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Zitbank PLATEAU© - Out-sider
Design by Holscher Design

• Hip ontwerp van het Deense Holscher Design

• Ééndelige zitbank met gebogen uiteindes die 
aanzet tot sociale interactie

• Verkrijgbaar in een gladde of getextureerde versie

• Uitbreidbaar met een armsteun/tafeltje

• Bestaat in een versie met of zonder rugleuning

• Ook beschikbaar als wandmodel

• Biedt plaats aan 5 tot 6 personen

• Uitgerust met UV-bestendige laminaten en verzinkt 
frame

• Laminaat voelt koel aan in de zomer en warm in de 
winter

• Makkelijk te onderhouden en grafitti verwijderbaar 

• Enorm kras- en slijtvast, ideaal voor gebruik in de 
openbare ruimte 

• Vlot te combineren met andere PLATEAU© 
producten

• Lengte: 2750 mm 

• Breedte: 550 mm

• Breedte met rugleuning: 860 mm

• Hoogte zitting: 430 mm

• Armsteun/tafeltje: ø270 mm 

VISUELE KENMERKEN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

DIMENSIES

INSTALLATIE

MATERIAAL

Dit product vergt nog enige assemblage ter plaatse (ca. 15 min./stuk) - Bevestiging via 4 verankeringsgaten 
M14 op tegels, asfalt of beton met behulp van 4 bouten en pluggen en rondsels of in aarde met behulp van 
grondankers - Per bank kunnen twee armsteunen/tafeltjes worden bevestigd op twee verschillende posities 
met behulp van M10 bouten

Duromeer hogedruklaminaat (HPL) met dikte van 12mm volgens ISO 4589/I en ON EN 438 type CGF met 
bijzonder werkzame bescherming tegen weersinvloeden voor gebruik buitenshuis - Materiaaldikte 12mm  - 
Natuurvezelbanden onder hoge druk en hoge temperatuur geperst met harsen - Vrij van halogeen- (chloor, fluor, 
broom), resp. zwavelverbindingen - Vrij van zware metalen en asbest - Brandklasse volgens de norm EN 13501-1:Bs1, 
d0 - Chemische bestendigheid en vlekkenweerstand volgens EN 438 - Geschikt voor levensmiddelen volgens § 
28 LMG 75 - Voor de afvalverwerking van dit materiaal geldt de afvalsleutel volgens ÖNORM S 2072 voor houten 
materialen en spaanplaten - Zitting en rugleuning zijn afgewerkt met satijnglanzende roestvast stalen doppen

Frame gemaakt uit thermische verzinkte stalen buis St37, al dan niet afgewerkt met textuur buitenbestendige 
polyesterpoedercoating RAL7024

• Zie kleurenkaart

• 5 à 6 personen

• Rugleuning

• Armsteun/tafeltje

KLEUREN

CAPACITEIT

OPTIES
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