Productinformatie

Inbetween wanden

Inbetween wanden
Indien er behoefte is aan rust, zowel visueel als
akoestisch, is dit eenvoudig te creëren met behulp
van de Inbetween wanden. De voorzet, opzet- en
tussenwanden worden gemonteerd aan het bureau.
De vrijstaande wanden kunnen los in de ruimte
worden geplaatst en zijn ook geschikt voor een
lesomgeving.

De wanden kunnen worden voorzien van de
geluiddempende Re-felt vulling. Deze vulling is
een duurzame keuze, want deze wordt gemaakt
van restmaterialen uit onze eigen stoffeerderij en
gerecyclede bedrijfskleding.
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Inbetween wanden

Afmeting

Frame

• 	 Opzetwanden
Hoogte 40 cm
Breedte 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm of 200 cm
• Voorzetwanden
Hoogte 67 cm
Breedte 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm of
200 cm+, dikte 3 cm
• Tussenwanden (t.b.v. Desq-duo bureau)
Hoogte 64 cm, breedte 160 cm of 180 cm
Dikte 3 cm
• Vrijstaande wanden
Hoogte 120 cm of 140 cm
Breedte 82,5 cm, 92,5 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm,
160 cm, 180 cm of 200 cm

• Metalen frame met zachte randafwerking
• De wanden zijn rondom volledig gestoffeerd

Opzetwand

• De 120 cm hoge wand kan ook gekoppeld worden
met de tussenwand

• Gemonteerd d.m.v. een bladklem op of aan het
bureau
• Optioneel mogelijk met afstandhouder, waardoor
er ca. 5 cm vrije ruimte beschikbaar komt tussen de
wand en het werkblad, de totale hoogte wordt dan
45 cm

Tussenwand (t.b.v. Desq-duo bureau)
• Deze wordt blind gemonteerd op de
tussenstaander
• Er blijft een vrije ruimte van 2,5 cm tussen bladrand
en tussenwand

Vrijstaande wanden
• Voorzien van vaste poten of wielen
• Alle vrijstaande wanden zijn onderling te koppelen
d.m.v. een koppelpaal (ook achteraf)
• Verschillende hoogtes zijn onderling niet te
combineren

Akoestische Re-felt vulling
• Optioneel kan de geluiddempende Re-felt vulling
worden toegevoegd
• Deze matten hebben een uitstekende
geluidabsorberende werking
• De Re-felt vulling is gemaakt van restmateriaal en
100% recyclebaar na gebruik

Voorzetwand
• Gemonteerd d.m.v. een bladklem op of aan het bureau
• 2 maten bladklemmen beschikbaar: voor bladdikte
12-28 mm of 25-42 mm

Kleuren en decors
Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• Stoffenoverzicht/stofkaarten
• Poederkleuren

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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