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Combi-zitbank EL POETA© - Barcelona Design 
Design by Alfredo Häberli

• Cult ontwerp van Alfredo Häberli voor  het 
gereputeerde Catalaanse BD Design

• Winnaar van de 2007 Golden Delta Award

• Design zitbank met geïntegreerd tablet en 
uitsparing voor de benen

• Zitten, leunen, hangen, maar ook werken, koffie 
drinken of de wereld aanschouwen

• Fraai vormgegeven “flower” perforatiemotief

• Biedt plaats aan 3 personen

• Afgewerkt met slijtvaste matte, metallic, 
electrolystatische dompellak (KTL)

• Verkrijgbaar in bronzen of zilvergrijze kleur

• Dient vastgebout te worden op de vloer

• Voldoet aan Europese norm EN12727:01 en 
EN13501-1: A2-s1,d0

• Lengte 1800mm

• Breedte: 840mm

• Zithoogte: 410mm

• Hoogte tablet: 740mm

VISUELE KENMERKEN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

DIMENSIES

• Matte metallic, bronskleurige (KTL) elektrostatische 
dompellak

• Zilvergrijze metallic textuur (KTL) elektrostatische 
dompellak merk Axalta

• 3 personen

• 36 kg

KLEUREN

CAPACITEIT

GEWICHT

INSTALLATIE

MATERIAAL

Dit product vereist nog enige assemblage - De geperforeerde staalplaat dien met behulp van de meegeleverde 
roestvast stalen M8 bouten en veiligheidsmoeren geassembleerd te worden op het buizenframe - Het geheel 
dient vastgebout te worden op de vloer teneinde een robuuste, vandalismebestendige constructie te bekomen 
geschikt voor probleemloos jarenlang gebruik - De bevestingsmaterialen voor het vastbouten op de vloer 
worden niet meegeleverd, deze zijn te voorzien in functie van het soort vloer

Koudgewalste stalen buis met diameter 25x2mm waarop een geperforeerde 2mm dikke staalplaat 
gemonteerd wordt met behulp van roestvaststalen bouten en veiligheidsmoeren M8 - Het standaard 
perforatiemotief is  “Flowers”. Het motief “Basic” is beschikbaar vanaf 50 stuks - Bescherming tegen corrosie 
door TGIC-vrije elektrostatisch dompellak die voldoet aan de brandklasse A2-s1, d0 volgens EN13501-1 - De 
bank voldoet aan de Europese norm EN 12727:01 (Resistance to severe public use).
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Flowers Basic (optioneel 
design: verkrijgbaar 
vanaf 50 stuks)


