Productinformatie

Kiva 4-poots stoel
De Kiva 4-poots stoel is een multifunctionele stoel,
leverbaar met een houten kuip, eventueel met
opdekstoffering of geheel gestoffeerd.
De 4-poots stoel is onderdeel van de Kiva familie.

Kiva 4-poots stoel

Productinformatie

Kiva 4-poots stoel

Afmeting
• Totale breedte (incl. armleggers) 52,5 cm
• Totale hoogte 79 cm
• Totale diepte 47 cm
• Zitbreedte 41 cm
• Zithoogte 45 cm
• Zitdiepte 43 cm

Frame

Overig

• Stalen 4-pootsframe, voorzien van poedercoating
of verchroomd
• Voorzien van kunststof doppen met kleurloze inleg

• Mogelijkheid voor stalen armleggers met kunststof
of houten armsteun, koppeling en dictaatplank
(volkern wit, rechts). Dictaatplank niet mogelijk in
combinatie met armleggers, een dictaatplank in
combinatie met koppeling wordt niet aangeraden
• Stapelbaar, minimaal 5 stuks, voorzien van
stapelnokken
• 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

Kuip
• Beuken multiplex met CPL-toplaag of geheel
gestoffeerd. De CPL kuip kan bekleed worden met
een opdekstoffering op zitting of zitting en rug
• Voorzien van handgreep in de kuip (behalve bij
volstoffering)

Kleuren en decors
Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• CPL-kleuren
• Poederkleuren
• Stoffen overzicht/stofkaarten
• Lak- en beitskleuren

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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