Productinformatie

Desq duo werkplek

Desq duo werkplek
De Desq duo is onderdeel van het
Desq bureauprogramma.
Hoogte verstelbaar van 65 - 89 cm middels slinger
of elektrisch. Zit/sta uitvoering elektrisch hoogte
verstelbaar van 65 - 130 cm.
De zit/sta uitvoering is standaard voorzien van anticollision systeem. Geïntegreerd in de control-box
zitten sensoren vergelijkbaar met de sensoren die
worden gebruikt in uw smartphone. De tegendruk,
beweging of weerstand wordt herkend door het

systeem. De beweging wordt onmiddellijk gestopt en
loopt vervolgens enkele centimeters terug.

Productinformatie

Desq duo werkplek

Afmeting
• Verkrijgbaar met bladafmetingen (BxD):
2 x 160 x 80 cm
2 x 160 x 90 cm
2 x 180 x 80 cm
2 x 180 x 90 cm
• Hoogte 65 - 89 cm
Zit/sta uitvoering hoogte 65 - 130 cm

Frame
• Stalen 4-pootsframe voorzien van poedercoating
• Poten voorzien van slijtvaste kunststof vloerdoppen
• Slingerverstelbaar

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

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

Accessoires

• Cabble cubby (2x of 3x 230V)
• Aanvoer- en/of koppelkabel
• Contactdoos 3- of 4-delig met aardkabel
• Opbouwcontactdoos
• Enkele of dubbele kabelklem
• Display onder het blad met hoogte afleesbaar

Overige
• Tussenwand mogelijk op aanvraag
• 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

• Kabeldoorvoer
• CPU-houder
• Kabelgoot

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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