Zitbank CANE© - Nola

Design by Broberg & Ridderstråle
VISUELE KENMERKEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Opvallend design van Broberg & Ridderstråle
• Standaard uitgevoerd in RAL 7011 zilvergrijs

• Frame vervaardigd uit elektrolytisch verzinkt en
gepoedercoat staal

• Biedt plaats aan twee personen maar kan ook
onderling worden gekoppeld

• Zitgedeelte uitgerust met in Sioo® geïmpregneerd
Amerikaans Eikenhout of Accoya® hout

• Verkrijgbaar in een versie met of zonder
armleuning

• Sioo® is een 100% ecovriendelijke behandeling
die leidt to 70% minder brandbaarheid, hogere
resistentie tegen rot, fungi, vuil en water

• Geschikt voor omgevingen met weinig ruimte en
veel stijl

• Optionele armleuningen beschikbaar
• Te verankeren in de ondergrond

KLEUREN

• Verkrijgbaar in RAL 7011 zilvergrijs
• Alle andere RAL kleuren mits supplement

GEWICHT

• Zitbank: 35 kg
DIMENSIES

• Lengte: 140 cm

OPTIES

• Hoogte: 96 cm

• Versie met armleuning

• Zithoogte: 46 cm
• Zitdiepte: 49,5 cm
MATERIAAL

De pootconstructie is vervaardigd uit vierkant buizenstaal van 30 x 20 mm - De zitbeugel is vervaardigd
uit 5 mm dikke staalplaat - Alle staal is electrolytisch verzinkt en buitenbestendig gepoedercoat - Het
zit- en ruggedeelte is voorzien van in Sioo® geïmpregneerd Amerikaans Eikenhout of Accoya® hout Alle latten van het zitgedeelte zijn kops zichtbaar en aan de onderzijde bevestigd
INSTALLATIE

Deze bank wordt gemonteerd geleverd - De voet van de bank is voorzien van een gat bedekt met
een verwijderbare plastic plug - Voor montage op een verharde ondergrond wordt een expansiebout
gebruikt - Kan ook chemisch worden verankerd dmv M10 bouten - De plastic plug kan nadien terug
worden geplaatst
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SECTION A-A
SCALE 1 : 5
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