outdoor

Elegante bank en afvalbak met romantische look

Wherever you are

Grace
De romanticus onder de buitenbanken
Op zoek naar dé bank voor locaties met veel sfeer of een historisch
karakter? De elegantie van Grace past perfect in bijvoorbeeld een
park of langs die verstilde singel. Tegelijk is de kwaliteit robuust en
het zitcomfort riant. Grace is een fraai ontwerp van NPK | design,
en heeft een solide constructie van hout en aluminium.

Mooi en verantwoord
Grace is ook groen, want deze bank is gemaakt met duurzaam
hardhout met FSC® keurmerk. Dit hout komt uit bossen waarin
verantwoorde houtproductie centraal staat . Je combineert een
romantische look dus met verantwoorde materialen.

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
Lengte 180 cm, zitcomfort voor 3 personen.
Zithoogte voorkant zitting 43 cm boven maaiveld.
Zitdiepte 45 cm.
Hoogte rugleuning 85 cm boven het maaiveld.
Zijframes van gegoten aluminium AL239, gekoppeld
met RVS strippen, dikte 5 mm.

Opties
• Poedercoating in elke
gewenste RAL-kleur
• Uitvoering in diverse lengtes,
geschikt voor 1 tot 4 personen
• Afwerking afhankelijk van
houtsoort: olie, blanke of
dekkende lak
• Bevestigingsankers voor
plaatsing op beton of asfalt

• Fundatie betonblokken 14 cm
onder maaiveld
• Leverbaar met in zijframes
geïntegreerde armleuningen
• Leverbaar met
middenarmleuning
(vierzitsbank)
• Bijpassende afvalbak,
inhoud 90 liter
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Kies je uitvoering
Grace biedt je verrassend veel
mogelijkheden in lengtes en
uitvoeringen. De bank hoort
bij een uitgebreide collectie
zitelementen en accessoires met
een historische look. Je kunt de
banken ook aan elkaar koppelen.

Poedercoating in antracietblauw RAL 5004,
zwartgroen RAL 6012, ijzergrijs RAL 7011 of
antracietgrijs RAL 7016.
Zitting en rugleuning van onbehandelde hardhouten
delen met afgeronde hoeken.
Zonder fundering.
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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. Want
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.

Schering 31 | 8281 JW Genemuiden
+31 38 38 57 057

outdoor@vconsyst.com
outdoor.vconsyst.com

VConsyst
@VConsyst

Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor
de openbare ruimte.

