outdoor

Strakke set van tafel en stoelen

Wherever you are

Costa
Stoelen en tafel met functioneel design
Kies je voor solide, duurzaam en less is more? Dan krijg je met deze
strak vormgegeven combinatie van tafel en stoel een perfect passende
oplossing. Costa is een ontwerp van Pieter Stalenhoef en Pieter Sturm,
functioneel met een mooie balans tussen staal en hout.

Duurzaam FSC® Cumaruhout
Maak je bewuste keuzes bij het inrichten van de openbare ruimte, dan
zit je met Costa prima. Zowel het tafelblad, de zitting als de rugleuning
zijn namelijk uitgevoerd in duurzaam Cumaruhout met FSC® keurmerk.
Goed om te weten.

Meer weten over de
mogelijkheden of direct
bestellen? Neem gerust
contact met ons op.
Bel of mail naar
+31 341 252 944
outdoor@vconsyst.com

Materiaal en specificaties
Breedte stoel 60 cm.
Zithoogte voorkant zitting 43 cm boven
het maaiveld.
Zitdiepte 45 cm.
Hoogte rugleuning 87 cm boven het maaiveld.
Tafelblad 60 x 69 cm.
Hoogte tafelblad 75 cm boven het maaiveld.

Kies je uitvoering
Creëer een zitgelegenheid in
een opstelling die op je wensen
aansluit. Door een specifieke
kleur te kiezen ontstaat een look
die optimaal op de sfeer of het
concept van de buitenruimte

Stalen draagframes en armleggers van strip 50 x 15 mm.
Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
Zitting, rugleuning en tafelblad zijn van onbehandelde
Cumaru houten delen, formaat 95 x 30 mm.
Fundatie: betonblokken 15 cm onder maaiveld.
Tafel- en banklengte 190 cm. Met en zonder rugleuning.

aansluit. Er is ook een versie met
kortere stoelpoten.
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Opties
• Poedercoating in elke
gewenste RAL-kleur.
• Houten delen afgewerkt
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in een dekkende lak.
• Kortere poten leverbaar voor
montage op straatniveau.

Wherever you are
Je bent je er niet altijd van bewust, maar VConsyst
Outdoor is er altijd en overal. Je vindt onze beeldbepalende
afvalbakken, fietsparkeersystemen, overkappingen en ons
zit- en straatmeubilair in heel Nederland en daarbuiten.
We helpen je met passende, innovatieve
totaaloplossingen voor de inrichting
en het beheer van de openbare buitenruimte. Oplossingen die je leefomgeving
makkelijker, mooier en veiliger maken.

En vooral ook: duurzamer. Wat VConsyst
Outdoor denkt niet alleen aan vandaag
en morgen, maar ook aan volgende
generaties. Wherever you are,
nu en straks.

Fietsparkeeroplossingen
Duurzame fietsparkeeroplossingen
voor de openbare ruimte.

Overkappingen
Open en afsluitbare overkappingen voor
openbare ruimte en bedrijventerreinen.
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Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor
de openbare ruimte.

