Productinformatie

Multikast hoog
De Multikast is een breed inzetbaar opbergsysteem,
speciaal ontwikkeld voor gebruik in een
leeromgeving.

Multikast hoog

Productinformatie

Multikast hoog

Afmeting
• Afmeting lage kasten breedte 124, 150 of 200 cm,
hoogte 93,3 cm en diepte 42,5 cm
• Afmeting hoge kasten 90 x 193,5 x 42,5 cm (BxHxD)

Ombouw/frame

Overig

• Multikasten zijn opgebouwd rond 2 (lage kasten)
of 3 (hoge kasten) stalen frames waaraan de
melamine zijwanden, het bovenblad en de
bodem alsook de stelvoeten of zwenkwielen zijn
gemonteerd
• Stalen frame, onder- en bovenzijde voorzien van
poedercoating
• Multikasten zijn standaard voorzien van stelvoeten,
maar zijn ook leverbaar met ongeremde wielen
(onzichtbaar gemonteerd)

• Kasten zijn voorzien van een achterwand en één
of meerdere tussenschotten. De lage kasten, 124
of 150 cm breed, kunnen voorzien worden van een
bullitin achterwand
• Leverbaar met verschillende inrichting, met
legborden en/of multi laden in diverse afmetingen.
Enkele uitvoeringen (zonder laden) zijn voorzien
van deuren met of zonder slot
• In de hoge kast kunnen schuine
tijdschriftenlegborden worden geplaatst
• 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

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

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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