outdoor

Robuuste, speelse bank met FSC® hout

Wherever you are

Arco
Veelzijdige buitenbank
Met Arco geef je zitplekken in de openbare ruimte een speelse look. De
gebogen frames in het ontwerp van Henning Design creëren dat effect. Stijl
is een van Arco’s sterke punten, net als de robuuste constructie die tegen
een stootje kan. Natuurlijk heb je volop keuze in uitvoeringen.

Duurzaam FSC® hardhout
Ook als het gaat om verantwoord zitcomfort maak je een
verantwoorde keuze. De zitting en rugleuning van Arco zijn
gemaakt van FSC® hardhout. Het is afkomstig uit bossen die
streng worden gecontroleerd op duurzame houtproductie.

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 200 cm, zitcomfort voor 3 personen.
Zithoogte voorkant zitting 46 cm boven maaiveld.
Zitdiepte 45 cm.
Hoogte rugleuning 88 cm boven het maaiveld.
Zijframes en middenconsole van strip 80 x 12 mm.

Opties
• Poedercoating in elke
gewenste RAL-kleur.
• Leverbaar in RVS.
• Leverbaar als 2 - of 4-zits bank
en als stoel.
• Afwerking afhankelijk van
houtsoort: olie, blanke of
dekkende lak.

• Leverbaar zonder rugleuning
en met tussenarmleuning(en).
• Bevestigingsankers voor
plaatsing op beton of asfalt.
• Fundatie: betonblokken 10 cm
onder het maaiveld.
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Kies je uitvoering
Welke Arco past het best in de
buitenruimte ter plekke? Met
Arco heb je veel opties om uit te
kiezen. We kunnen hem als stoel
of bank uitvoeren, met of zonder
rugleuningen. Samen met de
uiteenlopende afwerkingen
levert je dat gevarieerde
mogelijkheden op.

Thermisch verzinkt, NEN-EN-ISO 1461.
Zitting en rugleuning van onbehandelde hardhouten
delen, 44 x 40 mm.
Zonder fundering.
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Arco

Arco met rugleuning

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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Zitmeubilair
Hoogwaardige buitenbanken en
zitelementen voor elke toepassing

