Productinformatie

Gripz Eazy leerlingstoel

Gripz Eazy leerlingstoel
Gripz Eazy is een ergonomische stoel voor leerlingen,
waarmee zij, ongeacht hun verschil in lengte, op
gelijk niveau kunnen werken. Dit is praktisch en
geeft rust.
De stoel is leverbaar met een kunststof of
houten kuip.

De Gripz Eazy is leverbaar in verschillende
zittinghoogtes, aansluitend op de gemiddelde
lichaamslengte van de leerlingen.
De bijpassende kuipmaat en een voetensteun zorgen
voor de juiste ergonomische ondersteuning.
De Eazy stoel is onderdeel van de Gripz familie.

Gripz Eazy is geschikt voor tafelhoogte 4 (64 cm)
of 6 (76 cm).

Productinformatie

Gripz Eazy leerlingstoel

Hoogte
• Hoogte 4 met voetensteun op hoogte 1, 2 of 3
• Hoogte 6 met voetensteun op hoogte 2, 3, 4 of 5
Bijpassende tafelhoogte D4

Bijpassende tafelhoogte F6

norm
hoogte

stoel
hoogte

voetensteun
hoogte

kuipmaat

norm
hoogte

stoel
hoogte

voetensteun
hoogte

kuipmaat

D4

38 cm

n.v.t.

E5/D4

F6

46 cm

n.v.t.

G7/F6

C3

40 cm

5 cm

C3/B2

E5

48 cm

5 cm

E5/D4

B2

41 cm

11 cm

C3/B2

D4

50 cm

12 cm

E5/D4

A1

44 cm

18 cm

C3/B2

C3

52 cm

17 cm

C3/B2

B2

54 cm

23 cm

C3/B2

Frame

Kleuren en decors

• Stalen frame, hogesterktestaal, voorzien van
poedercoating
• Vaste ergonomische voetensteun, naar voren
geplaatst, poedercoating zwart of RVS
• Pootdoppen voorzien van verwisselbare zooltjes
met groot contactvlak (kunststof of anti-kras)

Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• Kunststof kleuren
• CPL-kleuren
• Poederkleuren

Kuip

• Stapelbaar, minimaal 5 stuks
• Door het C-pootframe is de stoel eenvoudig aan
de tafel te hangen. De kunststof stapelnokken 		
beschermen het tafelblad tegen beschadiging
• Lange levensduur en hoge kwaliteit
• Alle onderdelen en de poedercoating zijn vrij
van zware metalen, vrij van vluchtige organische
stoffen, vrij van oplosmiddelen en voldoen volledig
aan EN71-3
• Geheel geproduceerd in Nederland
• De poedercoating is oplosmiddelvrij.
Na gebruik is het staal 100% recyclebaar

• Polypropyleen of beuken multiplex met
CPL-toplaag
• Eenvoudig op te tillen door geïntegreerde
handgreep
• 3 kuipmaten, passend bij de hoogtemaat
van de stoel

Overig

EromesMarko duurzaamheid & kwaliteit
•
•
•
•
•

ISO 9001 - kwaliteit
ISO 14001 - milieu
PEFC - duurzaam bosbeheer
FSC® - verantwoord bosbeheer
Voldoet aan ISO 26000 - Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
• ILO - arbeid- en sociale standaarden
• Oeko-Tex 100 - textiel met gezondheidsgarantie
• Ecolabel - milieuvriendelijk textiel
GRIPZE.V0
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