


Komfort podróży pociągiem zależy od wielu czynników. 
Jednak jednym z najistotniejszych jest wygodny, ergonomiczny 
i funkcjonalny fotel.
 
Prezentujemy Państwu fotel AMA X 2014 dedykowany dla przewozów 
regionalnych i aglomeracyjnych. Wierzymy, że jego nowoczesne 
wzornictwo oraz ergonomiczna budowa spełni oczekiwania 
podróżujących.

Modułowa konstrukcja fotela umożliwia tworzenie różnorodnych 
kombinacji zarówno w zakresie użytych materiałów, kolorystyki, 
jak i wyposażenia fotela.

Fotel charakteryzuje się dużą sztywnością i wytrzymałością 
przy jednocześnie niskiej masie. Może być zestawiany w moduły 
dwu-, trzy-, czterosobowe.



450 mm

625 mm

915 mm

40 mm*

* - szerokość przykładowa, możliwość zastosowania nakładki o większej szerokości

Podstawowe układy i wymiary konfiguracyjne w oparciu o normę UIC 567

Gabaryty fotela (II klasa)

1830 mm

739 mm

700 mm (UIC)

1450 mm (UIC)

739 mm



P.2

P.1

Z.1 - zagłówek mały
Z.2 - zagłówek średni
s - opcja tapicerowania:
skóra ekologiczna lub naturalna, 
tkanina

haft

OPCJE:

wandaloodporność

P.1 - nakładka podłokietnika - 
drewno (buk naturalny)
P.2 - nakładka podłokietnika 
tapicerowana tkaniną lub skórą

FOTEL II KLASA

S

Z.2

Z.1



U.1 - pokrycie lakier proszkowy, 
kolor według wzornika RAL
U.2 - opcja dodatkowa:
lakiery specjalne (metalik, 
struktura, itp.)

B.1 -blat stolika - sklejka bukowa lub
drewno buk naturalny
B.2 - blat stolika - tworzywo sztuczne 
(wzór do uzgodnienia z zamawiającym)
A - opcja dodatkowa:
lakiery specjalne (metalik, struktura, itp.)

A

B.1

B.2

U.2

U.1

FOTEL II KLASA - TYŁ

carbon

WYKOŃCZENIE SKORUPY

wysoki połysk

drobna struktura

RAL



Z.3

Z.4

FOTEL I KLASA 
(szerokość siedziska 500 mm, 

szerokość podłokietnika do 80 mm)

Z.3 - zagłówek średni 
Z.4 - zagłówek duży
* - możliwość zamówienia dodatkowej 
wyściółki zagłówka dla modeli Z.3 i Z.4

haft

OPCJE:

wandaloodporność



FOTEL UCHYLNY

Podstawowe układy i wymiary konfiguracyjne w oparciu o normę UIC 567

400 mm do 440 mm

4
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m

O.2

O.1

opcja: ucho ze stali nierdzewnej 
do przypinania rowerów i bagażu

O1 - oparcie wyższe
O.2 - oparcie wyższe

maks. 143 mm
(wersja ze spowalniaczem)



MOŻLIWOŚCI STYLISTYCZNE WYKOŃCZENIA

PEŁNA GAMA KOLORÓW

LOGO - PRZETŁOCZENIE W SKORUPIE

DROBNA STRUKTURA

METALICZNY

LOGO - HAFT



Astromal Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7 I  Wilkowice 
64-115 Święciechowa

tel. +48 65 529 91 91  I  fax +48 65 529 78 88  I  info@astromal.pl

www.astromal.pl


