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EFG Izi Niveau
EFG Izi Niveau on monikäyttöinen pöytäsarja, jossa on T-jalat ja nelikulmainen runko tai
putkirunko. Voit valita rungon paksuimman osan sijoittumisen rungon ylä- tai alaosaan.
Pöydässä on metallijalusta ja sähkösäätöinen korkeudensäätö. EFG Izi Niveau F -pöydissä
on viistetyt reunat. EFG Izi Niveau S -pöydissä on suorat reunat.
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Tuotetiedot
• EFG Izi Niveau esitellään nyt hinnastossamme jaettuna erikseen pöytäkansiin ja runkoihin. Tarjoamme
asiakkaillemme mahdollisuuden yhdistellä kansia ja runkoja itselleen sopivalla tavalla, huomioiden kuitenkin
tuotteiden rakenteelliset rajoitukset.
• EFG Izi Niveau -pöytäsarjassa on laaja valikoima erilaisia kansimuotoja ja -kokoja.
• F-kannet: ydin 22 mm paksua MDF-levyä, pinta viilutettu 0,6 mm pyökkiä ja koivua. Viistetyt reunat.
• S-kannet: 22 mm paksua lastulevyä, pinta viilutettu 0,6 mm pyökkiä ja koivua tai 22 mm paksua lastulevyä, pinta
matalapainelaminaattia (MB, MR, ME, MV, M6 ja M8). Suorat reunat.
• Puuosat luonnonväristä koivua ja luonnonväristä pyökkiä.
• Liukuva pöydän kansi. Liukuva kansi luo tilaa pöydän pinnalle sekä mahdollistaa nopean pääsyn johtokouruun
sähköpistokkeelle ja erilaisille liitännöille.
• Sähkösäätöinen korkeudensäätö, kaksi säätöväliä: 500 tai 650 mm. UP: 670-1170 mm tai 620-1270 mm. DW:
690-1190 mm tai 640-1290 mm.
• Metallinen nelikulmainen runko tai putkirunko T-jaloilla. Rungon paksuin osa voidaan sijoittaa rungon yläosaan
(UP) tai alaosaan (DW). Struktuurimusta (24), struktuuriharmaa (26), valkoinen (53) tai kromattu (90).
• Runko on leveyssuunnassa säädettävä 1050-1915 mm ja se sopii pöytäkansiin 1200-2000 mm.
• Maksimikuormitus: 100 kg, tasaisesti jaettuna pöydänkannelle.
• Asennus: jalat ruuvataan suoraan pöytälevyyn mukana tulevilla ruuveilla.
• Lisävarusteet: virraton sähköliitäntä, ohjelmoitava korkeudensäätö, portaaton korkeudensäätö 620-1270 mm,
pöytäseinäkkeet, etulevyt, johtokourut, keskusyksikkötelineet, litteän näytön telineet.
• Takuu: 5 vuoden rakenne-, materiaali- ja valmistusvirhetakuu.
• Testattu EN527-1-, EN527-2- ja EN527-3-standardien mukaan. Pöydässä on CE-merkintä ja se täyttää
AFS1994:48/98/37/EC vaatimukset.
• Tuoteperheen muita tuotteita: EFG Izi ja EFG Izi Effect.
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