Productinformatie

Lesca leerlingtafel
In de Lesca tafel zijn bewegingsvrijheid en
veelzijdigheid op een doordachte manier verenigd.
Door het T-poot frame kun je aan beide zijden zitten.
Ook handig als twee leerlingen tegenover elkaar
willen werken.
Tot in het kleinste detail is er nagedacht over
duurzaamheid, kwaliteit, zitcomfort en functionaliteit
van deze tafel. De beenvrijheid is optimaal, omdat de
dwarsbuis direct onder het blad is gemonteerd.

Lesca leerlingtafel

Productinformatie

Lesca leerlingtafel

Hoogte/Afmeting
• Bladafmeting 70 x 50 cm (BxD)
• Hoogte 2 t/m 6
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Frame

Kleuren en decors

• Stalen T-pootframe voorzien van poedercoating
• Kunststof beschermstrips over gehele voet
voorkomen beschadiging
• Voorzien van 2 stelvoeten

Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• Bladdecors
• Poederkleuren
• Kunststof kleuren

Blad
• Toplaag melamine met PP-randafwerking
• Toplaag HPL met PP-randafwerking
• Volkern

Lade
• De Lesca leerlingtafel kan worden voorzien van 1 of
2 Level lade(s)
• De Level lade is gemaakt van 100% gerecycled
kunststof en is na gebruik ook weer 100%
recyclebaar

Overig
• 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
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