Serie ARABESQUE© - Moonako
Rugleuning ARCO
VISUELE KENMERKEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Innovatief en speels straatmeubilair voor de
publieke ruimte

• Extreem UV-bestendig en kleurvast - UV15
volgens ASTM G155 (G26)

• Vrolijk, frivool en kleurrijk

• Brandveilig klasse M3 volgens NF P92-507 en
geschikt voor indoor gebruik

• Verkrijgbaar in vele felle kleuren maar ook
zachtere tinten
• Deels of geheel te bekleden met kunstleer of stof
• Verschillende vormen en hoogtes beschikbaar
• Oneindig te combineren
AFMETINGEN

• Lengte: 1800 mm
• Breedte: 900 mm
• Hoogte: 800 m
• Gewicht (leeg): 60 kg
CAPACITEIT

• Biedt plaats aan 2 à 3 personen

• Zeer vormstabiel door de extra dikke wand en
aanwezigheid van twee afsluitdoppen met ventiel
• Makkelijk te verplaatsen of definitief verankerbaar
• Oppervlak voorkomt aanhechting van vuil en is
eenvoudig te reinigen
EXTRA

• Te combineren met zitelement LUNGO rechts
of links, zitelement ARCO GRANDE, zitelement
LIMONE, rugleuning LIMONE, bloembak LIMONE en
zitelement MEZZO LIMONE
• Optioneel: kan indoor voorzien worden van een
gestoffeerd zitgedeelte of volledig gestoffeerd
(info op aanvraag)
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BESCHIKBARE KLEUREN

• Zie kleurenkaart
INSTALLATIE

Kan gevuld worden met water of zand door een afsluitbare opening met drukventiel. 1/2 gevuld met
water: 250 kg. 1/2 gevuld met zand: 375 kg.
Kan met behulp van roestvrij stalen ankers onzichtbaar gekoppeld of verankerd worden op tegels,
asfalt en beton.
MATERIAAL

8/10 mm dik polyethyleen - Gekleurd in de massa - UV-bestendig (UV15 volgens ASTM G155 (G26)) en 6
tot 8 jaar kleurvast - Brandveilig klasse M3 volgens NF P92-507 en geschikt voor indoor gebruik - Voorzien
van twee afsluitdoppen met drukventiel om schommelingen in druk op te vangen - Satijnachtige glans - Vrij
van kwetsende of schade veroorzakende uitsteeksels zoals schroeven, nagels, splinters of scherpe randen
- Dikke, ondoorzichtige kunststof met afgeronde hoeken - Graffiti verwijderbaar met hogedrukreiniger Slagvast, krasvast en onbreekbaar - Recycleerbaar
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