Productinformatie

Rondo tafel
De Rondo is een stabiele, tijdloze tafel,
verkrijgbaar met verschillende bladvormen.

Rondo tafel

Productinformatie

Rondo tafel

Hoogte/Afmeting
• Verkrijgbaar in diverse afmetingen en vormen
• Hoogte 1 t/m 7
code

stoel hoogte

tafelhoogte

1

26 cm

46 cm

2

31 cm

53 cm

3

35 cm

59 cm

4

38 cm

64 cm

5

43 cm

71 cm

6

46 cm

76 cm

7

51 cm

82 cm

Frame

Overig

• Stalen 4-poots frame met ronde poten, voorzien
van poedercoating
• Poten voorzien van slijtvaste kunststof vloerdoppen
of steldoppen (+5 mm)

• De meeste vormen zijn waaiervormig stapelbaar,
de tafels zijn voorzien van beschermende
stapelnokken
• Ook verkrijgbaar als:
    - praktisch stapelbare tafel in combinatie met een
transportwagen
    - uitvoering waarbij de lange zijden van de
rechthoekige tafel rolstoeltoegankelijk zijn
    - gekoppelde tafel
    - docentenbureau met vast ladenblok
• 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

Blad
• Melamine met PU- of PP-rand (PU alleen in
70 x 50 cm, 70 x 70 cm, 113 x 80 x 80 cm,
140 x 70 cm en 140 x 70 x 70 cm)
• Melamine met HPL-toplaag
• Volkern

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

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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