Chambord

Kenmerken
o Stapelbare aluminium banket- en vergaderstoel met rug in Médaillon-vorm
o Stapelbaar per 10 stoelen
o Optioneel: armleuningen
Sterke punten
o De rug is voorzien van een handgreep om het verplaatsen van de stoel te
vergemakkelijken en om de stof van slijtage te vrijwaren
o Hoge duurzaamheid
o Belgisch fabrikaat: de stoelen Chambord worden door Metafox in de
productievestiging in Ardooie, België, geproduceerd en beantwoorden aan alle
geldende normeringen. Bijgevolg biedt Metafox een algemene productgarantie van
3 jaar tegen mogelijke fabricagefouten en dit bij normaal gebruik van de stoelen
Onderstel/frame
o Geprofileerde aluminium buis van 25 x 25 x 2,4 mm
o TIG -gelast op 6 punten onder de zitting
o Slijtvaste polypropyleen voetdoppen op de 4 poten die tegelijk dienst doen als
beschermende stapeldoppen
o 4 extra beschermende stapeldoppen
o Afwerking: polyester-geëpoxeerd in een RAL-kleur uit de Metafox collectie

Afwerking zit & rug
o Zit:



o Rug:



multiplex 9 mm & mousse zit 5 cm dikte, densiteit 50 kg/m³
de zit is afgewerkt met een dubbele platte stikking
bevestiging van de zit met 5 houtschroeven met hoge uittrekwaarde

multiplex 22 mm & mousse rug 3 cm dikte, densiteit 38 kg/m³
bevestiging van de rug op het buizenframe met 2 schroeven, meegelakt in
het kleur van het frame
o Door hun hoge densiteit en royale dikte bieden de (brandvertragende) mousses
een optimaal zitcomfort
o De zit & rug zijn koudschuim en bijgevolg zeer vormvast
o Stoffering: stofferingen naar keuze (velours, tweed, platte weefsels,...) uit de
standaard Metafox collectie (+/- 75 collecties)
de stoffencollecties zijn opgedeeld in 4 prijsklassen (A, B, C en D)
alle stofferingen zijn brandvertragend behandeld volgens normering EN (EUR), M
(FR) of BS (UK)
Afmetingen & gewicht
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Totale hoogte: 94 cm
Zithoogte: 45 cm
Totale diepte: 53 cm
Totale breedte: 47 cm
Hoogte armleuningen: 70 cm
Gewicht: Chambord: 6 kg - Chambord met armleuningen: 6,6 kg

2

