Productinformatie

EM-line wandrailsysteem
EM-line is een compleet wandrailsysteem, welke
multifunctioneel toegepast kan worden in het
klaslokaal. Onmisbaar in de flexibele lesomgeving.

EM-line wandrailsysteem

Productinformatie

EM-line wandrailsysteem

Afmeting

Kleuren en decors

• De wandrail kan geleverd worden in de gewenste
afmeting
• Afmetingen borden (BxH):
600 x 1203 mm
800 x 1003 mm
1200 x 1003 mm
1000 x 1203 mm
1200 x 1203 mm
1350 x 1203 mm
• Afmeting in hoogte verstelbaar bord (BxH):
1350 x 1203 mm (hoogte verstelling 610 mm)
• Afmetingen flipover (BxH):
Basis 700 x 1203 mm
Uitklapbaar 800 x 1203 mm
• Afmeting transportwagen (BxH): 1280 x 1996 mm

• Krijtbord grijs

Borden

Wandrail

• Dubbelzijdig:
2 zijden krijtbord en/of whitebord
2 zijden prikbord gestoffeerd
1 zijde krijtbord of whitebord,
1 zijde prikbord gestoffeerd
1 zijde spiegel (veiligheidsglas 3 mm), 1 zijde prikbord
gestoffeerd (afmeting 800 x 1203 mm (BxH))
• In hoogte verstelbaar bord 1 zijdig krijtbord of
whitebord
• Flipovers voorzien van universele blokhouder voor alle
gangbare papierafmetingen (inclusief 1 papierblok
van 20 vellen). De uitklapbare flipover is voorzien van
handgrepen voor het verstellen
• Omlijsting aluminium geanodiseerd met stoot
absorberende hoekstukken
• Inclusief ophanggeleiders, kogelgelagerde
afstandsrollen en uitval beveiliging
• Accessoires: magnetische houder t.b.v. 4 stiften,
magnetische houder t.b.v. 1 bordenwisser, materiaalgoot

• Mat zilver geadoniseerd
• Inclusief bevestigingsmateriaal t.b.v. hout en steen
• Accessoires: eindstukken met geïntegreerde
stootrubbers, verbindingsstiften, deko staalband,
beschermingslijst, ophanghaken, klemhaak

Bijbehorende kleuroverzichten op onze website:
www.eromesmarko.nl
• EM-line stofkleuren

Transportwagen
• Staal aluminium metallic voorzien van
4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
• Geschikt voor het vervoeren van 2 wandborden/
flipovers

Overige
• Lineaturen op krijt- of whitebord mogelijk op
aanvraag
• Een whitebord wordt standaard geleverd in
hoogglans, t.b.v. projectie is halfmat ook mogelijk
• Lange levensduur en hoge kwaliteit
• Alle onderdelen zijn vrij van zware metalen, vrij van
vluchtige organische stoffen, vrij van oplosmiddelen
en voldoen volledig aan EN71-3

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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