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FOUR EATING
Beskrivelse:

Foldebord, valgfrit med firbens- eller T-stel af stålrør (Ø32mm).
Hjørnerne er svejset på gæring og stelophænget er forstærket med en tværsarg af
aluminium for ekstra stabilitet af såvel stel som bordplade.
Desuden opstår fornemmelsen af en svævende bordplade, der er monteret på sargen med
skruer og lim.
Tværsargen kan desuden påmonteres stoleophæng med plads op til 6 Four Design stole.
Bordpladen har rette hjørne og kan sættes sammen både på langs og på tværs.
Four Eating kan foldes sammen og er udstyret med en betjeningsvenlig foldemekanisme,
samt hhv. 2 hjul og to justerbare stillesko. Dermed kan bordet let - af én person, uden brug
af kræfter - flyttes rundt, foldes sammen og stables på transportvogn med henblik på
enkel og pladsbesparende opbevaring.
Four Eating er medlem af Four Design familien, som sikrer en rød tråd i indretningen.
Design: Strand+Hvass

Mål og Dimensioner:

Bordhøjde: 72,5 cm
Standardstørrelser: Se prisliste.
Sammenklappet: 15 cm høj.
Specialmål og -højder kan leveres på forespørgsel.

Overflader og
Materialer:

Decor plade
Bordplade af spånplade med laminat og stødabsorberende ABS kant. Pladetykkelse: 19 mm.
Pladefarve:
Hvid
Anthracit

Kantfarve (ABS):
Hvid
Anthracit

Spånplade med laminat og ABS-kant
Bordplade af spånplade med højtrykslaminat, som er lysægte, meget blændfri og ekstremt
ridsefast. Fabrikat Egger eller Formica. Kant: 3mm ABS (Radius 0,2 cm) - ideelt til områder
med hårdt brug.
Opfylder DIN EN 120 (1992), E1-kvalitet (Formaldehyd afgivelse).
Pladetykkelse: 21 mm (19 mm spånplade + 1 mm Laminat + 1,2 mm bagside laminat, brun).
Pladefarve:
Hvid F2255
Anthracit F5032T2
Sølv F509ST2

Kantfarve (ABS):
Hvid
Anthracit
Sølv

MDF plade med linoleum
Bordplade af MDF med en 3 mm linoleumskant
Pladetykkelse 23 mm (19mm MDF + 3 mm linoleum + 1,2mm bagside laminat, brun).
Pladefarve:
Sort

Kantfarve:
Sort linoleum

Andre overflader (og laminat fra andre leverandører) kan leveres på forespørgsel.
Eksempelvis kompaktlaminat eller træ-finér.

FOUR EATING
Stel:
Fire ben eller T-fods stel, forkromet (Krom III)
Tilvalg: Matforkromet eller strukturlak (hvid RAL9010 eller sort RAL 7021)
Med to integrerede hjul - en rød ring om bordbenene indikerer hjulenes placering.
Stel: Ø 32 x 2 mm, S235 stål, EN 10305-3 F300C
Sarg: Aluminium EN AW-6063 T Krom: (Krom III)
Foldemekanik: Domex 240 – FE 360 D2 stål
2 integrerede hjul PUR/PA6
2 stillesko: LDPE
Gummipuder: EPDM Gummi
Afstandsholder: LDPE
2 plastikringe, rød: PA6 (Ø32, H2mm)
Kabelbakke: Aluminium
Optioner:

•
•
•
•
•
•
•
•

Transportvogn till 10 klapborde, mål uden borde: B 172 x T 55,5 x H 98 cm,
Frontpanel af akryl (sort eller hvid),
Stoleophæng til modellerne Four Cast Four, -Line, -Wheeler, -One, -Spring og -Evo,
Kabelbakke,
Specialmål og overflader kan leveres på forespørgsel,
Stel fås i satinkrom eller strukturlak (hvid RAL9010 eller sort RAL7021)
Fås som udendørsvariant. Fire bens stel, galvaniseret og med plade af kompakt
laminat. Velegnet til alle udendørsområder, er vejr og frostbestandig ned til -5°).
Koblingsbeslag (Fabrikat: SISO).

Stabling:

Lodret op til 10 borde på transportvogn.
Four Eating kan klappes sammen og er udstyret med et betjeningsvenlig klapmekanisme,
samt hhv. 2 hjul og 2 justerbare stillesko. Dermed kan bordet let - af én person uden brug
af kræfter - flyttes rund, foldes sammen og stables på transportvogn med henblik på enkel
og pladsbesparende opbevaring.

Tests:

DS/EN 15372: 2008: Møbler - Styrke, holdbarhed og sikkerhed. Krav til borde til kontraktmarkedet.
Prøvningsniveau 2. Almindelig brug. Hotel, café, restaurant, offentlige bygninger, banker,
barer og mødelokaler. (Bordstørrelse: Diverse str., 4-benet stel).
Prøvningsniveau 3: Hård Brug. Natklubber, politistationer, transport terminaler, hospitaler,
kasinoer, plejehjem, sportsomklædningsrum, fængsler. (Bordstørrelse 80x180cm, T-stel).
Overflader plader (Decor, højtrykslaminat, malede):
DS/INF. 132, 2002:
Krav til møbeloverfladers modstandsevne.
DS/EN 12720, 2009: Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for kolde væsker.
DS/EN 12722, 2009: Bestemmelse af overfladers modstandsevne over for tør varme.
SIS 83 91 17, 1973:
Bestämning av ytors härtighet mot repning. Ridseprøve.
SS 83 91 22, 1981:
Bedömning av repade ytors härtighet mot fett.
Vurdering af ridsede overfladers modstandsevne over for fedt.

FOUR EATING
Sortering og
genanvendelse af
komponenter:

Generelt:
Bordene adskilles i komponenter og sorteres. (Bordplade og metaldele).
Metaldele
Alle metaldele på Four Designs stole kan afleveres til egnet aftager og genbruges.
Lakerede stel er behandlet med en farve, som er klassiferet som ufarlig for miljøet iflg.
retningslinjerne i direktiv 1999/45/EF.
Bordplader
Plader på Four Design borde kan ikke genanvendes, men må bortskaffes i forbrændingsanlæg.

Miljøet:

Hos Four Design er vi bevidste om vores miljømæssige ansvar. Vi stræber efter en minimal
belastning i det interne og eksterne miljø. Det interne miljø er evalueret gennem en
omhyggelig undersøgelse af komponenter og materialer, der anvendes i produktionen
fremstillingsprocesser. Det ydre miljø overvåges gennem love og regler.
Det er vigtigt at Four Design, at vores leverandører efterlever de miljømæssige love med
hensyn til produktion og håndtering af affald. Det er vores mål altid at bruge miljøvenlige
råvarer.
Four Design A/S kan dokumentere vores forpligtelse over for miljøet. Vi har fået tildelt
Miljøforum Fyns Miljødiplom i 2010 og opnåede ISO14001 certifikat i 2011.

Garanti:

Four Design tilbyder en udvidet garanti på 5 år på samtlige produkter i vores prisliste.
Garantien dækker brud på stel og skader opstået på grund af mangelfuld håndværksmæssig udførelse, ved normal anvendelse. Slid eller skader på betræk, hjul, overflader og
lignende er ikke omfattet af denne garanti.

Pleje og rengøring:

Vi henviser til vores brochure: „Vedligeholdelse af stole og borde”.

