outdoor

Duurzame en tijdloze parkset

Wherever you are

Rotterdam
Mooi design, duurzaam en veel mixmogelijkheden
Zoek je een functionele parkbank met een natuurlijke uitstraling
en de vrijheid om zelf te combineren? Bank Rotterdam verpakt
deze kwaliteiten in subtiel golvend design met strakke lijnen.
Het ontwerp is van ipv Delft.

Verantwoord Cumaru hout
Zet je in op een duurzame buitenomgeving en milieu
vriendelijke materialen? Bank Rotterdam is uitgevoerd in
verantwoord geproduceerd Cumaru hout met FSC® keurmerk.
Hij siert niet alleen je park, maar sluit ook mooi aan op je
duurzame intenties.

Kies je mix
De Rotterdam heeft vele opties. Zo kan je een set met
picknicktafel kiezen, om even lekker te zitten en te genieten
van de omgeving. Is er een mix mogelijk van twee banken
en een tafel, of een bank zonder rugleuning. En is er nog een
lange versie van 300cm.

Meer weten over de
mogelijkheden of direct
bestellen? Neem gerust
contact met ons op.

Materiaal en specificaties
Lengte 200 cm, geschikt voor 3-4 personen.
Zithoogte voorkant zitting 48 cm boven maaiveld
Hoogte rugleuning 93 cm boven maaiveld.
Zitdiepte 49 cm.
Draagconstructie van gegoten aluminium AL239,
Poedercoating in een standaard RAL-kleur.

Zitting en rugleuning van onbehandelde Cumaru
delen 39 x 54 mm, met schuine zijden en afgeronde
hoeken.
Cumaru delen bevestigd met antidiefstal schroeven.
Fundatie: betonblokken 10 cm onder het maaiveld.
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Opties
• Uitvoering zonder rugleuning.
• Inclusief picknicktafel.
• Stalen armleuningen.
• Verlengde versie van 300 cm.
• Poedercoating in elke RAL-kleur.
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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.
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Bammens Afvalbakken
Duurzame afvalbakken voor de
openbare ruimte.

