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Flexstool collegemeubilair

Flexstool collegemeubilair
In samenwerking met Dr. Ing. Piet van der Zanden,
adviseur ICT in het Onderwijs TU Delft en de Faculteit
Industrieel Ontwerpen is de inrichting van de 3e
generatie Universiteiten met het ‘Flexstool’ concept,
realiteit geworden. Aan de basis van dit onderzoek
lagen drie zaken ten grondslag:
• de lage bezettingsgraad van de grote collegezalen
• de groeiende behoefte aan projectgroepruimtes
• de wens om flexibeler om te kunnen gaan met het
aanbieden van colleges qua plaats en groepsgrootte
en daarmee het rendement van de zalen te vergroten.

Om meerdere kleine zalen te gaan ontwikkelen
die virtueel gekoppeld kunnen worden met
audiovisuele middelen, waarbij de inrichting de
mogelijkheid in zich moet hebben om op het ene
moment een ‘traditionele’ collegezaal opstelling te
vormen en op het andere moment, als het college
voorbij is, een projectgroepruimte met meerdere
projectgroepopstellingen.
Dit alles zonder arbeidsintensieve handelingen door
deskundig personeel, maar in een handomdraai door
de studenten zelf.

Productinformatie

Flexstool collegemeubilair

Hoogte/Afmeting
• Bladafmetingen: 180 cm x 54 cm
en 2 x 75 cm x 46 cm
• Benodigde ruimte per zitplaats: 220 cm breed
en 230 cm diep
• Benodigde tussenruimte 60 cm
• Tafelhoogte 76 cm
• Zithoogte 46 cm

Frame

Overige

• Stalen frame tafel en stoel voorzien van
poedercoating

• Montage mogelijk op houten of betonnenvloer
(volgens vloervoorschriften)
• Elektrificatie op de vaste zitplaatsen 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

Zitting/rug
• Beuken multiplex gelakt/gebeitst of gestoffeerd

Blad
• 3 volkern bladen t.b.v. 5 zitplaatsen

Kleuren en decors
Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• Stoffen overzicht/stofkaarten
• Bladdecors
• Poederkleuren
• Lak- en beitskleuren

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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