outdoor

Buitenpoef voor speelse opstellingen

Wherever you are

Penta
Betonnen zitelement om volop mee te variëren
Geef je eigen draai aan de buitenruimte met deze decoratieve
buitenpoef. Door de vijfhoekige vorm kun je er allerlei speelse
opstellingen mee creëren. De tijdloze Penta is een ontwerp van
Frode Steinicke.

Robuust en universeel
De Penta is een onverwoestbaar zitelement, gemaakt van
beton. Hij is goed bestand tegen het klimaat, intensief gebruik
en vandalisme. Plaats hem waar je maar wilt, in de stad, het
park, op het station of bijvoorbeeld op een bedrijfslocatie.

Met en zonder houten zitting
De Penta is een betonnen buitenpoef. Je kunt hem ook
met een hardhouten zitting bestellen, en uiteraard ook in
een duurzame houtsoort. Daarmee krijgt hij een stijlvolle,
natuurlijke look.

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
Beton met een antracietkleur.
Zitting: onbehandelde hardhouten delen, formaat
52 x 28 mm. Bevestigd op een stalen frame en
afgewerkt met een bronzen accent.

Mogelijkheden en extra’s
• Een andere kleur beton.
• Diverse duurzame houtsoorten
met FSC® keurmerk.
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Zonder fundering.
Diameter: ca. 70 cm.
Zithoogte: 45 cm boven het maaiveld.
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• Fundatie van beton, 20 cm
onder het maaiveld.
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• Afwerking met olie, blanke of
dekkende lak.
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Penta met houten zitting
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Penta zonder houten zitting
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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.

