Productinformatie

Mix slee tafel
De Mix tafel met sledeframe is een modern
vormgegeven studententafel, werke onderdeel
is van het Mix tafelprogramma. De Mix geeft de
mogelijkheid een landschap met diverse hoogtes
te creëren. De Mix tafels vormen de basis voor
de inrichting, de ondergrond voor het landschap.
Mix heeft door zijn ovaalvormige buis een eigen
herkenbare identiteit en is breed inzetbaar op veel
posities in het schoolgebouw.

Mix slee tafel

Productinformatie

Mix slee tafel

Hoogte/Afmeting
• Bladafmeting 70 x 50 cm of 130 x 50 cm (BxD)
• Hoogte 6 of 7
code

stoelhoogte

tafelhoogte

6

46 cm

76 cm

7

51 cm

82 cm

Frame

Kleuren en decors

• Stalen sledeframe voorzien van poedercoating
• Door een slimme constructie is geen
verbindingsbuis op kniehoogte nodig, dit vergroot
de vrije beenruimte
• Kunststof beschermstrips voorkomen beschadiging
• Slijtvaste glijders aan de onderkant van het frame
zorgen voor stabiliteit en bescherming

Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• Bladdecors
• Poederkleuren

Blad
• Melamine met PU- of PP-rand
(PU alleen in 70 x 50 cm)
• Melamine met HPL-toplaag
• Volkern

Overig
• 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

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
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