Masă VINTAGE
1 loc / 70 x 50 cm
Blat melaminat/ Canturi ABS
Réf : VINT1.EP
•

•
•
•
•
•

•

Standarde respectate

Respectă standardul NF EN1729 părțile 1 și 2, acest
standard
garantează durabilitate, siguranță, soliditate și ergonomie;
(caracteristici dimensionale);
Respectă normele de conformitate ale NF Mobiliers
Professionnel;
Respectă standardul NF ENVIRONNEMENT;
Respectă normele PEFC (Program pentru aprobarea
certificării forestiere);
Respectă EUTR (European Union Timber Regulation;

Structură
•
•

•
•

Fotografie cu titlu de prezantare

Mai multe culori disponibile
(cf. diagramei de culori – Catalog 2020)

•
•

•

2 pi ci oare din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 50 x 30
mm, gros i me 1,5 mm.;
Ta l pa piciorului din țeavă dreptunghiulară cu dimensiunile 50 x 30
mm, gros i me 1,5 mm.;
Suport de blat din 2 pi ese s udate de picioare cu dimensiunile: 40 x
20 mm ș i grosime de 1,5 mm.;
Tra vers ă întărire cu dimensiunile de 50 x 30 ș i grosime de 1,5
mm.;
2 câ rl ige pentru ghiozdane s udate de structura metalică;
Fi nisajul structurii: vopsea în câmp electrostatic cu grosimea
mi ni mă a a coperirii 80μ.
Opțional – casetă depozitare rechizite atașată blatului

Blat

Dimensiuni

•

T4

T5

T6

Înălțime (mm)

640

710

760

Lungime (mm)

700

700

700

Lățime (mm)

500

500

500

Greutate (kg)

10

10

10

•
•

Pa nou melaminat pe ambele fețe cu o grosime de 19 mm, cu o
densitate a panoului cuprinsă între 650 ș i 680 kg / m3. ;
Ca nturi ABS de 2mm. ;
Fi xa rea blatului pe structură se face prin înșurubare pe cele 2
echere i ntegrate în structura de rezistență.

Protecții
•

Capace de protecție negre din polipropilenă pentru picioare
prevăzute cu sistem de reglare a înălțimii (pentru eliminarea
jocului mesei);

