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Banca școlară modulară MATTE ECTA  

Link: https://matte.ro/banca-scolara-modulara-matte-ecta/ 

 

 

Banca școlară modulară ECTA MATTE : 

-  re blat de CULOARE uni bej, cod de culoare tip  NCS 0505-Y05R sau echivalent 

- blatul din MDF termoformat special fara margini aplicate, avand marginile si colturile rotungite, ceea ce 

asigura o rezistenta superioara si un aspect estetic deosebit! 

-forma blatului este de forma de patrulater cu laturile avand posibilitatea de a realiza insule circulare de 

7-8 mese si insule de 4 mese, dimensiuni minime 830mmx 560mm 

Suportul metalic al mesei este o construcție robustă sudată formată: 

-  dintr-o talpă de așezare din teavă rotundă de oțel formată prin îndoire în formă de trapez .Țeava de 

otel a tălpii este rotundă cu diametru de 35 mm si grosimea peretelui tevii de 1,5 mm, având la fiecare 

capăt câte un dop special de plastic format dintr-un corp comun prevăzut cu miez interior care intră în 

țeavă si talpă exterioară de asezare cu surub de reglare  

- talpa de așezare metalică are la capete dopurile cu talpa exterioară de minim 50 mm lungime și 5 mm 

grosime care asigură protecție pentru pardoseală și cu un șurub de reglare pe înălțime integrat. Talpa de 

așezare din țeavă rotundă va avea și două dopuri fixe pentru așezarea pe pardoseală. 

https://matte.ro/banca-scolara-modulara-matte-ecta/


- suportul trapezoidal metalic al mesei se continuă cu două picioare din țeavă de 35 mm cu formă curbată 

sudată în poziție inclinată spre interior pe talpa metalică pentru a asigura robustețe și stabilitate maximă, 

având în partea de sus suporți pentru blat și poliță inferioară, sudate între ele printr-un cadru din profil 

de oțel oval 

-  forma structurii metalice  permite utilizarea mesei  din ambele parti, din fata si din spate, aspect 

necesar pentru  aranjamente modulare! 

- Masa poate avea una dintre înălțimile: 630mm, 720mm, 760mm sau 820 mm,  

- Structura metalica are culoatre gri deschis. 

-Blatul are dimensiunile de gabarit 520mmx785mm, grosime de 18mm 

 

Banca scolara modulara MATTE ECTA este model industrial inregistrat la OSIM, model f 2018 0256 cu 

certificat nr 022128 din 27.06.2019 pentru titularul  S.C. Matte’s Way S.R.L. 


