Productinformatie

Luma kolomtafel
Bij de ontwikkeling van de Luma tafelprogramma is
indelingsvrijheid het uitgangspunt geweest.
Doordat de tafels gemakkelijk te combineren zijn
maakt de Luma een flexibel inzetbare tafel. Het
tafelprogramma kent meer dan 250 verschillende
bladvormen /uitvoerings- varianten, waaronder de
ronde en de vierkante/rechthoekige kolompoot
variant.

Luma kolomtafel

Productinformatie

Luma kolomtafel

Hoogte/Afmeting
• Afmeting rond: 80 cm, 100 cm of 120 cm
• Bladfafmeting vierkant/rechthoekig
60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 60 cm
140 x 70 cm
140 x 80 cm
• Hoogte rond en vierkant/rechthoekig: 46 cm, 74 cm
Hoogte rond 105 cm alleen in 80 cm en 100 cm
Hoogte vierkant/rechthoekig 100 cm

Frame

Overige

• Stalen kolomvoet, voorzien van poedercoating
• Ronde kolomvoet voorzien van rubberen stootrand
• Afmetingen 140 x 70 cm, 140 x 80 cm en
120 x 60 cm hebben een dubbele kolom

• 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
• Toplaag melamine met PP-rand (alle afmetingen
behalve 120 cm rond)
• Toplaag HPL met PP-rand (alle afmetingen behalve
120 cm rond)
• 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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