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ZOO 522VN CHROM 2PZOO 522H CHROM

Dostępne kolory plastików
Available plastic finishes

Kilkadziesiąt różnorodnych 
konfiguracji: na czterech nogach 

lub na płozie, z siedziskiem 
plastikowym lub tapicerowanym, 

oparciem plastikowym, 
siatkowym lub tapicerowanym, 

z podłokietnikami lub bez.

Dodatkowe funkcje: łączenie 
w rzędy i pomiędzy rzędami 

(anti-panic system), składany blat 
do pisania, numeracja krzeseł 

i rzędów, ławki.

Multi-functional chair with dozens 
of varied configurations: 4-legged 
or cantilever frame, with a plastic 

or upholstered seat, a plastic, mesh 
or upholstered backrest, with 

or without armrests.

Additional features: chairs and 
row linking system (anti-panic), 

folded writing tablet, chair and row 
numbering, benches.

522H (+2P) x10 502V (+2P) x5*

522V (+2P) x8 500H (+2P) x5*

525H (+2P) x10 500V (+2P) x5*

525V (+2P) x8 505H (+2P) x5*

502H (+2P) x5* 505V (+2P) x5*

522H x12 502H (+2P) x5*

522H 2P x10 502V (+2P) x5*

522V (+2P) x8 500H (+2P) x5*

525H x12 500V (+2P) x5*

525H 2P x10 505H (+2P) x5*

525V (+2P) x8 505V (+2P) x5*

* Krzesła w tapicerce Valencia – 3 szt.
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ZOO 522H CHROM ZOO 525VN CHROM 2P

ZOO 522L3 SATYNAZOO 500VN CHROM 2P

ZOO 502H CHROM 2P

Zoo
Design: Paul Brooks

Zoo



127Fotele i krzesła konferencyjne / Visitor chairs



Wygenerowano ze strony www.profim.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. 1/4

Zoo   model konferencyjny

Dane techniczne

wersje produktu 522 - siedzisko i oparcie plastikowe
525 - siedzisko plastikowe, oparcie siatkowe
502 - siedzisko tapicerowane, oparcie plastikowe
500 - siedzisko i oparcie tapicerowane
505 - siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe

Typy stelaży:
- H - na nogach
- HC - na nogach, kółka
- V - na płozie z możliwością sztaplowania
- VN - na płozie bez możliwości sztaplowania
2P - wersja z podłokietnikami

stelaż Rura metalowa o przekroju fi 22 mm
Wersje kolorystyczne:
 - czarny (lakierowany proszkowo)
 - metalik (lakierowany proszkowo)
 - chrom błyszczący (chromowany)
 - chrom satyna (chromowany)

Opcja - stelaże H/V/VN w kolorach: RAL 1000, RAL 2012, RAL 6034, RAL 7005, RAL 9016.

blat Zoo może występować w wersji z blatem (2PB).
Blat jest integralną częścią modeli w wersji 2PB.
Brak możliwości zakupu blatu jako osobnego elementu.
Blat montowany zawsze z prawej strony.

podłokietniki Nakładka poliamidowa PA -
RAL 1000 (beżowo-zielony)
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RAL 2012 (pomarańczowy)
RAL 6034 (turkusowy)
RAL 7005 (szary)
RAL 9005 (czarny)
RAL 9016 (biały)
Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów plastików siedziska, oparcia
i podłokietników.

kółka/stopki Wersja H, V, VN:
- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

Wersja V/VN - istnieje możliwość zamówienia krzesła bez stopek.

Wersja HC:
- kółka twarde (do podłóg miękkich)
- kółka miękkie (do podłóg twardych)

siedzisko  - z tworzywa
 - tapicerowane:  pianka cięta o gęstości 40 kg/m3
Kolory plastików siedziska:
RAL 1000 (beżowo-zielony)
RAL 2012 (pomarańczowy)
RAL 6034 (turkusowy)
RAL 7005 (szary)
RAL 9005 (czarny)
RAL 9016 (biały)
Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów plastików siedziska, oparcia
i podłokietników.

Maskownica siedziska:
- stelaż czarny - maskownica zawsze czarna (RAL 9005)
- stelaż metalik, chrom, satyna - maskownica zawsze szara (RAL 7005, za wyjątkiem
krzesła z czarnym plastikiem siedziska - w takim przypadku maskownica zawsze czarna
RAL 9005)
Maskownica siedziska:
- stelaż czarny - maskownica zawsze czarna (RAL 9005)
- stelaż metalik, chrom, satyna, RAL - maskownica zawsze szara (RAL 7005, za wyjątkiem
krzesła z czarnym plastikiem siedziska - w takim przypadku maskownica zawsze czarna
RAL 9005)

oparcie  - z tworzywa
 - z siatki
 - tapicerowane: pianka wylewana o gęstości 130 kg/m3.

Kolory plastików oparcia:
RAL 1000 (beżowo-zielony)
RAL 2012 (pomarańczowy)
RAL 6034 (turkusowy)
RAL 7005 (szary)
RAL 9005 (czarny)
RAL 9016 (biały)
Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów plastików siedziska, oparcia
i podłokietników.

W modelach Zoo 500 bez podłokietników plastikowe elementy łączące stelaż z oparciem:
- stelaż czarny - zawsze czarne (RAL 9005)
- stelaż metalik, chrom, satyna - zawsze szare(RAL 7005)
- stelaż RAL - zawsze RAL w kolorze stelaża

waga netto 522H, 525HC, 502H - 7,0 kg
522H 2P, 522V,522VN, 525HC 2P, 502V,502VN, 500HC, 505V, 505VN - 8,0 kg
522HC, 525H 2P, 525V, 502HC, 500H, 505H 2P, 505HC - 7,5 kg
522HC 2P, 525VN 2P, 502HC 2P, 500H 2P, 500V, 505HC 2P - 8,5 kg
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522V 2P, 522VN 2P, 502V 2P, 502VN 2P,  500HC 2P, 505V 2P, 505VN 2P - 9,0 kg
525H, 505H - 6,5 kg
525V 2P, 500VN - 8,5 kg
525VN - 7,5 kg
500V 2P, 500VN 2P - 9,5 kg

waga brutto 522H, 525HC, 525VN, 502H - 11,0 kg
522H 2P, 522V, 525HC 2P, 525V 2P, 502V, 500HC, 500VN, 505V - 12,0 kg
522HC, 522VN, 525H 2P, 525V, 502HC, 502VN, 500H, 505H 2P, 505HC, 505VN - 11,5 kg
522HC 2P, 522V 2P, 525VN 2P, 502HC 2P, 502VN 2P, 500H 2P, 500V, 505HC 2P, 505VN 2P
- 12,5 kg
522V 2P, 502V 2P, 500HC 2P, 500VN 2P, 505V 2P - 13,0 kg
525H, 505H - 10,5 kg
500V 2P - 13,5 kg

sztaplowanie Maksymalna ilość w sztaplu:
522H, 522H 2P, 525H, 525H 2P - 10 szt.
522H 2PB, 522V 2PB, 525H 2PB, 525V 2PB - 5 szt.
522V, 522V 2P,525V, 525V 2P - 8 szt.
502H, 502H 2P, 502H 2PB, 502V, 502V 2P, 502V 2PB, 500H, 500H 2P, 500H 2PB, 500V,
500V 2P, 500V 2PB, 505H, 505H 2P, 505H 2PB, 505V, 505V 2P, 505V 2PB - 5* szt.

Maksymalna ilość w sztaplu na wózku:
522H, 525H - 12 szt.
522H 2P, 525H 2P - 10 szt.
522H 2PB, 522V 2PB, 525H 2PB, 525V 2PB - 5 szt.
522V, 522V 2P,525V, 525V 2P - 8 szt.
502H, 502H 2P, 502H 2PB, 502V, 502V 2P, 502V 2PB, 500H, 500H 2P, 500H 2PB, 500V,
500V 2P, 500V 2PB, 505H, 505H 2P, 505H 2PB, 505V, 505V 2P, 505V 2PB - 5* szt.

*krzesło w tapicerce Valencia: 3 szt.

dodatkowe - łączenie w rzędy
 - numeracja krzeseł
 - numeracja rzędów
 - łączenie krzeseł i rzędów, system „anti-panic”
 - wózek do transportu krzeseł

Wymiary
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Zoo   Ławki

Dane techniczne

wersje produktu 522L2...522L5 - ławka, od 2 do 5 siedzisk, siedziska i oparcia plastikowe
525L2...525L5 - ławka, od 2 do 5 siedzisk, siedziska plastikowe, oparcia siatkowe
502L2...502L5 - ławka, od 2 do 5 siedzisk, siedziska tapicerowane, oparcia plastikowe
500L2...500L5 - ławka, od 2 do 5 siedzisk, siedziska i oparcia tapicerowane
505L2...505L5 - ławka, od 2 do 5 siedzisk, siedziska tapicerowane, oparcia siatkowe

stelaż Rura metalowa o przekroju fi 25x2,5 mm.
Wersje kolorystyczne:
 - czarny (lakierowany proszkowo)
 - metalik (lakierowany proszkowo)
 - chrom błyszczący (chromowany)
 - chrom satyna (chromowany)

blat Ławki mogą występować w wersji z blatem zamiast siedziska.
Wybarwienia blatów w laminatach HPL (LW):
LW01 (biały)
LW02 (czarny)
LW04 (szary)

stopki - standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

siedzisko - z tworzywa
 - tapicerowane:  pianka cięta o gęstości 40 kg/m3
Kolory plastików siedziska:
RAL 1000 (beżowo-zielony)
RAL 2012 (pomarańczowy)
RAL 6034 (turkusowy)
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RAL 7005 (szary)
RAL 9005 (czarny)
RAL 9016 (biały)
Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów plastików siedziska i oparcia.

Maskownica siedziska:
- stelaż czarny - maskownica zawsze czarna (RAL 9005)
- stelaż metalik, chrom, satyna - maskownica zawsze szara (RAL 7005, za wyjątkiem ławek
z czarnym plastikiem siedziska - w takim przypadku maskownica zawsze czarna RAL 9005)

oparcie  - z tworzywa
 - z siatki
 - tapicerowane: pianka wylewana o gęstości 130 kg/m3

Kolory plastików siedziska:
RAL 1000 (beżowo-zielony)
RAL 2012 (pomarańczowy)
RAL 6034 (turkusowy)
RAL 7005 (szary)
RAL 9005 (czarny)
RAL 9016 (biały)
Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów plastików siedziska i oparcia.

waga netto 522L2, 502L2 - 18,0 kg
522L3, 502L3 - 28,0 kg
522L4, 502L4 - 36,0 kg
522L5, 502L5 - 42,5 kg
525L2, 505L2 - 17,0 kg
525L3, 505L3 - 26,5 kg
525L4, 505L4 - 34,0 kg
525L5, 505L5 - 40,0 kg
500L2 - 19,0 kg
500L3 - 29,5 kg
500L4 - 38,0 kg
500L5 - 40,0 kg

dodatkowe Elementy dystansowe:
- zapobiegajace wzajemnemu dotykaniu się oparć ławek 
- zapobiegajace dotykaniu oparć ławek o scianę  

Wymiary


