Productinformatie

Seda Nova collegemeubilair

Seda Nova collegemeubilair
In het Seda Nova collegemeubilair is een perfect
zitcomfort, een eigentijdse uitstraling en
gebruiksvriendelijkheid met elkaar gecombineerd.
En dat alles op een bescheiden vloeroppervlak.
Het hellende werkblad van Seda Nova zorgt ervoor
dat de gebruiker een optimale houding inneemt.

De bladgrepen zijn met het inklapbare werkblad
geïntegreerd, evenals de pennengleuf. Seda Nova
is tredehoogte onafhankelijk. Doordat tafel en stoel
onafhankelijk van elkaar worden gemonteerd, wordt
geen hinder ondervonden van de beweging van de
omliggende zitplaatsen.

Productinformatie

Seda Nova collegemeubilair

Hoogte/Afmeting
• Plaatsbreedte 55 of 60 cm
• Bladafmeting 50 x 39 cm of 55 x 39 cm
• Tafelhoogte 76 cm
• Zithoogte 46 cm

Frame
• Stalen frame tafel en stoel voorzien van
poedercoating

Zitting/rug
• Beuken multiplex gelakt/gebeitst of gestoffeerd
• Mogelijkheid voor een verhoogde rug of een
hoofdsteun

Tafel
• Inklapbaar volkern blad
• Met bladgrepen en pennengleuf
• Hellingshoek 7 graden
• Standaard stalen frontpaneel 35 cm hoog

Kleuren en decors
Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• Stoffen overzicht/stofkaarten
• Bladdecors

• Poederkleuren
• Lak- en beitskleuren

Overige
• Montage mogelijk op houten of betonnen vloer
(volgens vloervoorschriften)
• Optioneel verhoogd stalen frontpaneel
• Optioneel horizontale elektragoot met of zonder
WCD
• 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
SEDANOV.V1

EromesMarko
Nieuweweg 240
6603 BV Wijchen

EromesMarko
Industrieweg 31
7903 AH Hoogeveen

Tel.  +31 (0)24 750 23 00
info@eromesmarko.nl
www.eromesmarko.nl

