Productinformatie

EM-store kast
Het EM-store kastenprogramma bestaat uit separaat
te bestellen frames/sokkel, rompen, deuren en
indeelaccessoires. Hierdoor is er een kast voor ieders
wens samen te stellen.
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EM-store kast

Afmeting kast

Afmeting topblad

• Diepte 44 cm
• Breedte 40, 80 of 115 cm
• Hoogte 38 cm (alleen voor breedte 80 en 115 cm),
77, 96, 115, 154 of 192 cm

• Breedte 80, 160, 200, 230, 240 of 270 cm

Afmeting frame/sokkel
• Kastframe staal hoogte 11 cm, breedte 40, 80, 115,
160 of 240 cm
• Kastsokkel hout hoogte 4 cm, breedte 40, 80 of
115 cm
• Wielonderstel hoogte 11 cm, breedte 40, 80 of
115 cm

Romp en deuren/lades
• Romp melamine 18 mm
• Deuren/fronten melamine 18 mm of HPL 18 mm,
voorzien van rechthoekige aluminium greep of
optioneel een knopgreep
• Deur/lade standaard voorzien van een
deurvertrager (softclose)

Accessoires
• Legbord t.b.v. 40 of 80 cm breed, melamine 18 mm
• Lateraal legbord t.b.v. 115 cm, staal, wit (of zwart)
• Schuin verstelbaar legbord t.b.v. 80 cm breed,
melamine 18 mm
• Uittrekbaar hangmappemframe, staal, zwart,
max. belasting 30 kg per frame
• Stalen bak, zwart t.b.v. hangmappenframe
• Uittreklade (achter deur), staal, zwart, optioneel
met lade-indeelset, 6 rechte ladeverdelers
• Uittrekvergrendeling t.b.v 2 of 3x
hangmappenframe

Frame/sokkel
• Stalen kastframe voorzien van poedercoating,
wielonderstel, aluminium metallic, met geremde
wielen of een houten sokkel, aluminium kleur
• De stalen kastframes en de sokkel zijn voorzien van
justeerdoppen/stelschroeven

• Dieptegeleider, staal, zwart
• Cilinderslot
• Push-to-open sluiting (= greeploos; soft-close
vervat) maximaal 3 ordner hoog

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

Overig
• De kasten op een 2x en 3x breed kastframe worden
d.m.v. kastverbinders aan elkaar gekoppeld
• Indien er meerdere laden en/of hangmappenframes
in een kast zitten worden deze standaard voorzien
van uittrekvergrendeling
• 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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