Output: Audio Stereo mini jack x 1

 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x component 

(via D- sub 15-pin), 1 x HDMI

2 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B, 

1 x HDMI, 1 x USB 2.0 type A,

 1 x USB 2.0 type B

2 x stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x HDMI, 

1 x  USB 2.0 type B,1 x HDMI

 1 x stereo mini jack, Control: 1 x RS232C

Conexiune wireless: Optional (802.11 

b/g/n): 1 x optional wireless LAN unit 

(ELPAP07),

 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x D-sub 15pin 

(Black), 1 x stereo mini jack, Wireless: Nu

- - - - -

Automat vertical: ± 30 °, 

Manual orizontal ± 30 °

Automat vertical: ± 30 °, 

Manual orizontal ± 30 °

Automat vertical: ± 30 °,        

Manual orizontal ± 30 °

Manual vertical: ± 15 °,        

Manual orizontal ± 15 °
Vertical/Orizontal: +/- 5 grade

37 dB (A) - 
Economic: 29 dB (A)

37 dB (A) - 
Economic: 29 dB (A)

38 dB (A) - Economic: 29 dB (A) 35 dB (A) - Economic: 28 dB (A)  35 dB / 28 dB (normal / eco)

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

270 W, 201 W (economic), 

0,28 W (Standby)

270 W, 201 W (economic),

0,28 W (Standby)

270 W, 201 W (economic), 

0,28 W (Standby)

283 W, 237 W (economic), 

0.39 W (standby)
 Normal/Eco: 275W / 215W

2,4 kg 2,4 kg 2,4 kg 3,8 kg 5,4 kg

Epson EB-S18 Epson EB-X18 Epson EB-W18 Epson EB-420 Epson EB-475W
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Model 

Proiecţie

Sistem de proiecţie

Rezoluţie nativă

Luminozitate

Contrast 

Culori

Lampă 
(Normal/Eco)

Format imagine

Zoom

Offset

Rezoluţii suportate

Interfeţe 
comunicare

Keystone

Zgomot

Alimentare 

OPTOMA

Consum

Greutate

Garanţie

Caracteristică

Compatibilitate 

video

Raport distanţă

proiecţie

Dimensiune imagine 

(diagonală)

335W, < 0.5W
 Standby mode

3,23 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

29dB

± 40° Vertical

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA (YPbPr/RGB), 

S-Video, Composite, 
3 x Audio In 3.5mm, 
Audio Out 3.5mm, 
VGA Out, RS232, 

USB Service, 
RJ45, 3D-Sync

1073.4 Milioane

15000:1

XGA Mid-High-Level

Optoma X315 Optoma X401

1.95 - 2.15:1 1.6 – 1.92:11.95 - 2.15:1

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 4.43MHz), 

NTSC (M, J, 3.58MHz, 
4.443MHz), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L, 
4.25,MHz, 4.4MHz, 

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 
1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 4.43MHz), 

NTSC (M, J, 3.58MHz, 
4.443MHz), SECAM (B, 
D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 
4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 

720p(50/60Hz), 
1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 4.43MHz), 

NTSC (M, J, 3.58MHz, 
4.443MHz), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L, 
4.25,MHz, 4.4MHz, 

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 
1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

225W,  < 0.5W 
Standby mode

225W,  < 0.5W 
Standby mode

2,35 kg2,35 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

29dB29dB

± 40° Vertical± 40° Vertical

2 x VGA (YPbPr/RGB/), 
S-Video, Composite, 
2 x Audio In 3.5mm

 VGA Out, 
Audio Out 3.5mm

 RS232 , USB (output)

2 x VGA (YPbPr/RGB/), 
S-Video, Composite, 
2 x Audio In 3.5mm

 VGA Out, 
Audio Out 3.5mm

 RS232 , USB (output)

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

115% 115%115%

1.1x Manual 1.1x Manual1.1x Manual

0.58 - 7.62m
0.78 – 9.38 m 

(27.2" to 300")0.70 - 7.62m

Nativ 4:3 Nativ 4:3Nativ 4:3

până la 10.000 ore 
mod Eco

1073.4 Milioane1073.4 Milioane

15000:113000:1

3200 ANSI 4000 ANSI3000 ANSI

XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768)XGA (1024 x 768)

Single 0.55” SVGA 
DC3 DMD chip DLP

Single 0.55” SVGA 
DC3 DMD chip DLP

Single 0.55” SVGA 
DC3 DMD chip DLP

XGA Entry-LevelXGA Entry-Level

Optoma S300 Optoma X345Optoma S325

SVGASVGA

Single 0.55” SVGA DC3 
DMD chip DLP

Single 0.55” SVGA 
DC3 DMD chip DLP

SVGA (800 x 600)SVGA (800 x 600)

2800 ANSI2600 ANSI

15000:113000:1

1.07 miliarde1.07 miliarde

5000/6500 5000/6500 3000/70005000/6500

Nativ 4:3Nativ 4:3

1.1x Manual1.1x Manual

1.95 - 2.15:11.95 - 2.15:1

115%115%

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

VGA (YPbPr/RGB), 
S-Video, 

Composite, RS232

VGA (YPbPr/RGB), 
S-Video, 

Composite, RS232

PAL (B, D, G, H, I, 
M, N, 576i/p), 

NTSC (M, 4.43/3.58 
MHz, 480i/p), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
HD (1080i, 720p)

PAL (B, D, G, H, I, 
M, N, 576i/p), 

NTSC (M, 4.43/3.58 
MHz, 480i/p), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
HD (1080i, 720p)

± 40° Vertical± 40° Vertical

233W, < 0.5W 
Standby mode

233W, < 0.5W 
Standby mode

28dB28dB

2,13 kg2,13 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

0.70 – 7.70m 
(27.49” - 303.12”)

0.70 – 7.70m 
(27.49” - 303.12”)

Videoproiectoare clasice
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 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

OPTOMA

Optoma W401 Optoma W306ST

UXGA, SXGA, WXGA, HD, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, WXGA, HD, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

Optoma X307UST

0.43:1

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 576i/p), 

NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 
480i/p), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
HD (1080i, 720p)

PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), 
NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 

480i/p), 
SECAM (B, D, G, K, K1, L) 

HD (1080i, 720p)

345W, < 0.5W 
Standby mode

7,5 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

30dB

± 15° Vertical

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA (YPbPr/RGB), 

S-Video, 
Composite, 

4 x Audio In (RCA/3.5mm), 
Audio Out 3.5mm, VGA 

Out, RJ45, RS232, 
USB (interactivity), 

+12v Trigger, 
Microphone In

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA (YPbPr/RGB), 

S-Video, Composite, 
2 x Audio In (RCA/3.5mm), 

Audio Out 3.5mm, 
VGA Out, RJ45, 

RS232, 
USB (Remote Mouse), 

Microphone In

128%

1.53 – 2.56m 
(60.09” – 100.71”)

Fix

Nativ 4:3

3000/4000 ore

1.07 miliarde

15000:1

3300 ANSI

XGA (1024 x 768)

Single 0.55” XGA 
DC3 DMD chip DLP

Ultra Short-Throw

Optoma X306ST

0.626:1 0.52:1

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 576i/p), 

NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 
480i/p), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
HD (1080i, 720p)

290W,  < 0.5W 
Standby mode

290W,  < 0.5W 
Standby mode

2,8 kg 2,8 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

30dB 30dB

± 40° Vertical ± 40° Vertical

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA 

(RGB/YPbPr/Wireless), 
Composite, 

2 x Audio In 3.5mm, 
Audio Out 3.5mm, 

VGA Out, RJ45, RS232, 
USB (Remote Mouse), 

Microphone In

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA 

(RGB/YPbPr/Wireless), 
Composite, 

3 x Audio In 3.5mm, 
Audio Out 3.5mm, VGA Out, 

RJ45, RS232, 
USB (Remote Mouse), 

3D-Sync

UXGA, SXGA, WXGA, 
HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, WXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

115% ±5% 12.4% ±5%

1.00 – 5.00m 
(39.34” – 196.71”) 1.13 - 5.67 m

Fix Fix

Nativ 4:3

3500/6000 ore 3500/5000/6000 ore3000/7000 ore

1.07 miliarde 1.07 miliarde

18000:1 18000:1

3200 ANSI 3600 ANSI

XGA (1024 x 768)

Single 0.55” XGA 
DC3 DMD chip DLP

Single 0.65” WXGA 
DC3 DMD chip DLP

Single 0.65” WXGA 
DC3 DMD chip DLP

Short-Throw Short-Throw (Widescreen)

Optoma W316

1.55 – 1.7:1 1.28 - 1.54:1

PAL (B, D, G, H, I, 
M, N, 4.43MHz), 

NTSC (M, J, 3.58MHz, 
4.443MHz), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L, 
4.25,MHz, 4.4MHz, 

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 
1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 576i/p), NTSC (M, 

4.43/3.58 MHz, 480i/p), 
SECAM (B, D, G, K, K1, L) 

HD (720p50/60Hz, 
1080i50/60Hz, 1080p50/60Hz)

225W, < 0.5W 
Standby mode

335W, < 0.5W
 Standby mode

2,35 kg 3,23 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

29dB 29dB

± 40° Vertical ± 40° Vertical

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA (YPbPr/RGB), 

S-Video, Composite, 
2 x Audio In 3.5mm, 
Audio Out 3.5mm, 
VGA Out, RS232, 

USB Service

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

112.4% 112.5%

1.1x Manual 1.2x Manual

0.69 – 7.62m (27.2" to 300") 0.92 – 9.19 m

Nativ 16:10 Nativ 16:10 Nativ 16:10

până la 10.000 ore 
mod Eco

1073.4 Milioane 1073.4 Milioane

15000:1 15000:1

3400 ANSI 4500 ANSI

WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800)

Single 0.56” WXGA
DC3 DMD chip DLP

WXGA (Widescreen) WXGA (Widescreen)

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore
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Model 

Proiecţie

Sistem de proiecţie

Rezoluţie nativă

Luminozitate

Contrast 

Culori

Lampă 
(Normal/Eco)

Format imagine

Zoom

Offset

Rezoluţii suportate

Interfeţe 
comunicare

Keystone

Zgomot

Alimentare 

OPTOMA

Consum

Greutate

Garanţie

Caracteristică

Compatibilitate 

video

Raport distanţă

proiecţie

Dimensiune imagine 

(diagonală)

335W, < 0.5W
 Standby mode

3,23 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

29dB

± 40° Vertical

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA (YPbPr/RGB), 

S-Video, Composite, 
3 x Audio In 3.5mm, 
Audio Out 3.5mm, 
VGA Out, RS232, 

USB Service, 
RJ45, 3D-Sync

1073.4 Milioane

15000:1

XGA Mid-High-Level

Optoma X315 Optoma X401

1.95 - 2.15:1 1.6 – 1.92:11.95 - 2.15:1

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 4.43MHz), 

NTSC (M, J, 3.58MHz, 
4.443MHz), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L, 
4.25,MHz, 4.4MHz, 

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 
1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 4.43MHz), 

NTSC (M, J, 3.58MHz, 
4.443MHz), SECAM (B, 
D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 
4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 

720p(50/60Hz), 
1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 4.43MHz), 

NTSC (M, J, 3.58MHz, 
4.443MHz), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L, 
4.25,MHz, 4.4MHz, 

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 
1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

225W,  < 0.5W 
Standby mode

225W,  < 0.5W 
Standby mode

2,35 kg2,35 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

29dB29dB

± 40° Vertical± 40° Vertical

2 x VGA (YPbPr/RGB/), 
S-Video, Composite, 
2 x Audio In 3.5mm

 VGA Out, 
Audio Out 3.5mm

 RS232 , USB (output)

2 x VGA (YPbPr/RGB/), 
S-Video, Composite, 
2 x Audio In 3.5mm

 VGA Out, 
Audio Out 3.5mm

 RS232 , USB (output)

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

115% 115%115%

1.1x Manual 1.1x Manual1.1x Manual

0.58 - 7.62m
0.78 – 9.38 m 

(27.2" to 300")0.70 - 7.62m

Nativ 4:3 Nativ 4:3Nativ 4:3

până la 10.000 ore 
mod Eco

1073.4 Milioane1073.4 Milioane

15000:113000:1

3200 ANSI 4000 ANSI3000 ANSI

XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768)XGA (1024 x 768)

Single 0.55” SVGA 
DC3 DMD chip DLP

Single 0.55” SVGA 
DC3 DMD chip DLP

Single 0.55” SVGA 
DC3 DMD chip DLP

XGA Entry-LevelXGA Entry-Level

Optoma S300 Optoma X345Optoma S325

SVGASVGA

Single 0.55” SVGA DC3 
DMD chip DLP

Single 0.55” SVGA 
DC3 DMD chip DLP

SVGA (800 x 600)SVGA (800 x 600)

2800 ANSI2600 ANSI

15000:113000:1

1.07 miliarde1.07 miliarde

5000/6500 5000/6500 3000/70005000/6500

Nativ 4:3Nativ 4:3

1.1x Manual1.1x Manual

1.95 - 2.15:11.95 - 2.15:1

115%115%

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

VGA (YPbPr/RGB), 
S-Video, 

Composite, RS232

VGA (YPbPr/RGB), 
S-Video, 

Composite, RS232

PAL (B, D, G, H, I, 
M, N, 576i/p), 

NTSC (M, 4.43/3.58 
MHz, 480i/p), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
HD (1080i, 720p)

PAL (B, D, G, H, I, 
M, N, 576i/p), 

NTSC (M, 4.43/3.58 
MHz, 480i/p), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
HD (1080i, 720p)

± 40° Vertical± 40° Vertical

233W, < 0.5W 
Standby mode

233W, < 0.5W 
Standby mode

28dB28dB

2,13 kg2,13 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

0.70 – 7.70m 
(27.49” - 303.12”)

0.70 – 7.70m 
(27.49” - 303.12”)

Videoproiectoare clasice
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OPTOMA

Optoma W401 Optoma W306ST

UXGA, SXGA, WXGA, HD, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, WXGA, HD, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

Optoma X307UST

0.43:1

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 576i/p), 

NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 
480i/p), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
HD (1080i, 720p)

PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), 
NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 

480i/p), 
SECAM (B, D, G, K, K1, L) 

HD (1080i, 720p)

345W, < 0.5W 
Standby mode

7,5 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

30dB

± 15° Vertical

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA (YPbPr/RGB), 

S-Video, 
Composite, 

4 x Audio In (RCA/3.5mm), 
Audio Out 3.5mm, VGA 

Out, RJ45, RS232, 
USB (interactivity), 

+12v Trigger, 
Microphone In

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA (YPbPr/RGB), 

S-Video, Composite, 
2 x Audio In (RCA/3.5mm), 

Audio Out 3.5mm, 
VGA Out, RJ45, 

RS232, 
USB (Remote Mouse), 

Microphone In

128%

1.53 – 2.56m 
(60.09” – 100.71”)

Fix

Nativ 4:3

3000/4000 ore

1.07 miliarde

15000:1

3300 ANSI

XGA (1024 x 768)

Single 0.55” XGA 
DC3 DMD chip DLP

Ultra Short-Throw

Optoma X306ST

0.626:1 0.52:1

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 576i/p), 

NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 
480i/p), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
HD (1080i, 720p)

290W,  < 0.5W 
Standby mode

290W,  < 0.5W 
Standby mode

2,8 kg 2,8 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

30dB 30dB

± 40° Vertical ± 40° Vertical

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA 

(RGB/YPbPr/Wireless), 
Composite, 

2 x Audio In 3.5mm, 
Audio Out 3.5mm, 

VGA Out, RJ45, RS232, 
USB (Remote Mouse), 

Microphone In

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA 

(RGB/YPbPr/Wireless), 
Composite, 

3 x Audio In 3.5mm, 
Audio Out 3.5mm, VGA Out, 

RJ45, RS232, 
USB (Remote Mouse), 

3D-Sync

UXGA, SXGA, WXGA, 
HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

UXGA, SXGA, WXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

115% ±5% 12.4% ±5%

1.00 – 5.00m 
(39.34” – 196.71”) 1.13 - 5.67 m

Fix Fix

Nativ 4:3

3500/6000 ore 3500/5000/6000 ore3000/7000 ore

1.07 miliarde 1.07 miliarde

18000:1 18000:1

3200 ANSI 3600 ANSI

XGA (1024 x 768)

Single 0.55” XGA 
DC3 DMD chip DLP

Single 0.65” WXGA 
DC3 DMD chip DLP

Single 0.65” WXGA 
DC3 DMD chip DLP

Short-Throw Short-Throw (Widescreen)

Optoma W316

1.55 – 1.7:1 1.28 - 1.54:1

PAL (B, D, G, H, I, 
M, N, 4.43MHz), 

NTSC (M, J, 3.58MHz, 
4.443MHz), 

SECAM (B, D, G, K, K1, L, 
4.25,MHz, 4.4MHz, 

480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 
1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz)

PAL (B, D, G, H, I, M, 
N, 576i/p), NTSC (M, 

4.43/3.58 MHz, 480i/p), 
SECAM (B, D, G, K, K1, L) 

HD (720p50/60Hz, 
1080i50/60Hz, 1080p50/60Hz)

225W, < 0.5W 
Standby mode

335W, < 0.5W
 Standby mode

2,35 kg 3,23 kg

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

AC 100 V - 240 V,
50 Hz - 60 Hz

29dB 29dB

± 40° Vertical ± 40° Vertical

HDMI (1.4a 3D support), 
2 x VGA (YPbPr/RGB), 

S-Video, Composite, 
2 x Audio In 3.5mm, 
Audio Out 3.5mm, 
VGA Out, RS232, 

USB Service

UXGA, SXGA, 
XGA, SVGA, VGA, Mac

112.4% 112.5%

1.1x Manual 1.2x Manual

0.69 – 7.62m (27.2" to 300") 0.92 – 9.19 m

Nativ 16:10 Nativ 16:10 Nativ 16:10

până la 10.000 ore 
mod Eco

1073.4 Milioane 1073.4 Milioane

15000:1 15000:1

3400 ANSI 4500 ANSI

WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800)

Single 0.56” WXGA
DC3 DMD chip DLP

WXGA (Widescreen) WXGA (Widescreen)

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 24 luni
Lampa: 6 luni sau 1000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore

Proiectorul: 36 luni
Lampa: 12 luni sau 2000 ore
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BenQ MS521P
Videoproiector

Cea mai bună alegere pentru spaţii mici şi medii
SVGA cu o luminozitate de 3000 ANSI lumeni, cu un 
contrast de 13.000:1 şi tehnologia SmartEco, MS521p vă 
asigură o calitate foarte bună a prezentărilor, inclusiv în 
încăperi luminate. Costurile reduse datorate consumului 
mic de energie electrică şi minimizarea cheltuielilor 
datorate timpului necesar întreţinerii reprezintă atu-urile 
produsului. Nu în ultimul rând, MS21p este 3D Ready 
HDMI 1.4a.

1. Meniu
2. Aerisire (evacuarea aerului încălzit) 
3. Picior de reglare 
4. Focus și inel de zoom 
5. Aerisire (admisia aerului rece) 
6. Grătar difuzor 
7. Senzor de la distanță IR frontal 
8. Lentile de proiecție 
9. Jack de alimentare
10. Mufă de intrare Audio 
       Mufă de ieșire audio 
11. Mufă de intrare S-Video 
       Mufa de intrare video 
12. Port HDMI de intrare 
13. RGB (PC) / Component Video
14. Mufă de ieșire semnal RGB 
15. Port USB 
16. Port de control Rs232 
17. Găuri pentru montarea pe plafon
18. Anti-furt Kensington 

Videoproiectoare clasice

BenQ MX503
Videoproiector

229
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Cel mai bun raport preț/performanță pentru spaţiile mici şi medii
XGA rezoluţie nativă, luminozitate de 3000 ANSI lumeni, raport înalt de 
contrast de 13.000:1, proiectorul MX503 oferă posibilitatea unor proiecţii 
de mari dimensiuni, cu detalii fine, indiferent de nivelul de lumină 
ambientală, în plus este economic şi ecologic.

Instalare rapidă
prin apăsarea tastei 
Instalare rapidă de pe 
telecomandă. Persoana 
care face instalarea 
poate accesa rapid 
funcţiile de instalare 
din meniul OSD.

Videoproiectoare clasiceVideoproiectoare clasice
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BenQ MS521P
Videoproiector

Cea mai bună alegere pentru spaţii mici şi medii
SVGA cu o luminozitate de 3000 ANSI lumeni, cu un 
contrast de 13.000:1 şi tehnologia SmartEco, MS521p vă 
asigură o calitate foarte bună a prezentărilor, inclusiv în 
încăperi luminate. Costurile reduse datorate consumului 
mic de energie electrică şi minimizarea cheltuielilor 
datorate timpului necesar întreţinerii reprezintă atu-urile 
produsului. Nu în ultimul rând, MS21p este 3D Ready 
HDMI 1.4a.

1. Meniu
2. Aerisire (evacuarea aerului încălzit) 
3. Picior de reglare 
4. Focus și inel de zoom 
5. Aerisire (admisia aerului rece) 
6. Grătar difuzor 
7. Senzor de la distanță IR frontal 
8. Lentile de proiecție 
9. Jack de alimentare
10. Mufă de intrare Audio 
       Mufă de ieșire audio 
11. Mufă de intrare S-Video 
       Mufa de intrare video 
12. Port HDMI de intrare 
13. RGB (PC) / Component Video
14. Mufă de ieșire semnal RGB 
15. Port USB 
16. Port de control Rs232 
17. Găuri pentru montarea pe plafon
18. Anti-furt Kensington 

Videoproiectoare clasice

BenQ MX503
Videoproiector
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Cel mai bun raport preț/performanță pentru spaţiile mici şi medii
XGA rezoluţie nativă, luminozitate de 3000 ANSI lumeni, raport înalt de 
contrast de 13.000:1, proiectorul MX503 oferă posibilitatea unor proiecţii 
de mari dimensiuni, cu detalii fine, indiferent de nivelul de lumină 
ambientală, în plus este economic şi ecologic.

Instalare rapidă
prin apăsarea tastei 
Instalare rapidă de pe 
telecomandă. Persoana 
care face instalarea 
poate accesa rapid 
funcţiile de instalare 
din meniul OSD.

Videoproiectoare clasiceVideoproiectoare clasice
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Proiecţii perfecte cu orice ocazie, inclusiv wireless
Mw663 este proiectorul ideal pentru proiecţii perfecte. 
Rezoluţie WXGA pentru afişare compatibilă cu rezoluţia 
notebook-urilor, 3000 ANSI lumeni şi contrastul mare de 
13.000:1, afişare multi-display, prezentări fără PC şi 3D 
prin HDMI 1.4a.

BenQ MW663
Videoproiector

Proiecţie şi prezentare
Putere lampă 100%

Atenţia copiilor este către ecranul de proiecţie

Modul Eco Blank pornit
Lampa consumă doar 30%

230

Videoproiectoare clasice

231

MX815ST este dotat cu lentile speciale de formă asferică 
(paraboidală) pentru imagini cu diagonala mare, de la 
distanţă scurtă.

Accesorii incluse:
Ghid rapid de instalare
Manual CD
Telecomandă
Cablu VGA
Cablu de alimentare

BenQ MX815ST
Videoproiector
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Imagine 

Conectivitate

Tehnologie: DLP
Rezoluţie nativă: XGA (1024 x 768)
Luminozitate (lumeni): 2700
Contrast : 13000:1
Frecvenţă orizontală min.(KHz): 31 - 102 kHz
Frecvenţă verticală min.(Hz): 23 - 120 Hz
Durată de viaţă lampă (ore): 6500
Format video: NTSC, PAL, SECAM

 
Computer in (D-sub 15pin) x 2 (share with 
component)
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
HDMI x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
Audio in (Mini Jack) x 2
Audio L/R in (RCA) x 1,
Audio out (Mini Jack) x 1
LAN (RJ45) x 1 (LAN Control)
USB (Type B) x 1 (Download & page/down)
RS232 (DB-9pin) x 1
IR Receiver x 2
Wireless: Nu

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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Proiecţii perfecte cu orice ocazie, inclusiv wireless
Mw663 este proiectorul ideal pentru proiecţii perfecte. 
Rezoluţie WXGA pentru afişare compatibilă cu rezoluţia 
notebook-urilor, 3000 ANSI lumeni şi contrastul mare de 
13.000:1, afişare multi-display, prezentări fără PC şi 3D 
prin HDMI 1.4a.

BenQ MW663
Videoproiector

Proiecţie şi prezentare
Putere lampă 100%

Atenţia copiilor este către ecranul de proiecţie

Modul Eco Blank pornit
Lampa consumă doar 30%

230

Videoproiectoare clasice

231

MX815ST este dotat cu lentile speciale de formă asferică 
(paraboidală) pentru imagini cu diagonala mare, de la 
distanţă scurtă.

Accesorii incluse:
Ghid rapid de instalare
Manual CD
Telecomandă
Cablu VGA
Cablu de alimentare

BenQ MX815ST
Videoproiector
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Imagine 

Conectivitate

Tehnologie: DLP
Rezoluţie nativă: XGA (1024 x 768)
Luminozitate (lumeni): 2700
Contrast : 13000:1
Frecvenţă orizontală min.(KHz): 31 - 102 kHz
Frecvenţă verticală min.(Hz): 23 - 120 Hz
Durată de viaţă lampă (ore): 6500
Format video: NTSC, PAL, SECAM

 
Computer in (D-sub 15pin) x 2 (share with 
component)
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
HDMI x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
Audio in (Mini Jack) x 2
Audio L/R in (RCA) x 1,
Audio out (Mini Jack) x 1
LAN (RJ45) x 1 (LAN Control)
USB (Type B) x 1 (Download & page/down)
RS232 (DB-9pin) x 1
IR Receiver x 2
Wireless: Nu

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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BenQ MW851UST
Videoproiector

Proiecţii în format wide de mari dimensiuni de la distanţă foarte mică
Ultra short-throw cu rezoluţie nativă WXGA
MW851UST are nevoie doar de 0.74m pentru a proiecta o imagine de 
95”(2.41m). Proiectorul este ideal pentru table interactive.

Soluţia de sunet perfectă
Sistem audio puternic de 20W
MW851UST prin sistemul audio de difuzoare de 20W se asigură 
un sunet de calitate deosebită. Aceste difuzoare sunt sigilate şi 
asigurate de restul carcasei proiectorului prin sistemul special 
anti-şoc BenQ.

Intrare de microfon
Prin conectatea microfo-
nului la proiector se asigură 
o bună calitate a sunetului în 
întreaga încăpere.

Videoproiectoare clasice
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CARACTERISTICI ESENŢIALE
Proiecţie luminoasă:
Luminozitate pe alb şi pe culoare de 3.000 lumeni
Detalii clare:
SVGA şi raport de contrast de 10.000:1
Instalare uşoară:
Corecţie trapez automată pe verticală
Ecologic:
Setare ecologică şi funcţie de diminuare automată a 
luminozităţii
Wireless opţional:
Posibilitatea de conectare la o gamă largă de dis-
pozitive inteligente

Cu o luminozitate pe alb şi pe culoare la acelaşi nivel, 3.000 lumeni, o 
rezoluţie SVGA şi zoom digital, acest proiector LCD furnizează cu 
uşurinţă prezentări de afaceri luminoase. Nu mai trebuie să staţi în săli 
de conferinţe întunecate pentru a beneficia de acele culori luminoase şi 
vii atât de importante.

Imagini  de  cal i tate  superioară,  
luminoase şi clare.

Luminozitate pe culoare (CLO)

Proiectorul LCD afişează fără eforturi 
imagini luminoase în culori vii, redându-le 
cu acurateţe şi claritate. Este ideal pentru 
prezentări şi imagini în mişcare, asigurând 
un raport de contrast de 10000:1. Prin 
intermediul unei intrări HDMI, materialele 
video şi conţinutul audio de înaltă definiţie 
sunt redate cu uşurinţă la calitate 
superioară.

CLO este o modalitate importantă de 
măsurare a capacităţii proiectorului de a 
furniza culoare şi, la fel ca în cazul tuturor 
proiectoarelor Epson, acest model are 
luminozitatea pe culoare la acelaşi nivel cu 
cea pe alb, pentru a obţine imagini 
luminoase şi culori vii.

Epson EB-S18

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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BenQ MW851UST
Videoproiector

Proiecţii în format wide de mari dimensiuni de la distanţă foarte mică
Ultra short-throw cu rezoluţie nativă WXGA
MW851UST are nevoie doar de 0.74m pentru a proiecta o imagine de 
95”(2.41m). Proiectorul este ideal pentru table interactive.

Soluţia de sunet perfectă
Sistem audio puternic de 20W
MW851UST prin sistemul audio de difuzoare de 20W se asigură 
un sunet de calitate deosebită. Aceste difuzoare sunt sigilate şi 
asigurate de restul carcasei proiectorului prin sistemul special 
anti-şoc BenQ.

Intrare de microfon
Prin conectatea microfo-
nului la proiector se asigură 
o bună calitate a sunetului în 
întreaga încăpere.

Videoproiectoare clasice
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CARACTERISTICI ESENŢIALE
Proiecţie luminoasă:
Luminozitate pe alb şi pe culoare de 3.000 lumeni
Detalii clare:
SVGA şi raport de contrast de 10.000:1
Instalare uşoară:
Corecţie trapez automată pe verticală
Ecologic:
Setare ecologică şi funcţie de diminuare automată a 
luminozităţii
Wireless opţional:
Posibilitatea de conectare la o gamă largă de dis-
pozitive inteligente

Cu o luminozitate pe alb şi pe culoare la acelaşi nivel, 3.000 lumeni, o 
rezoluţie SVGA şi zoom digital, acest proiector LCD furnizează cu 
uşurinţă prezentări de afaceri luminoase. Nu mai trebuie să staţi în săli 
de conferinţe întunecate pentru a beneficia de acele culori luminoase şi 
vii atât de importante.

Imagini  de  cal i tate  superioară,  
luminoase şi clare.

Luminozitate pe culoare (CLO)

Proiectorul LCD afişează fără eforturi 
imagini luminoase în culori vii, redându-le 
cu acurateţe şi claritate. Este ideal pentru 
prezentări şi imagini în mişcare, asigurând 
un raport de contrast de 10000:1. Prin 
intermediul unei intrări HDMI, materialele 
video şi conţinutul audio de înaltă definiţie 
sunt redate cu uşurinţă la calitate 
superioară.

CLO este o modalitate importantă de 
măsurare a capacităţii proiectorului de a 
furniza culoare şi, la fel ca în cazul tuturor 
proiectoarelor Epson, acest model are 
luminozitatea pe culoare la acelaşi nivel cu 
cea pe alb, pentru a obţine imagini 
luminoase şi culori vii.

Epson EB-S18

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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Epson EB-X18
Proiecţii de mari dimensiuni, de la distanţă foarte mică
Ultra short-throw cu rezoluţie nativă WXGA
MW851UST are nevoie doar de 0.74m pentru a proiecta o imagine de 
95”(2.41m). Proiectorul ideal pentru table interactive.

Ecran

Lentilă

Oglindă
Red

Videoproiectoare clasice
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Epson EB-W18
Acest proiector LCD oferă culori de trei ori mai 
luminoase decât proiectoarele DLP standard cu 1 
cip. Rezoluţia WXGA, zoomul optic de 1,2x şi cei 
3.000 lumeni, asigură proiectarea unor imagini 
clare, cu diferite niveluri de luminozitate.
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Oglindă

Oglindă dicroică

Lentilă

Lentilă

Laser albastru

Oglindă

Oglindă dicroică

Fosfor

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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Epson EB-X18
Proiecţii de mari dimensiuni, de la distanţă foarte mică
Ultra short-throw cu rezoluţie nativă WXGA
MW851UST are nevoie doar de 0.74m pentru a proiecta o imagine de 
95”(2.41m). Proiectorul ideal pentru table interactive.

Ecran

Lentilă

Oglindă
Red

Videoproiectoare clasice
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Epson EB-W18
Acest proiector LCD oferă culori de trei ori mai 
luminoase decât proiectoarele DLP standard cu 1 
cip. Rezoluţia WXGA, zoomul optic de 1,2x şi cei 
3.000 lumeni, asigură proiectarea unor imagini 
clare, cu diferite niveluri de luminozitate.
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Oglindă

Oglindă dicroică

Lentilă

Lentilă

Laser albastru

Oglindă

Oglindă dicroică

Fosfor
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Epson EB-420

EB-420 dispune de Wi-Fi opţional şi poate fi montat la o distanţă 
de 72 cm de ecran pentru a obţine o imagine de înaltă calitate, de 
178 cm, cu mai puţine umbre, fiind astfel partenerul perfect al 
tablelor albe interactive, existente în şcoli. De asemenea, poate fi 
utilizat ca alternativă la o tablă albă interactivă datorită 
modulului său interactiv opţional.

Bazat pe tehnologia 3LCD, EB-420 oferă o reproducere precisă a 
culorii, care este importantă pentru mediul educaţional. 
Luminozitatea pe alb şi pe culoare de până la 2.500 lumeni 
asigură o imagine clară, chiar şi în condiţii de lumină diurnă, iar 
raportul de contrast de 3.000:1 produce detalii clare. 

Ataşaţi modulul interactiv Epson ELP-IU03 opţional pentru a 
captiva cu prezentări interactive. Modulul funcţionează 
împreună cu proiectorul, astfel orice suprafaţă poate deveni 
interactivă. Cu ajutorul stiloului digital, se pot crea şi salva note 
sau adăugiri. Pentru o soluţie completă, proiectorul dispune de 
un suport opţional, personalizat, de montare pe perete.

Imagine de înaltă calitate

Lecţii interactive

Videoproiectoare clasice

Epson EB-475W

Videoproiector cu proiec]ie ultrascurt\

Avantaje:
Fără constrângeri de spaţiu

Fără lumină orbitoare

Fără distorsiuni

Micşorează distanţa dintre dvs. şi auditoriu.

Proiecţia ultra scurtă împiedică apariţia umbrelor

Fidelitatea imaginii pe toată suprafaţa proiectată

237

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

Videoproiector destinat proiecţiilor de la distanţe 
ultrascurte. Uşor de configurat şi de folosit, acest 
echipament se caracterizează prin costuri de utilizare 
reduse.

Puteţi obţine cu uşurinţă o imagine proiectată amplă, pe 
ecran lat, cu dimensiuni de până la 100", de la o distanţă 
foarte scurtă, datorită capacităţilor de proiecţie pe distanţe 
ultrascurte ale modelului EB-475W.

Proiecţii ample

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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Epson EB-420

EB-420 dispune de Wi-Fi opţional şi poate fi montat la o distanţă 
de 72 cm de ecran pentru a obţine o imagine de înaltă calitate, de 
178 cm, cu mai puţine umbre, fiind astfel partenerul perfect al 
tablelor albe interactive, existente în şcoli. De asemenea, poate fi 
utilizat ca alternativă la o tablă albă interactivă datorită 
modulului său interactiv opţional.

Bazat pe tehnologia 3LCD, EB-420 oferă o reproducere precisă a 
culorii, care este importantă pentru mediul educaţional. 
Luminozitatea pe alb şi pe culoare de până la 2.500 lumeni 
asigură o imagine clară, chiar şi în condiţii de lumină diurnă, iar 
raportul de contrast de 3.000:1 produce detalii clare. 

Ataşaţi modulul interactiv Epson ELP-IU03 opţional pentru a 
captiva cu prezentări interactive. Modulul funcţionează 
împreună cu proiectorul, astfel orice suprafaţă poate deveni 
interactivă. Cu ajutorul stiloului digital, se pot crea şi salva note 
sau adăugiri. Pentru o soluţie completă, proiectorul dispune de 
un suport opţional, personalizat, de montare pe perete.

Imagine de înaltă calitate

Lecţii interactive

Videoproiectoare clasice

Epson EB-475W

Videoproiector cu proiec]ie ultrascurt\

Avantaje:
Fără constrângeri de spaţiu

Fără lumină orbitoare

Fără distorsiuni

Micşorează distanţa dintre dvs. şi auditoriu.

Proiecţia ultra scurtă împiedică apariţia umbrelor

Fidelitatea imaginii pe toată suprafaţa proiectată
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Videoproiector destinat proiecţiilor de la distanţe 
ultrascurte. Uşor de configurat şi de folosit, acest 
echipament se caracterizează prin costuri de utilizare 
reduse.

Puteţi obţine cu uşurinţă o imagine proiectată amplă, pe 
ecran lat, cu dimensiuni de până la 100", de la o distanţă 
foarte scurtă, datorită capacităţilor de proiecţie pe distanţe 
ultrascurte ale modelului EB-475W.

Proiecţii ample
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Videoproiectorul DLP DS325 reprezintă o soluție potrivită 
pentru proiecția filmelor, imaginilor sau pentru 
prezentarea cursurilor în sălile de clasă. 
Luminozitatea de 2600 lumeni și contrastul înalt de 
13.000:1 asigură o proiecție clară și luminoasă, în orice 
condiții.
Cu o durată de viață  de până la 6500 de ore și un design 
compact, videoproiectorul DLP DS325 este alegerea ideală 
pentru mediul educațional și business.

ź Imagini clare și luminoase – 2600 lumeni
ź Rezoluție SVGA 800x600
ź Contrast înalt 13.000:1
ź Durată de viață de până la 6500 ore

Optoma S325

Specificații:
Display: 0.55” SVGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: SVGA 800x600 (rezoluție 
maximă 1600x1200)
Luminozitate: 2600 lumeni
Contrast: 13.000:1
Durata viață lampă: 6500 ore Eco/5000 ore 
normal
Putere lampă: 190W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 1.95 – 2.15:1
Diagonală imagine: 0.70 – 7.70m
Format: 4:3 , 16:9 compatibil
Keystone: ±40° vertical

Conectori: VGA (D-Sub 15 pini), S-
Video, Composite, RS232
Nivel zgomot: 28 dB
Masă: 2.13 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 233W normal, 207W Eco, 
<0.5W Stand-by
Opțional: adaptor Wireless pentru 
conexiune fără fir

Videoproiectoare clasice
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Optoma S300

Având o luminozitate de 2800 lumeni și un contrast înalt 
de 15.000:1, videoproiectorul DLP S300 este soluția 
ideală pentru sălile de clasă și sălile mici de conferință.
Cu o durată de viață  de până la 6500 de ore și un design 
compact, acest dispozitiv este alegerea potrivită pentru 
mediul educațional, precum și pentru mediul business.

ź Imagini clare și luminoase – 2800 lumeni
ź Rezoluție SVGA 800x600
ź Contrast înalt 15.000:1
ź Durată de viață de până la 6500 ore

Specificații:
Display: 0.55” SVGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: SVGA 800x600 (rezoluție maximă 
1600x1200)
Luminozitate: 2800 lumeni
Contrast: 15.000:1
Durata viață lampă: 6500 ore Eco/5000 ore normal
Putere lampă: 190W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 1.95 – 2.15:1
Diagonală imagine: 0.70 – 7.70m
Format: 4:3 , 16:9 compatibil
Keystone: ±40° vertical
Conectori: VGA (D-Sub 15 pini), S-Video, Composite, 
RS232
Nivel zgomot: 28 dB
Masă: 2.13 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 233W normal, 207W Eco, <0.5W Stand-by
Opțional: adaptor Wireless pentru conexiune fără fir

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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Videoproiectorul DLP DS325 reprezintă o soluție potrivită 
pentru proiecția filmelor, imaginilor sau pentru 
prezentarea cursurilor în sălile de clasă. 
Luminozitatea de 2600 lumeni și contrastul înalt de 
13.000:1 asigură o proiecție clară și luminoasă, în orice 
condiții.
Cu o durată de viață  de până la 6500 de ore și un design 
compact, videoproiectorul DLP DS325 este alegerea ideală 
pentru mediul educațional și business.

ź Imagini clare și luminoase – 2600 lumeni
ź Rezoluție SVGA 800x600
ź Contrast înalt 13.000:1
ź Durată de viață de până la 6500 ore

Optoma S325

Specificații:
Display: 0.55” SVGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: SVGA 800x600 (rezoluție 
maximă 1600x1200)
Luminozitate: 2600 lumeni
Contrast: 13.000:1
Durata viață lampă: 6500 ore Eco/5000 ore 
normal
Putere lampă: 190W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 1.95 – 2.15:1
Diagonală imagine: 0.70 – 7.70m
Format: 4:3 , 16:9 compatibil
Keystone: ±40° vertical

Conectori: VGA (D-Sub 15 pini), S-
Video, Composite, RS232
Nivel zgomot: 28 dB
Masă: 2.13 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 233W normal, 207W Eco, 
<0.5W Stand-by
Opțional: adaptor Wireless pentru 
conexiune fără fir

Videoproiectoare clasice
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Optoma S300

Având o luminozitate de 2800 lumeni și un contrast înalt 
de 15.000:1, videoproiectorul DLP S300 este soluția 
ideală pentru sălile de clasă și sălile mici de conferință.
Cu o durată de viață  de până la 6500 de ore și un design 
compact, acest dispozitiv este alegerea potrivită pentru 
mediul educațional, precum și pentru mediul business.

ź Imagini clare și luminoase – 2800 lumeni
ź Rezoluție SVGA 800x600
ź Contrast înalt 15.000:1
ź Durată de viață de până la 6500 ore

Specificații:
Display: 0.55” SVGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: SVGA 800x600 (rezoluție maximă 
1600x1200)
Luminozitate: 2800 lumeni
Contrast: 15.000:1
Durata viață lampă: 6500 ore Eco/5000 ore normal
Putere lampă: 190W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 1.95 – 2.15:1
Diagonală imagine: 0.70 – 7.70m
Format: 4:3 , 16:9 compatibil
Keystone: ±40° vertical
Conectori: VGA (D-Sub 15 pini), S-Video, Composite, 
RS232
Nivel zgomot: 28 dB
Masă: 2.13 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 233W normal, 207W Eco, <0.5W Stand-by
Opțional: adaptor Wireless pentru conexiune fără fir

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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ź Imagini clare și luminoase – 3000 lumeni
ź Rezoluție XGA 1024x768
ź Contrast ultraînalt 18.000:1
ź Durată de viață de până la 10.000 ore 

datorită tehnologiei Education Cycle

Videoproiectorul XGA DX345 este soluția potrivită pentru mediul educaţional și business. 
Cu un contrast de 18.000:1 și o luminozitate de 3000 lumeni, acest videoproiector poate reda imagini clare și 
luminoase.
Datorită tehnologiei de economisire a energiei Education Cycle, DX345 are o durată de viață de până la 
10.000 ore.

Optoma X345

Videoproiectoare clasice
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Optoma X315

ź Imagini clare și luminoase – 3200 lumeni
ź Rezoluție XGA 1024x768
ź Contrast înalt 15.000:1
ź Durată de viață de până la 10.000 ore 

datorită tehnologiei Education Cycle

Performanță audio 
Difuzoarele 2W încorporate oferă un sunet 
excelent. X315 este ușor de configurat, fără a 
avea nevoie de boxe externe costisitoare.

Datorită contrastului de 15.000:1 și a lumino-zității de 
3200 lumeni, videoproiectorul X315 asigură o 
proiecţie clară, vie și luminoasă în orice condiții.
Datorită tehnologiei de economisire a energiei 
Education Cycle, X315 are o durată de viață de până la 
10.000 ore. 

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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ź Imagini clare și luminoase – 3000 lumeni
ź Rezoluție XGA 1024x768
ź Contrast ultraînalt 18.000:1
ź Durată de viață de până la 10.000 ore 

datorită tehnologiei Education Cycle

Videoproiectorul XGA DX345 este soluția potrivită pentru mediul educaţional și business. 
Cu un contrast de 18.000:1 și o luminozitate de 3000 lumeni, acest videoproiector poate reda imagini clare și 
luminoase.
Datorită tehnologiei de economisire a energiei Education Cycle, DX345 are o durată de viață de până la 
10.000 ore.

Optoma X345

Videoproiectoare clasice
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Optoma X315

ź Imagini clare și luminoase – 3200 lumeni
ź Rezoluție XGA 1024x768
ź Contrast înalt 15.000:1
ź Durată de viață de până la 10.000 ore 

datorită tehnologiei Education Cycle

Performanță audio 
Difuzoarele 2W încorporate oferă un sunet 
excelent. X315 este ușor de configurat, fără a 
avea nevoie de boxe externe costisitoare.

Datorită contrastului de 15.000:1 și a lumino-zității de 
3200 lumeni, videoproiectorul X315 asigură o 
proiecţie clară, vie și luminoasă în orice condiții.
Datorită tehnologiei de economisire a energiei 
Education Cycle, X315 are o durată de viață de până la 
10.000 ore. 

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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ź XGA 4000 lumeni (ideal pentru săli mari)
ź Contrast înalt 15.000:1
ź Durată de viață de până la 7.000 ore datorită 

tehnologiei Education Cycle
ź Control prin Crestron RoomView

Optoma X401

LAN

Videoproiectorul XGA X401 este ideal pentru sălile mari 
de clasă, săli de conferință, aule universitare, ș.a. datorită 
luminozității de 4000 lumeni și a contrastului ridicat, 
putând proiecta imagini luminoase și clare chiar şi 
condiţiile unei luminozităţi puternice.
Datorită suportului Crestron RoomView, video-
proiectorul X401 oferă posibilitatea de adminis-trare și 
control într-un mod eficient.

Videoproiectoare clasice
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Simplu de conectat cu conector HDMI, videoproiectorul W316 este ideal pentru săli de clasă sau de conferință. 
Luminozitatea de 3400 lumeni și contrastul de 15.000:1 oferă imagini luminoase și clare în orice condiții.
Datorită tehnologiei Education Cycle, dispozitivul dispune de o durată de viață a lămpii de până la 10.000 ore.

Optoma W316

ź WXGA 3400 lumeni (Widescreen)
ź Contrast înalt 15.000:1
ź Durată de viață de până la 10.000 ore 

datorită tehnologiei Education Cycle
ź Conectivitate digitala HDMI (pentru audio 

și video)
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ź XGA 4000 lumeni (ideal pentru săli mari)
ź Contrast înalt 15.000:1
ź Durată de viață de până la 7.000 ore datorită 

tehnologiei Education Cycle
ź Control prin Crestron RoomView

Optoma X401

LAN

Videoproiectorul XGA X401 este ideal pentru sălile mari 
de clasă, săli de conferință, aule universitare, ș.a. datorită 
luminozității de 4000 lumeni și a contrastului ridicat, 
putând proiecta imagini luminoase și clare chiar şi 
condiţiile unei luminozităţi puternice.
Datorită suportului Crestron RoomView, video-
proiectorul X401 oferă posibilitatea de adminis-trare și 
control într-un mod eficient.

Videoproiectoare clasice

243

Simplu de conectat cu conector HDMI, videoproiectorul W316 este ideal pentru săli de clasă sau de conferință. 
Luminozitatea de 3400 lumeni și contrastul de 15.000:1 oferă imagini luminoase și clare în orice condiții.
Datorită tehnologiei Education Cycle, dispozitivul dispune de o durată de viață a lămpii de până la 10.000 ore.

Optoma W316

ź WXGA 3400 lumeni (Widescreen)
ź Contrast înalt 15.000:1
ź Durată de viață de până la 10.000 ore 

datorită tehnologiei Education Cycle
ź Conectivitate digitala HDMI (pentru audio 

și video)
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Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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Optoma W401

ź Rezoluție WXGA
ź Imagini clare și luminoase- 4500 lumeni
ź Contrast înalt: 15.000:1
ź Durată de viață de până la 7.000 de ore
ź Acces și control prin Crestron RoomView
ź Full 3D și difuzor 16W

Videoproiectoare clasice
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Optoma X306ST

ź Rezoluție XGA, diagonala de 60” de la 77 cm 
distanță

ź Imagini clare și luminoase- 3200 lumeni
ź Contrast ultraînalt: 18.000:1
ź Durată de viață de până la 6.000 de ore
ź Acces și control prin Crestron RoomView

Aveți nevoie de:
1. Optoma X306ST 
2. Ochelari Optoma ZD301 3D 
3. PC-ul și software-ul educațional 3D
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Videoproiectorul X306ST este capabil să  
proiecteze imagini clare, luminoase, vii de la 
distanțe scurte, astfel că poate realiza o diagonală 
de 60” de la doar 77 cm distanță.
Beneficiază de difuzoare încorporate performante, 
tehnologie Full 3D și control avansat prin Crestron 
RoomView, Telnet și PJ Link.
Are avantajul proiecției scurte, eliminându-se, 
astfel, efectul de umbră creat datorită proiecției.

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice
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Optoma W401

ź Rezoluție WXGA
ź Imagini clare și luminoase- 4500 lumeni
ź Contrast înalt: 15.000:1
ź Durată de viață de până la 7.000 de ore
ź Acces și control prin Crestron RoomView
ź Full 3D și difuzor 16W

Videoproiectoare clasice
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Optoma X306ST

ź Rezoluție XGA, diagonala de 60” de la 77 cm 
distanță

ź Imagini clare și luminoase- 3200 lumeni
ź Contrast ultraînalt: 18.000:1
ź Durată de viață de până la 6.000 de ore
ź Acces și control prin Crestron RoomView

Aveți nevoie de:
1. Optoma X306ST 
2. Ochelari Optoma ZD301 3D 
3. PC-ul și software-ul educațional 3D
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Videoproiectorul X306ST este capabil să  
proiecteze imagini clare, luminoase, vii de la 
distanțe scurte, astfel că poate realiza o diagonală 
de 60” de la doar 77 cm distanță.
Beneficiază de difuzoare încorporate performante, 
tehnologie Full 3D și control avansat prin Crestron 
RoomView, Telnet și PJ Link.
Are avantajul proiecției scurte, eliminându-se, 
astfel, efectul de umbră creat datorită proiecției.

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice



Echipamente audiovizuale

ź Rezoluție WXGA, diagonala de 60” de la 68 
cm distanță wide screen

ź Imagini clare și luminoase- 3600 lumeni
ź Contrast înalt: 18.000:1
ź Durată de viață de până la 6.000 de ore
Acces și control prin Crestron RoomViewVideoproiectorul WX306ST asigură o proiectare 

clară şi luminoasă de la distanţe scurte, realizând o 
diagonală de 60” de la doar 68 cm distanță.
Beneficiază de difuzoare încorporate performante, 
tehnologie Full 3D și control avansat prin Crestron 
RoomView, Telnet și PJ Link.
Avantajul proiecției scurte este cel de eliminare a 
efectului de umbră.
Specificații:
Display: 0.65” WXGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: WXGA 1280x800 (rezoluție 
maximă 1600x1200)
Luminozitate: 3600 lumeni
Contrast: 18.000:1
Durata viață lampă: 6.000/3.500 
Putere lampă: 240W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 0.52:1
Diagonală imagine: 1.13– 5.67m (distanță proiecție 
0.5-2.5m)
Format: 16:10, 4:3, 16:9 
Keystone: ±40° vertical
Conectori: HDMI, 2xVGA, Composite, 2xAudio In, 
Audio Out, VGA Out, RJ45, RS232, USB, intrare 
microfon
Nivel zgomot: 30 dB
Masă: 2.8 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 290W normal, 230W Eco, <0.5W Stand-by
Difuzor încorporat: 10W 
Opțional: adaptor Wireless 

Optoma W306ST
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Videoproiectoare clasice
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Optoma X307UST

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice

ź Rezoluție XGA, diagonală de până la 2.54m
ź Fără efecte de umbră
ź Contrast înalt: 15.000:1
ź Luminozitate: 3300 lumeni
ź Acces și control prin Crestron RoomView

Specificații:
Display: 0.55” XGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: XGA 1024x768 (rezoluție maximă 
1600x1200)
Luminozitate: 3300 lumeni
Contrast: 15.000:1
Durata viață lampă: 4.000/3.000 
Putere lampă: 280W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 0.43:1
Diagonală imagine: 1.53– 2.56m (distanță proiecție 
0.52-0.88m) 
Format: 4:3, 16:9 
Keystone: ±15° vertical
Conectori: HDMI, 2xVGA, Composite, 4xAudio In, 
Audio Out, VGA Out, RJ45, RS232, USB, intrare 
microfon, +12V Trigger
Nivel zgomot: 30 dB
Masă: 7.5 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 345W normal, 285W Eco, <0.5W Stand-by
Difuzor încorporat: 10W 
Opțional: adaptor Wireless



Echipamente audiovizuale

ź Rezoluție WXGA, diagonala de 60” de la 68 
cm distanță wide screen

ź Imagini clare și luminoase- 3600 lumeni
ź Contrast înalt: 18.000:1
ź Durată de viață de până la 6.000 de ore
Acces și control prin Crestron RoomViewVideoproiectorul WX306ST asigură o proiectare 

clară şi luminoasă de la distanţe scurte, realizând o 
diagonală de 60” de la doar 68 cm distanță.
Beneficiază de difuzoare încorporate performante, 
tehnologie Full 3D și control avansat prin Crestron 
RoomView, Telnet și PJ Link.
Avantajul proiecției scurte este cel de eliminare a 
efectului de umbră.
Specificații:
Display: 0.65” WXGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: WXGA 1280x800 (rezoluție 
maximă 1600x1200)
Luminozitate: 3600 lumeni
Contrast: 18.000:1
Durata viață lampă: 6.000/3.500 
Putere lampă: 240W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 0.52:1
Diagonală imagine: 1.13– 5.67m (distanță proiecție 
0.5-2.5m)
Format: 16:10, 4:3, 16:9 
Keystone: ±40° vertical
Conectori: HDMI, 2xVGA, Composite, 2xAudio In, 
Audio Out, VGA Out, RJ45, RS232, USB, intrare 
microfon
Nivel zgomot: 30 dB
Masă: 2.8 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 290W normal, 230W Eco, <0.5W Stand-by
Difuzor încorporat: 10W 
Opțional: adaptor Wireless 

Optoma W306ST

246

Videoproiectoare clasice
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Optoma X307UST

Videoproiectoare clasice Videoproiectoare clasice

ź Rezoluție XGA, diagonală de până la 2.54m
ź Fără efecte de umbră
ź Contrast înalt: 15.000:1
ź Luminozitate: 3300 lumeni
ź Acces și control prin Crestron RoomView

Specificații:
Display: 0.55” XGA DC3 DMD Chip DLP
Rezoluție nativă: XGA 1024x768 (rezoluție maximă 
1600x1200)
Luminozitate: 3300 lumeni
Contrast: 15.000:1
Durata viață lampă: 4.000/3.000 
Putere lampă: 280W
Culori: 1.07 miliarde
Rată aspect: 0.43:1
Diagonală imagine: 1.53– 2.56m (distanță proiecție 
0.52-0.88m) 
Format: 4:3, 16:9 
Keystone: ±15° vertical
Conectori: HDMI, 2xVGA, Composite, 4xAudio In, 
Audio Out, VGA Out, RJ45, RS232, USB, intrare 
microfon, +12V Trigger
Nivel zgomot: 30 dB
Masă: 7.5 kg
Alimentare: 100-240V, 50-60 Hz
Consum: 345W normal, 285W Eco, <0.5W Stand-by
Difuzor încorporat: 10W 
Opțional: adaptor Wireless
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NOUNOU

NOUNOU

NOUNOU

3DGHR
Harta României 3D Fizică

Harta ROMÂNIA 3D (machetă în relief) 
reprezintă o proiecţie cartografică azimutală a 
întregului spaţiul românesc şi, parţial, a statelor 
vecine. Produsul este executat în  tehnica 3D, 
reprezentând o imagine fidelă a reliefului 
României, raportul dintre scara orizontală şi 
cea verticală fiind unul proporţional ( şi nu unul 
metric),  prin aceasta asigurându-se un 
echilbru estetic al întregii structurii. Designul 
este definitivat de eleganţa ramei ,beneficiarul 
având posibilitatea de a alege dintre mai multe 
modele.  La solicitare, produsele pot fi 
personalizate cu informație scriptică sau 
grafică. Harta este executată din PVC, de 0,25-
0,45mm. Relieful este de minim 40 mm, 
imaginea find realizată la rezoluţia de minim 
1400 x1400 /offset.

rame | рaмa | frame 70,4 mm

30,3mm

50,7mm

30,1mm

20,2mm

30,6mm

HOM

Hărţile operative magnetice reprezintă soluţia 
ideală pentru biroul dumneavoastră. Reproducerea 
cartografică fidelă, proiecţia azimutală şi gama 
cromatică utilizate fac din produsele oferite nu 
numai o modalitate optimă de a elaborara strategii 
de logistică, dar şi un obiect de design, creând o 
atmosferă plăcută şi
creativă.
Elementele grafice sunt tipărite offset, iar pentru 
dimensiunile gigant se foloseşte print digital cu 
ecosolvent la rezoluţia de 1400x1400 Dpi şi 4,2 PL cu 
volumul reglabil.
Hărţile sunt executate pe suport magnetic, astfel că 
se pot utiliza magneţi decorativi pentru afişări 
operative, suprafaţa permiţând utilizarea cariocilor 
lavabile pentru marcaje grafice.

Hărți operative pe suport magnetic

}ARA MEA {I NEAMUL MEU GHRCP11-MAG

ROMÂNIA  ADMINISTRATIVÃ GHR5CD-MAG

HARTA EUROPEI PENTRU COPII GHECP-MAG

LUMEA POLITICÃ GHL6P-INT-MAG

EUROPA FIZICÃ GHLR5-MAG

www.eurodidactica.rowww.hartidebirou.ro
0748.886.002021-242.5083

Hãrti de birou, Hãrti de birou,

Mai multe detalii despre produsele cartografice şi caracteristicile acestora pe pagina specializată a companiei 
EURODIDACTICA.

3DGHRCD1600

3DGHRCD700

3DGHRCD1400

3DGHR4CD1600

3DGHRCD1000

3DGHR4CD1400
3DGHR4CD1000
3DGHR4CD1400
3DGHRCP1600
3DGHRCP1400

3DGHRCP1000
3DGHRCP700

1600 x 1200

700 x 500

1400 x 1000

1600 x 1200

1000 x 700

1400 x 1000
1000 x 700
700 x 500

1600 x 1200
1400 x 1000

1000 x 700
700 x 500

Cod produsDenumire produs

 ROMÂNIA FIZICÃ

 ROMÂNIA FIZICÃ
 ROMÂNIA FIZICÃ

ROMÂNIA ADMINISTRATIVÃ

 ROMÂNIA PENTRU COPII

 ROMÂNIA FIZICÃ

Dimensiune (LxH) (mm)

ROMÂNIA ADMINISTRATIVÃ
ROMÂNIA ADMINISTRATIVÃ

 ROMÂNIA PENTRU COPII
 ROMÂNIA PENTRU COPII
 ROMÂNIA PENTRU COPII

ROMÂNIA ADMINISTRATIVÃ

HOMROF2000

HOMROF700

HOMROF1400

HOMROA2000

HOMROF1000

HOMROA1400
HOMROA1000
HOMROA700

HOMLPOL2000
HOMLPOL1400
HOMLPOL1000

HOMLPOL700

HOMEUPOL2000
HOMEUPOL1400
HOMEUPOL1000
HOMEUPOL700

HOMEUCOD2000
HOMEUCOD1400
HOMEUCOD1000
HOMEUCOD700

2000 x 1200 18

700 x 500 3

1400 x 1000 9

2000 x 1200 18

1000 x 700 5

1400 x 1000 9
1000 x 700 5
700 x 500 3

2000 x 1200 18
1400 x 1000 9
1000 x 700 5

700 x 500 3

2000 x 1200 18
1400 x 1000 9
1000 x 700 5

700 x 500 3
2000 x 1200 18
1400 x 1000 9
1000 x 700 5

700 x 500 3

Cod produsDenumire produs

Romania FIZICA   
Romania FIZICA   

Romania ADMINISTRATIVA 

Lumea POLITICA  

Europa POLITICA 

Europa CODURI POSTALE 

Dimensiune (LxHmm) Greutate

Romania FIZICA   
Romania FIZICA   

Romania ADMINISTRATIVA 
Romania ADMINISTRATIVA 
Romania ADMINISTRATIVA 

Lumea POLITICA  
Lumea POLITICA  
Lumea POLITICA  

Europa POLITICA 
Europa POLITICA 
Europa POLITICA 

Europa CODURI POSTALE 
Europa CODURI POSTALE 
Europa CODURI POSTALE 

HARTA LUMII PENTRU COPII GHLCP-MAG
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NOUNOU

NOUNOU

NOUNOU

3DGHR
Harta României 3D Fizică

Harta ROMÂNIA 3D (machetă în relief) 
reprezintă o proiecţie cartografică azimutală a 
întregului spaţiul românesc şi, parţial, a statelor 
vecine. Produsul este executat în  tehnica 3D, 
reprezentând o imagine fidelă a reliefului 
României, raportul dintre scara orizontală şi 
cea verticală fiind unul proporţional ( şi nu unul 
metric),  prin aceasta asigurându-se un 
echilbru estetic al întregii structurii. Designul 
este definitivat de eleganţa ramei ,beneficiarul 
având posibilitatea de a alege dintre mai multe 
modele.  La solicitare, produsele pot fi 
personalizate cu informație scriptică sau 
grafică. Harta este executată din PVC, de 0,25-
0,45mm. Relieful este de minim 40 mm, 
imaginea find realizată la rezoluţia de minim 
1400 x1400 /offset.

rame | рaмa | frame 70,4 mm

30,3mm

50,7mm

30,1mm

20,2mm

30,6mm

HOM

Hărţile operative magnetice reprezintă soluţia 
ideală pentru biroul dumneavoastră. Reproducerea 
cartografică fidelă, proiecţia azimutală şi gama 
cromatică utilizate fac din produsele oferite nu 
numai o modalitate optimă de a elaborara strategii 
de logistică, dar şi un obiect de design, creând o 
atmosferă plăcută şi
creativă.
Elementele grafice sunt tipărite offset, iar pentru 
dimensiunile gigant se foloseşte print digital cu 
ecosolvent la rezoluţia de 1400x1400 Dpi şi 4,2 PL cu 
volumul reglabil.
Hărţile sunt executate pe suport magnetic, astfel că 
se pot utiliza magneţi decorativi pentru afişări 
operative, suprafaţa permiţând utilizarea cariocilor 
lavabile pentru marcaje grafice.

Hărți operative pe suport magnetic

}ARA MEA {I NEAMUL MEU GHRCP11-MAG

ROMÂNIA  ADMINISTRATIVÃ GHR5CD-MAG

HARTA EUROPEI PENTRU COPII GHECP-MAG

LUMEA POLITICÃ GHL6P-INT-MAG

EUROPA FIZICÃ GHLR5-MAG

www.eurodidactica.rowww.hartidebirou.ro
0748.886.002021-242.5083

Hãrti de birou, Hãrti de birou,

Mai multe detalii despre produsele cartografice şi caracteristicile acestora pe pagina specializată a companiei 
EURODIDACTICA.

3DGHRCD1600

3DGHRCD700

3DGHRCD1400

3DGHR4CD1600

3DGHRCD1000

3DGHR4CD1400
3DGHR4CD1000
3DGHR4CD1400
3DGHRCP1600
3DGHRCP1400

3DGHRCP1000
3DGHRCP700

1600 x 1200

700 x 500

1400 x 1000

1600 x 1200

1000 x 700

1400 x 1000
1000 x 700
700 x 500

1600 x 1200
1400 x 1000

1000 x 700
700 x 500

Cod produsDenumire produs

 ROMÂNIA FIZICÃ

 ROMÂNIA FIZICÃ
 ROMÂNIA FIZICÃ

ROMÂNIA ADMINISTRATIVÃ

 ROMÂNIA PENTRU COPII

 ROMÂNIA FIZICÃ

Dimensiune (LxH) (mm)

ROMÂNIA ADMINISTRATIVÃ
ROMÂNIA ADMINISTRATIVÃ

 ROMÂNIA PENTRU COPII
 ROMÂNIA PENTRU COPII
 ROMÂNIA PENTRU COPII

ROMÂNIA ADMINISTRATIVÃ

HOMROF2000

HOMROF700

HOMROF1400

HOMROA2000

HOMROF1000

HOMROA1400
HOMROA1000
HOMROA700

HOMLPOL2000
HOMLPOL1400
HOMLPOL1000

HOMLPOL700

HOMEUPOL2000
HOMEUPOL1400
HOMEUPOL1000
HOMEUPOL700

HOMEUCOD2000
HOMEUCOD1400
HOMEUCOD1000
HOMEUCOD700

2000 x 1200 18

700 x 500 3

1400 x 1000 9

2000 x 1200 18

1000 x 700 5

1400 x 1000 9
1000 x 700 5
700 x 500 3

2000 x 1200 18
1400 x 1000 9
1000 x 700 5

700 x 500 3

2000 x 1200 18
1400 x 1000 9
1000 x 700 5

700 x 500 3
2000 x 1200 18
1400 x 1000 9
1000 x 700 5

700 x 500 3

Cod produsDenumire produs

Romania FIZICA   
Romania FIZICA   

Romania ADMINISTRATIVA 

Lumea POLITICA  

Europa POLITICA 

Europa CODURI POSTALE 

Dimensiune (LxHmm) Greutate

Romania FIZICA   
Romania FIZICA   

Romania ADMINISTRATIVA 
Romania ADMINISTRATIVA 
Romania ADMINISTRATIVA 

Lumea POLITICA  
Lumea POLITICA  
Lumea POLITICA  

Europa POLITICA 
Europa POLITICA 
Europa POLITICA 

Europa CODURI POSTALE 
Europa CODURI POSTALE 
Europa CODURI POSTALE 

HARTA LUMII PENTRU COPII GHLCP-MAG



SM01OVAL 

România şi Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile
România şi Republica Moldova.Harta administrativă
România şi Republica Moldova.Harta fizică
România şi Republica Moldova.Harta fizică (faţă) / Harta de contur (verso)
România. Harta fizică şi administrativă  - suport pânză
România şi Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile - suport pânză
România şi Republica Moldova.Harta de contur 
Planiglobul.Harta Emisferelor
Harta fizică a Lumii
Harta fizică a Lumii (faţă) / Harta de contur (verso)
Harta fizică a Lumii şi a principalelor resurse
Harta celor mai importante resurse ale lumii
Harta politică a Lumii
Harta climatică a Lumii
Marile descoperiri geografice
Europa. Harta fizică şi a resurselor de subsol.
Europa. Harta fizică şi a resurselor de subsol (faţă) / Harta de contur (verso)
Europa. Harta politică 
Europa. Harta economică

Asia. Harta fizică faţă/ Harta de contur (verso)
Asia. Harta fizică
Asia. Harta politică
Asia. Harta economică
America de Nord. Harta fizică
America de Nord. Harta politică
America de Nord. Harta economică
America  de Sud. Harta fizică
America  de Sud. Harta Politică
America  de Sud. Harta economică
Africa. Harta fizică
Africa. Harta politică
Africa. Harta economică 
Australia şi Oceania. Harta fizică
Australia şi Oceania. Harta economică
Ţara mea şi neamul meu ( România şi  Moldova) Harta desenată , pentru copii 
Harta Lumii pentru copii
Harta Europei pentru copii
Set 3 hărţi pentru copii (România pentru copii, Europa pentru copii şi Lumea pentru copii)
România si Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile  
 
FORMAT GIGANT
România şi Republica Moldova.Harta administrativă – format gigant
Planiglobul.Harta Emisferelor – format gigant
Harta fizică a Lumii şi a principalelor resurse – format gigant
Harta politică a Lumii – format gigant
Ţara mea şi neamul meu ( România şi  Moldova). Harta desenată, pentru copii – format gigant
Harta Lumii pentru copii - format gigant  
Harta Europei pentru copii - format gigant

Hărți operative pe suport magnetic

1000X700
1400x1000
2000x1700

3500x2400 - gigant

Dimensiune (LxH) (mm)

103
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www.eurodidactica.ro
0748.886.002021-242.5083

SM01OVAL SM01MOBILE

SM01OVAL 

Suport pentru hărţi

Descriere: Suport indispensabil în fiecare clasă 
unde se folosesc hărţi şi fişe tradiţionale. Structura 
uşoară din aluminiu şi baza cu role asigură 
transportare facilă si stabilitate.
Garanţie: 2 ani

Description: Stand indispensable in every 
classroom where traditional maps and cards are 
being used. Light aluminium construction and base 
with wheels ensures easy transportation and 
stability. 
Warranty: 2-year product warranty. 

RO 

EN Stand for maps 

SM01OVAL 32070

Cod produs Dimensiune (H) (mm) Greutate (kg)

Sm01 OVAL SM01MOBILE

SM01OVAL 
Suport pentru hărţi cu înălţime reglabilă

Descriere: O soluţie mai avansată pentru suportul 
mobil, cu role cu frână şi înălţime reglabilă ce 
asigura agăţarea la diferite niveluri.
Garanţie: 2 ani

Description: More advanced solution 
for more demanding – mobile stand with 
lockable castors and adjustable height 
which ensures easy hanging at different 
level. 
Warranty: 2-year product warranty. 

RO 

RU 

EN Height-adjustable stand for maps 

SM01OVAL 5.31800 - 2410 

Cod produs Dimensiune (H) (mm) Greutate (kg)
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SM01OVAL 

România şi Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile
România şi Republica Moldova.Harta administrativă
România şi Republica Moldova.Harta fizică
România şi Republica Moldova.Harta fizică (faţă) / Harta de contur (verso)
România. Harta fizică şi administrativă  - suport pânză
România şi Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile - suport pânză
România şi Republica Moldova.Harta de contur 
Planiglobul.Harta Emisferelor
Harta fizică a Lumii
Harta fizică a Lumii (faţă) / Harta de contur (verso)
Harta fizică a Lumii şi a principalelor resurse
Harta celor mai importante resurse ale lumii
Harta politică a Lumii
Harta climatică a Lumii
Marile descoperiri geografice
Europa. Harta fizică şi a resurselor de subsol.
Europa. Harta fizică şi a resurselor de subsol (faţă) / Harta de contur (verso)
Europa. Harta politică 
Europa. Harta economică

Asia. Harta fizică faţă/ Harta de contur (verso)
Asia. Harta fizică
Asia. Harta politică
Asia. Harta economică
America de Nord. Harta fizică
America de Nord. Harta politică
America de Nord. Harta economică
America  de Sud. Harta fizică
America  de Sud. Harta Politică
America  de Sud. Harta economică
Africa. Harta fizică
Africa. Harta politică
Africa. Harta economică 
Australia şi Oceania. Harta fizică
Australia şi Oceania. Harta economică
Ţara mea şi neamul meu ( România şi  Moldova) Harta desenată , pentru copii 
Harta Lumii pentru copii
Harta Europei pentru copii
Set 3 hărţi pentru copii (România pentru copii, Europa pentru copii şi Lumea pentru copii)
România si Republica Moldova. Harta fizică, administrativă şi a substanţelor minerale utile  
 
FORMAT GIGANT
România şi Republica Moldova.Harta administrativă – format gigant
Planiglobul.Harta Emisferelor – format gigant
Harta fizică a Lumii şi a principalelor resurse – format gigant
Harta politică a Lumii – format gigant
Ţara mea şi neamul meu ( România şi  Moldova). Harta desenată, pentru copii – format gigant
Harta Lumii pentru copii - format gigant  
Harta Europei pentru copii - format gigant

Hărți operative pe suport magnetic

1000X700
1400x1000
2000x1700

3500x2400 - gigant

Dimensiune (LxH) (mm)

103
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uşoară din aluminiu şi baza cu role asigură 
transportare facilă si stabilitate.
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Description: Stand indispensable in every 
classroom where traditional maps and cards are 
being used. Light aluminium construction and base 
with wheels ensures easy transportation and 
stability. 
Warranty: 2-year product warranty. 
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EN Stand for maps 

SM01OVAL 32070

Cod produs Dimensiune (H) (mm) Greutate (kg)

Sm01 OVAL SM01MOBILE

SM01OVAL 
Suport pentru hărţi cu înălţime reglabilă

Descriere: O soluţie mai avansată pentru suportul 
mobil, cu role cu frână şi înălţime reglabilă ce 
asigura agăţarea la diferite niveluri.
Garanţie: 2 ani

Description: More advanced solution 
for more demanding – mobile stand with 
lockable castors and adjustable height 
which ensures easy hanging at different 
level. 
Warranty: 2-year product warranty. 

RO 

RU 

EN Height-adjustable stand for maps 
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Hartă gigant
material: pânză cauciucată, 
dimensiune: 
3500x2400 mm
La comandă se poate executa orice
hartă din portofoliul Eurodidactica, 
la orice dimensiune.
Sistem de rulare
lungime=3800 mm, sistem de rulare 
electric, comandă electrică, 
alimentare: 220V, cablu electric 5m.
Hărţile se pot livra cu sau fără 
sistemul de rulare.

Hãrti

252

, Heraldicã

253

Mai multe detalii despre produsele cartografice şi caracteristicile acestora pe pagina specializată a companiei 
EURODIDACTICA.

 Tel/Fax: /(021)242.50.82, 242 50 84, 242 50 83 Mobil:  0748-886 002 Email: office@eurodidactica.ro Web: www.eurodidactica.ro/www.mobilieruniversitar.ro

264626

COD: HR DUE 2

Stema României pe suport komatex
Detalii: h 410 mm

Sisteme [i heraldic\

personalizat\

executat\ de arti[ti plastici.

Vă oferim posibilitatea de a personaliza 
orice hartă din p rtofoliul EURODIDACTICA 
cu imagini, sigle etc.

Caracteristici:
silk dublu laminat cu folie de 25 microni, 
şipci de lemn duble,
dimensiuni: la comandă.

o

Hãrti,

252



Hartă gigant
material: pânză cauciucată, 
dimensiune: 
3500x2400 mm
La comandă se poate executa orice
hartă din portofoliul Eurodidactica, 
la orice dimensiune.
Sistem de rulare
lungime=3800 mm, sistem de rulare 
electric, comandă electrică, 
alimentare: 220V, cablu electric 5m.
Hărţile se pot livra cu sau fără 
sistemul de rulare.

Hãrti

252

, Heraldicã

253

Mai multe detalii despre produsele cartografice şi caracteristicile acestora pe pagina specializată a companiei 
EURODIDACTICA.
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Vă oferim posibilitatea de a personaliza 
orice hartă din p rtofoliul EURODIDACTICA 
cu imagini, sigle etc.

Caracteristici:
silk dublu laminat cu folie de 25 microni, 
şipci de lemn duble,
dimensiuni: la comandă.
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MSSU07 MSSU08  MBINF 01 MBCAT01 MBCH MBS05 MBS03 MBS07 MSS
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Produse fabricate ^n Germania, Fran]a, SUA, Polonia, Spania,

 Italia, Cehia, China, Belarus, Suedia, România, R. Moldova
www.mobilieruniversitar.ro
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3D(ÎN RELIEF) OPERATIVE(MAGNETICE) CLASICE(CU BAGHETE) GIGANT(TAPET) HÃRTI DESENATE(PT COPII) HÃRTI DIDACTICE
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 Italia, Cehia, China, Belarus, Suedia, România, R. Moldova
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TSMVP/ TSMVA TSTA/ TSTV TSCOV/ TSCOA MBTF TSC2 AZTC AZGS/ AZGK FLIPCHARTURI ORGANIZATOARE
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Depozit : Drumul Gării Balotesti, nr. 20, 
Otopeni, Jud. Ilfov 

Mobil: 0748-886 002
Tel./Fax: (021)242.50.82, 242 50 83, 242 50 84

Sediul social:
Str. Drumul Gării Baloteşti, nr. 20, Otopeni, Jud. Ilfov

CUI: RO21693430
Registru Comerţului: J23/3110/29.11.2010

Cont IBAN: RO02BRDE426SV81106644450
BRD-GSG, suc.TEI

Cont Trezorerie: RO66TREZ4215069XXX005993,
Trezoreria Operativă Ilfov.

Tel/fax: (021) 242.50.82/83/84

Mobil: 0748-88.60.02

E-mail:
comenzi@eurodidactica.ro
office@eurodidactica.ro

Sediu Eurodidactica

Showroom Eurodidactica

Showroom Eurodidactica

Showroom Eurodidactica



www.mobilieruniversitar.ro
www.tableinteractive.eu

www.eurodidactica.ro

EURODIDACTICA SRL Bucureşti
Sediu social / ţ : 

Str.Drumul Gării Baloteşti, nr. 20, Otopeni, Jud. Ilfov
Mobil: 0748-886 002

Tel./Fax: +4(021)242.50.82, 242 50 83, 242 50 84
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