Room In Room
Design: Four Design

Rumdelere, som med et enkelt låsesystem kan eftermonteres på Four Real
bordfamilien, og på et øjeblik skabe et ”rum-i-rummet” med forbedret akustik, øget
koncentration og mere privatliv - imens du stadig er en del af fællesskabet.
For yderligere lyddæmpning kan RinR forsynes med et akustikpanel. RinR kan stables på
transportvogn.

Room In Room
Design: Four Design

Udførelse:

Room In Room: 19 mm. spånplade med hvid Decor og hvid ABS kant.
Andre farver og overflader kan fås på forespørgsel.
Acoustic panel: Plade polstret med skum og tekstil.

Vægt/mål:

Model:

RinR: 138 x 138 cm.

Bord overflade: Hvid Decor (W450) med matchende ABS kant.

Acoustic panel:
133 x 47 cm. (Four Real 90)
133 x 65 cm. (Four Real 74 og Four Real 741)
Der findes ikke Acoustic panel til indvending
montering til Four Real 105.

Tilbehør:

• Acoustic panel

Room In Room
Design: Four Design

ISO14001:

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 og opnået ISO14001 certikat.

Genanvendelse:

Generelt: Bordene adskilles i komponenter og sorteres. (Bordplade og metaldele).
Metaldele: Alle metaldele på Four Designs borde kan afleveres til egnet aftager og genbruges. Lakerede stel er overfladebehandlede med en pulverlak, som er klassificeret 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.

Pleje og rengøring:

Vi henviser til vores brochure:
’Vedligeholdelse af stole og borde’
http://www.fourdesign.dk/pdf/FourDesign_
Cleaning.pdf

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, over ader og lignende er
ikke omfattet af denne garanti.

Tests:

Kunststofskal opfylder PAK direktivet ZEK
01.2-08/. (Uden polycykliske aromatiske
kulbrinter). Alle Four Designs møbler er PVC-fri.

