Productinformatie

Loft vergadertafel

Loft vergadertafel
Loft is een multi inzetbaar design tafelprogramma.
Ontworpen met als achtergrond duurzaamheid
en circulariteit. Vanuit de basis is gewerkt met
uitsluitend 100% recyclebare grondstoffen;
plaatstaal in combinatie met PEFC hout en biobased
materialen.

Loft is volledig circulair ontworpen zonder verspilling
van restmateriaal en gemaakt van gietijzeren
hoekverbindingen die bestaan uit restmateriaal ijzer
uit onze eigen fabrieken. Van het restmateriaal van
de productie van multiplexbladen worden de houten
poten gemaakt.

Productinformatie

Loft vergadertafel

Afmeting
• 4-pootsonderstel
Breedte: 120, 140, 160, 180, 220 cm
Diepte: 100 of 120 cm
Hoogte: 75,5 cm, 140 x 100 cm ook mogelijk op
hoogte 110 cm
• 6-pootsonderstel (blad in 2 delen)
Breedte: 240, 280, 320, 360, 440 cm
Diepte: 100 of 120 cm
Hoogte: 75,5 cm
• 3-pootsonderstel (driehoek)
Afmeting 115 x 115 x 115 cm, hoogte 75,5 cm
Afmeting 159 x 159 x 159 cm, hoogte 75,5 cm
Afmeting 126 x 126 x 126 cm, hoogte 110 cm

Frame

Accessoires opties

• Stalen poot voorzien van poedercoating of houten
multiplex poten, blank gelakt

• Een kabeldoorvoer in het midden van het blad
• Een kabelgoot tbv de 120 cm diepe tafels, geplaatst
onder de kabeldoorvoer op 65 cm hoogte
• Diverse stroom en data mogelijkheden
• Een bekabeling set tbv de stalen poot

Blad
• Bladdikte 25 mm, toplaag melamine, met rechte
of afgeronde hoeken. De driehoektafels zijn alleen
mogelijk met afgeronde hoeken

Kleuren en decors
Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• Poederkleuren
• Bladdecors

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 de gehele tafel 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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