Modulaire zitbank KORG© - Nola
Design by Thomas Bernstrand
VISUELE KENMERKEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

• Blij design van Thomas Bernstrand©

• Robuust geheel, gemaakt uit dikke elektrolytisch
verzinkte staaldraad

• Bestaat uit een Linkse, Rechtse en Centrale
bank, een Holle hoekbank (concaaf), een Bolle
hoekbank (convex) en een Armsteun

• Grafitti ongevoelig

• Elegant ogend maar robuust van afwerking

• Onderhoudvrij door zijn open structuur, water
loopt weg en laat geen blijvende sporen na

• Vlot combineerbaar met andere producten uit de
KORG© familie

• In te betonneren of vast te verankeren met behulp
van voetplaat

KLEUREN

OPTIES

• Verkrijgbaar in Zwart, Noir 2200 Sablé

• Armsteunen beschikbaar

• Verkrijgbaar in Vermiljoen, RAL2002
• Verkrijgbaar in Blauwgrijs, RAL5008
• Andere RAL-kleuren mits supplement
DIMENSIES (LINKSE EN RECHTSE BANK)

DIMENSIES (HOLLE HOEKBANK)

• Breedte: 119 cm

• Zithoogte: 45 cm

• Breedte: 108 cm

• Zithoogte: 45 cm

• Diepte: 60 cm

• Totale hoogte: 87 cm

• Diepte: 60 cm

• Totale hoogte: 87 cm

DIMENSIES (CENTRALE BANK)

DIMENSIES (BOLLE HOEKBANK)

• Breedte: 114 cm

• Zithoogte: 45 cm

• Breedte: 106 cm

• Zithoogte: 45 cm

• Diepte: 60 cm

• Totale hoogte: 87 cm

• Diepte: 60 cm

• Totale hoogte: 87 cm

MATERIAAL

Vervaardigd uit 8 en 5mm dik, gelaserd, electrolytisch verzinkt en buitenbestendig gepoedercoat staal - Het
zit- en ruggedeelte is vervaardigd uit electrolytisch verzinkt en buitenbestendig gepoedercoate staaldraad
- Het meubel is voorzien van een in te betonneren cilindrisch gedeelte of een ronde bodemplaat voor
verankering op verharde ondergrond
INSTALLATIE

Dit product vergt nog enige assemblage ter plaatse (ca. 10 min./stuk) - Kan worden ingegoten in magere beton
(40cm diep) - Kan bevestigd worden met M10 bouten op verharde ondergrond dmv een bodemplaat (bouten
niet meegeleverd)
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